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ONLINE HÚSVÉT 2020
Kedves Testvéreim!

Nem gondoltam volna, hogy egyszer kamerákon és monitorokon keresztül leszünk 
kapcsolatban a liturgiákon. Most üres a templomunk, a hívek nehezen tudnak 
a  szentségekhez járulni, mégis Krisztusba vetett hittel elfogadjuk ezt a  helyzetet.
Ez az idő alkalmas arra is, hogy még jobban átérezzük Isten jelenlétét családunkban.
A MUSTÁRMAG mostani különszámában az ezekben a napokban a liturgiákról készült
fényképekkel tekintünk vissza az ünnepkör eseményeire. 

Hálás vagyok, hogy közösségünk néhány tagja vállalta a szentmisék és liturgiák 
közvetítését, önfeláldozóan jöttek és jönnek, hogy segítségükkel ebben a helyzetben is
eljuthasson a kedves Testvérekhez húsvét misztériuma. Köszönet és hála mindazok-
nak, akik részt vesznek a szentmisék közvetítésében, a napi gondolatok elkészítésében
és az ünnepkör liturgikus szolgálatában. Köszönet és hála az önkéntes „Őrangyalok”és az ünnepkp ör liturgig kus szolgág latában. Köszönet és hála az önkéntes „Ő„ ranggyay lok  
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From: noreply@registration-iec2020.hu <noreply@registration-iec2020.hu>

Date: Thu, Apr 23, 2020 at 3:18 PM

Subject: Tájékoztató az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elhalasztásáról

Tisztelt Résztvevő!
Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint 
a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre 
és annak következményeire – úgy döntött, hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szep tem-
be rére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A Szent-
szék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott 
a családok világ találkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak vol-
na Rómában. A 2022-es lisszaboni ifj úsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz 
képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.
A NEK Általános Titkársága, együttműködésben a Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusok Pápai Bizottságával mindent megtesz annak érdekében, hogy az eredeti 
terveknek megfelelően kerüljön megrendezésre a kongresszus 2021 szeptemberében. 
A várhatóan 14 napon belül megküldendő további tájékoztatásig – beleértve a befi ze-
tett regisztrációs díjakkal kapcsolatos részleteket – szíves türelmét kérjük.
Üdvözlettel:

Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök
a NEK püspök felelőse

MIT KELL TUDNI RÓLA?

52. NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUS

Sokan bíztunk benne, hogy a szeptember 13-án kezdődő Eucharisztikus
Kongresszust nem kell a koronavírus miatt elhalasztani, de immár végle-
gessé vált: kaptunk egy év haladékot a még jobb felkészülésre. A döntést a re-
gisztráltaknak elküldött e-mailből idézzük:
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VISSZATEKINTŐ

ANYÁK NAPJA Különszámunk megjelenésének napján ünne-
peljük Anyák napját. Templomunkban hagyo-
mány, hogy ilyenkor a gyerekek verssel, imával 
köszöntik az édesanyákat, illetve az is, hogy 
– nem csak a gyerekek – egy szál virágot is vi-
hetnek a jelen lévő édesanyjuknak vagy nagy-
mamájuknak. Ha már emlékeket idézünk fel, 
közreadunk néhány 2017-ben készült fényképet, 
valamint egy verset, amely Viola Eszter előadá-
sában idén is elhangzik a közvetítésben

Mécs László: 
A királyfi  három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi  vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.

Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.

Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.

Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi ,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi  voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.

Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
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NAGYCSÜTÖRTÖK
Az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és elfogatásának napja, a húsvéti szent 
háromnap első napja, az olajszentelés és az Oltáriszentség alapításának ünnepe. 
Délelőtt püspöki szentmise – ún. krizmamise – van, amelyben az egyházmegye 
számára a szent olajokat (krizma) szentelik. Este az utolsó vacsora emlékmiséjét 
tartják a templomokban, benne lábmosással és oltárfosztással. E szentmise után 
az Oltáriszentséget nem a tabernákulumban, hanem a szentsíron őrzik. Az esti 
szentmise a lehető legnagyobb ünnepélyességgel kezdődik. Megszólal a Gloria – 
amely hamvazószerda óta elmaradt –, zúgnak a harangok, szólnak a csengők és 
az orgona. A könyörgés után csak kíséret nélküli népének van: a harangok Rómá-
ba mennek, azaz a harangok és csengők helyett kereplő szól. Este vagy éjszaka az 
Olajfák hegyén imádkozó Jézusra való emlékezésül virrasztást is tartunk.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak 
a korintusiakhoz írt első leveléből 

Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit kö-
zöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éj-
szakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret,
hálát adott, megtörte, és így szólt: „Ve gyé-
tek és egyétek, ez az én testem, amely ér-
tetek adatik! Ezt cselekedjétek az én em-

lékezetemre!” A vacsora után ugyanígy 
fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely 
az újszövetség kelyhe az én véremben. Va-
lahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én 
emlékezetemre!” Amikor ugyanis e kenye-
ret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halá-
lát hirdetitek, amíg el nem jön.
Ez az Isten igéje. 
1Kor 11,23-26
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Az utolsó vacsorán Jézus megmosta az 
apostolok lábát, mellyel példát mutatott 
nekik alázatból. Ez ma is nagyon fontos. 
A  koronavírus megtanította az egész vi-
lágnak, hogy alázatosnak kell lennünk. 
A vírus nem válogat, hogy ez gazdag vagy 
szegény ember, ez politikus vagy civil, ez 
muszlim vagy keresztény, mindenkit meg-
támadhat. Emlékeztet minket, hogy nem 
vagyunk mindenhatók, csak  emberek va-
gyunk, ne csináljunk semmit a  természet 
ellen! Kérjünk bocsánatot az irgalmas Isten-
től, mert vétkeztünk ellene, embertársaink 
ellen, magunk ellen és a természet ellen.



6 MUSTÁRMAG



2020. MÁJUS 3. 7

NAGYPÉNTEK
A megváltó szenvedésének és kereszthalálának ünnepe, szigorú böjti nap, a hús-
véti szent háromnap második napja. Elnevezése a zsidó naptárból ered: a latin 
parasceve – készületi nap, majd szent és nagy készületi nap. A kereszthalál órájá-
ban, 15 órakor keresztutat végzünk, majd a temetés órájában, 18 órakor kezdődik 
az ún. csonka mise, melyben nincs konszekráció (átváltoztatás). Az igeliturgiát 
néma leborulás vezeti be a díszeitől megfosztott oltár előtt, az evangélium pedig 
a passió  Szent Jánostól. Ezt az oratio fi delium (a hívek közös könyörgése) követi, 
melyben Isten népe általános papságát gyakorolva imádkozik. A liturgia része a 
kereszt imádása is. A 12. századtól kezdve a hívők nem áldoztak nagypénteken, 
de 1955 óta újra van szentáldozás a nagycsütörtöki misén konszekrált kenyérrel. 
A szertartás csendben ér véget: a könyörgés után nincs áldás és elbocsátás.
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OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből

Így szól az Úr: Íme, szolgám diadalmas-
kodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és
nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan
elborzadtak láttán – hisz oly dicstelennek 
látszott, és alig volt emberi ábrázata –, úgy 
fog majd sok nemzet ámulni rajta, és kirá-
lyok némulnak el színe előtt.
Mert olyasmit fognak látni, amilyet még so-
hasem hirdettek nekik, és olyan dolognak 
lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem
hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és
az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?
Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint
a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem
szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt,
a külsejére