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HÚSVÉTI GONDOLATOK

Krisztusban szeretett Testvéreim!
Minden szentmisében valljuk és imádkozzuk: „Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk
feltámadásodat, amíg el nem jössz”. Három pontban szeretnék elmélkedni: Jézus velünk van, Őt
közösségben ünnepeljük, Meg kell tennünk a magunk részét.
1. Nincs nagyobb üzenet ennél: Jézus Krisztus mindhalálig szeretett minket, irántunk való
szeretetből vállalta a halált, keresztre feszítették, majd harmadnapra feltámadott. Ezen alapszik
az egész keresztény élet: Jézus él. Az Ő irántunk való szeretete nem halt meg. Sőt, megígérte, és
ezt be is tartja, hogy velünk marad mindennap a világ végezetéig. Elmélkedésünk első pontja
ez: Velünk van.
Ez az Isten ajándéka. Milyen kicsi dolog, amikor valakinek megígérjük, hogy veled vagyok,
például a vizsgán, vagy a korházi műtét alatt – és mégis milyen sokat jelent! Pedig csak kis
emberi ígéret, akkor is, ha ebben benne van az, hogy érted élek, mindent megteszek érted.
Mennyivel nagyobb, hatalmas ajándék, amikor Isten maga ígéri ezt: Veled vagyok, veletek
vagyok minden nap a világ végezetéig. Igazából ez a Húsvét örömteli üzenete: Jézus feltámadt,
és velünk van minden körülmények között. És ezt nemcsak „elhisszük”, hanem ez a
mindennapjaink tapasztalata is. Ki más adna reménységet sokaknak ma is, a világjárvány idején,
hogy bizakodva tekintsenek a jövőre? És kitől kapnak erőt, hogy dolgozzanak egy jobb jövőért,
sokszor kilátástalannak tűnő körülmények között?! Jézus élő, szerető, biztató jelenléte sok
kereszténynek jelenti nem csak a túlélést, hanem a másokért való élés ajándékát is.
2. A második pont: Közösségben ünnepeljük. Jézusnak ezt a közöttünk való jelenlétét
szemléljük a húsvéti ünnepkörben. Őt ünnepeljük minden vasárnap és minden szentmisében. Az
Ő jelenlétét tapasztaljuk a mindennapjainkban. Az Úr feltámadt, az Úr él, az Úr velünk van.
Minden szentmise, különösen a vasárnapi szentmise, a keresztény közösség ünnepe. Azok,
akiket megérintett Jézus jelenléte, szívesen gyűlnek össze, hogy a Feltámadott Urat, a köztünk
élő Jézust köszöntsék, neki hálálkodjanak, az Ő életéből újra és újra részesüljenek. Együtt építik
Krisztus Testét, az Egyházat és annak kis sejtjét a plébániaközösséget, miközben a Feltámadott
újra és újra megerősíti őket, hogy hitük és szeretetük ne lankadjon, hogy általuk Jézus
jelenlétének öröme sokakhoz eljusson, azokhoz is, akik még nincsenek szeretet-kapcsolatban az
Egyházzal, vagy még nem tapasztalják Isten jelenlétének vigasztalását.
A szentmisére összegyűlt és a szentmise által élő krisztusi közösség - pótolhatatlan. Az ember
arra van teremtve, hogy közösségben éljen. Ezért szokott ünnepelni is - közösségben. Éppen
ezért nem elég a TV-ben „megnézni” vagy Interneten követni a szentmisét. Hallottam, láttam,
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befogadtam az üzenetét - ez mind így jó lehet, segíthet is sokban, de igazából nem megyek előre,
ha én nem tettem valamit azért, hogy Krisztus közösségének építő tagja legyek, és aztán ez a
krisztusi közösség ténylegesen odaforduljon a szenvedő emberek felé. Ha pusztán annyi volt,
hogy Isten adott én meg csak consumáltam az Ő adását, de részemről nem történt lépés feléje és
az Ő közössége felé, kívül maradok. Tehát ahhoz, hogy a kegyelem működhessen bennünk, nem
lehet a közösséget csupán csak távolról szemlélni. Együtt kell működnünk vele és benne. Még a
betegek is, akik saját hibájukon kívül nem mehetnek el a szentmisére, bekapcsolódnak úgy,
ahogy tudnak, egyesítik szenvedésüket Jézus szenvedésével, felajánlják a közösség tagjaiért, és
ezzel nagyon is megteszik a maguk részét.
3. A harmadik: Meg kell tennünk a magunk részét
Krisztus feltámadt, ez a nagy-nagy ténye a kereszténységnek. Ugyanakkor ott vannak ezek az
egyszerű asszonyok, „kora reggel mikor még sötét volt”, felkelnek, elmennek a sírhoz, olvassuk
az Evangéliumban. Tesznek egy konkrét lépést. Mi ez a lépés, ahhoz képest, hogy Jézus
feltámadt? De ha ez a kis lépés nincs, az ő életük távol marad a Feltámadottól, mint olyan sokaké
abban az időben is. Aztán megkapják a hírt, Jézus nincs ott a sírban. Még nem világos számukra,
hogy mi történt. Elszaladnak Péterhez és Jánoshoz, elmondják nekik, közvetítik számukra:
Krisztus valószínű feltámadt, nincs ott a sírban. Péter és János szintén nem maradnak otthon,
hogy „na várjuk mi fog történni”, hanem odaszaladnak ők is a sírhoz. Igy épül a közösség, amely
befogadja a Feltámadott Jézust.
A másik leírás szerint, az asszonyok, amikor elmennek, azon tanakodnak, hogy ki fogja
elhengeríteni azt a nagy követ a sírtól. Az ő emberi részük az, hogy elindulnak, Isten része az,
hogy elhengeríti a követ és utána be tudnak menni. És ez valahogy így ismétlődik a mi
életünkben is. Ha csak a Jóistentől várjuk, és a részünket nem tesszük meg, lehet, hogy kívül
maradunk. A mi részünk lehet, hogy nagyon kicsi, de azt adtuk, amit tudtunk, és ez elég, a
Jóisten megteszi a maga részét. Koronavírus idején is olyan keveset tudunk tenni, de tegyük meg
azt, amit megtehetünk. A Jóisten megteszi szintén a maga részét. Micsoda kis dolog az is
például, hogy elmegyek szentgyónást végezni. „Hát egy rövid öt perc alatt az én összes bűneim
eltűnhetnek?” Igen, én öt perc alatt nem tudok levezekelni annyi bűnt, de megteszem a magam
részét, ennyi az én részem. Ez a kevés, hogy felállok, oda megyek, bűnbánattal elmondom az én
bűneimet, azzal az elhatározással, hogy amit lehet jóvá teszek, és kérem Isten kegyelmét, hogy
többé ne vétkezzek. Kicsi rész. Isten viszont megteszi a maga hatalmas nagy részét: utána egy
megtisztult lelkű ember jön ki a gyóntatószékből. Mekkora nagy kegyelem ez! Isten tetteit
csodáljuk, de a magunk részét meg kell, hogy tegyük, mert Isten kölcsönösséget akar az
emberrel. Ezért teremtette az embert.
A Húsvéti szent három nap Krisztus haláláról és feltámadásáról beszél. Ha jól éljük azt, hogy
Vele meghalunk önzésünknek, a csak magunkra való gondolásnak, és az ebből fakadó bűnöknek,
akkor lassan-lassan Krisztus élete valósággá lesz bennünk, a mindennapjainkban, a világjárvány
közepette is. Megfontolandó, amit Franz Werfel a Jeremiásról szóló könyvében ír: A király
megharagszik Jeremiásra és a szennygödörbe dobatja, majd megbánja és kihúzatja onnan. A
körülötte lévők megkérdezik Jeremiást, hogy nem volt borzasztó számára a szennygödörben lévő
bűzt elviselni, mire ő azt válaszolja: „engem először az Úr és az Ő illata vett körül, és csak utána
jött a szenny”. Testvéreim, a Feltámadottnak ez a közelsége a mi erősségünk. Vigyük el az Ő
közelségét minden embernek!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves testvéremnek boldog Húsvéti Ünnepeket és
áldott Húsvéti Szent Időt!
Temesvár, 2021. Húsvétján
✠ József

püspök
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Nr. 468 / 2021

LITURGIKUS DIREKTÓRIUM

A Gyulafehérváron kiadott Liturgikus Direktórium tartalmazza a mi egyházmegyénk
sajátosságait is. 2021 Adventjéig még ezt fogjuk használni. Akkorra elkészül a sajátunk. Az év
elején megjelent füzet alakú Liturgikus naptár, egy kicsit átalakítva, a Direktóriumot fogja
helyettesíteni. Kérem forgassák, nézzék át, ha úgy gondolják használják már most is!
Amennyiben hiányosságokat észlelnének benne, vagy módosításokat szeretnének, kérem,
jelentsék a titkárságon június 30-ig, hogy a jövő évben már kijavítottan jelenhessen meg és
helyettesíteni tudja az eddig használt Direktóriumot.
Nr. 469 / 2021

PÜSPÖKI VIZITÁCIÓK

A vizitáció célja a plébániai közösség „valós életének megismerése és segítése, őszintén
szembesülve a rejtett gondokkal is… A fő cél, hogy együtt megtaláljuk a helyi egyház jövőképét,
és az ennek megvalósításához vezető reális stratégia útját… Segíthet Axel Noack püspök
paradox biztatása: „Vállald derűsen, hogy kisebb leszel, és növekedjél bátran.” Ez a kissé bizarr
tanács nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy ne csupán a zord számadatokra, a mennyiségre
figyeljünk, hanem fedezzük fel a minőségi változás, a növekedés esélyeit is.
Ennek a szemléletváltásnak, természetesen vannak bizonyos személyi feltételei. Ilyen például a
klasszikus Saint-Exupéry-féle tanmese üzenetének komolyan vétele. A jól ismert kép szerint, ha
hajót akarunk építeni, nem a fagyűjtéssel kell kezdenünk a munkát, hanem a tenger utáni vágy
felébresztésével környezetünkben.1 A papi tanács gyűlésén az egyik paptestvérünk ezt igy
fogalmazta: „Meg kell tanulnunk motiválni az embereket”.
A vizitációkról bővebben beszélünk azokkal, akik az idén sorra kerülnek. Amennyiben a
járványügyi helyzet megengedi, május 27-én találkozunk azokkal a papokkal, akiknek
plébániáján ebben az évben előreláthatólag vizitáció lesz.
2021-re a következő vizitációkat terveztem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Június 13-14
15-16
17-18
Szept 13-14
27-28
Oktober 4-5
14-15
20-21
24-25
28-29
November 7-8
25-26

Nr. 470 / 2021

Borosjenő
Pankota
Buziás
Új Arad
Rékás
Gyorok
Temesvár III. Erzsébetváros
Temesvár V. Mehala/ Ferencváros
Lovrin
Arad-Mikelaka
Zimándújfalu
Selénd

BÉRMÁLÁS

Többen kérdezik, hogy a bérmálások az idén meg lesznek-e tartva. - Amennyiben a járványügyi
helyzet alakulása megengedi, megtartjuk a bérmálásokat, azzal a feltétellel, hogy kellőképpen fel
tudtak készülni. Kérem, hogy a bérmálkozók névsorát két hónappal a bérmálás előtt küldjék be a
püspökségre.

1

Gáncs Péter, A közösségépítő lelkész, Budapest, 2010., 211. Old.
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Nr. 471 / 2021

SZOLIDARITÁSI ALAP

A februári gazdasági tanácsülésen döntés született a szolidaritási és katasztrófa alappal
kapcsolatban. A szolidaritási alap jelenlegi részének 57 %-át a legszegényebbnek ítélt 10
plébánia kapja, (Herkulesfürdő, Oravicabánya, Billéd, Perjámos, Újmoldova, Buziásfürdő és
Bakóvár, Temesvár VII. Szabadfalu, Anina, Arad-Mosóczytelep, Selénd), 43 %-át a következő
10 plébánia (Szörénybuzás, Orsova és Eibenthal, Facsád és Bulcs, Pankota és Szentanna, Vinga
és Orczyfalva, Gyorok, Lippa és Temesújfalu, Majláthfalva, Lovrin, Kisjenő és Simonyifalva),
alapos kritériumok alapján. A megítélésnél tekintetbe vettük, úgyanúgy mint a tavaly, a plébánia
híveinek lélekszámát, a fizetésekhez kapott állami segítség mértékét, az esetleges bérbe adott
földekből, vagy épületekből befolyó jövedelmet, az alkalmazottak létszámát, azt, hogy van-e
hozzácsatolt plébánia, ahol szintén könyvelést kell végezni, az ellátandó filiák számát és azt,
hogy esetleg kapott-e az elmúlt évben támogatást. A megnevezett plébániáknak, amennyiben
nincs anyagi, könyvelési vagy más lemaradásuk a püspökség felé (vagy ezt közben rendezik),
kézbesíteni fogjuk a támogatást.
Nr. 472 / 2021

NAGYHETI SZERTARTÁSOK

Nagycsütörtökön 10:00 órakor tartjuk az olajszentelési szentmisét a Temesvár-Gyárvárosi
templomban. Ez a templom elég nagynak tűnik ahhoz, hogy a papok, a megfelelő távolságot
betartva, részt tudjanak venni, és közösen megújíthassuk a papi ígéreteket és átvehessék a
megszentelt olajokat.
Előírások erre az évre:
• Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora emlékére tartott szentmisén a lábmosás szertartása
ebben az évben is elmarad.
• A Nagypénteki Urunk szenvedésére és halálára való emlékezésen a keresztet csak a
főcelebráns csókolja meg. A hívek a keresztcsókolás helyett fejhajtással hódoljanak
Urunk előtt.
• A könyörgések közé be kell illeszteni a mellékletben újra közölt imádságot. (1. melléklet)
A Nagyszombati Húsvéti vigília.
• A szentmise III. részében a Keresztség Liturgiájában csak a keresztségi fogadalmak
megújítása történjék. Vigyázzunk, hogy a szertartás ne legyen hosszadalmas.
• minden körmenet elmarad, csak ott legyen, ahol a saját területen meg lehet tartani
(templomudvar, templomkert).
• A Vigília kezdődjön korábban, hogy az emberek a hatóságok által előirt kijárási tilalomig
haza tudjanak érni.
Püspöki szentmisék, szertartások:
• Nagycsütörtökön 10:00 órakor olajszentelési szentmise a Gyárvárosban.
• Nagypénteken az Urunk szenvedésére és halálára való emlékezés szertartását
Nándorhegyen végzem 16:00 órakor
• Nagyszombaton a szentmisét és a feltámadási szertartást Facsádon fogom tartani, 18:00
órai kezdettel.
• Húsvétvasárnap 11:30-kor az újmoldovai plébániatemplomban tartok püspöki szentmisét.
Mindegyik szertartást közvetíteni fogjuk az egyházmegye Facebook oldalán.
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Nr. 473 / 2021 GYŰJTÉS A SZENTFÖLD JAVÁRA NAGYPÉNTEKEN, ÁPRILIS 2-ÁN
Ismételten felhívjuk a figyelmet a szentföldi keresztények megsegítésének szükségességére. Az
üldözések következtében nagyon sokan elmenekültek, sokan közülük viszont ma is
életveszélyben vannak. Az ott maradt keresztények, akik egyre kevesebben vannak, egyre
nehezebben tudják fenntartani a szent helyek szentélyeit, emlékhelyeit. A világjárvány miatt
most még inkább elszigetelődtek. Kérem paptestvéreimet, hogy ne csak Nagypénteken hirdessék
a gyűjtést, próbálják minél több emberhez eljuttatni a felhívást, hogy egyéni hozzájárulásokkal is
segítsék szenvedő testvéreinket. A begyűlt összeget a kollektával együtt juttassák el a püspöki
hivatalba, legkésőbb április 15-ig.
Nr. 474 / 2021

FŐESPERESSÉGEK GYŰLÉSEI

Április 13-án tartjuk a főesperességek gyűléseit, Zoomon. Az előadást Dobos Francisc, bukaresti
főegyházmegyés pap tartja „Igehirdetésünk az Evangelii Gaudium fényében” címmel. Az
előadás után a három főesperesség külön gyűlésezik, szintén a Zoom segítségével. Aki
semmiképpen nem tud személyesen bekapcsolódni, kérem, menjen el a szomszéd plébániák
egyikére, és együtt kapcsolódjanak be.
Nr. 475 / 2021

GYŰJTÉS A HIVATÁSOK SZÁMÁRA

Jó Pásztor vasárnapján, amely a Hivatások vasárnapja is, április 25-én az idén is megtartjuk az
egyházmegyei gyűjtést a hivatások számára.
A Gazdasági Tanács javaslatára kérem, hogy a gyűjtéseken begyűlt összeget minél hamarabb, de
legkésőbb a hónap 15-éig, vagy, ha a gyűjtés 15-e után volt, akkor a következő hónap 15-éig
juttassák el a püspökségre, úgyszintén a Karitásznak szánt őszi gyűjtést a Karitásznak.
Nr. 476 / 2021

SZENTLÉLEK KILENCED PÜNKÖSD ELŐTT

Sok helyen tartják, máshol elmaradozott a Szentlélek kilenced. Ez nem egy formalitás, hanem
egy nagyszerű lehetőség, hogy az apostolokhoz és a Szűzanyához csatlakozva közösségileg
kérjük egész szívvel a Szentlélek egyre erősebb kiáradását közösségeinkre, plébániánkra,
egyházmegyénkre és az egész Egyházra. Május 14-23 napjai legyenek a Szentlélekre való
ráhangolódás, az Ő befogadására váró megnyílás napjai minden közösségben!
Nr. 477 / 2021

SZÉKESEGYHÁZUNK FELSZENTELÉSE

Székesegyházunk – Dómtemplomunk – felszentelésének és újra megnyitásának ünnepére
október 16-án kerül sor. A részletekre később térünk vissza.
Nr. 478 / 2021

SZEMINÁRIUMBA VALÓ JELENTKEZÉS

Azok a 2020/2021-es tanévben érettségiző vagy érettségivel már rendelkező fiatalok, akik Isten
papságra hívó szavát felismerték önmagukban, jelentkezésüket írásban minél hamarabb juttassák
el a Püspöki Hivatalba. Kérem paptestvéreimet, bátorítsak jelentkezésük beadására azokat,
akikben látják megnyilvánulni a papi hivatás pozitív jeleit.
Temesvár, 2021. március 22.
✠ József
megyéspüspök
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[Melléklet]
1. sz. Melléklet
XI. RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN
A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,
és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,
hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:
‒ életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus,
a Mindenség Királya.
Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:
Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra,
könnyítsd meg gyermekeid terhét,
fogadd országodba az elhunytakat
és erősítsd meg gyenge hitünket,
ahogy megerősítetted Szent Fiadat,
Jézus Krisztust,
aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.
Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
Krisztus, a mi Urunk által.
H.: Ámen.
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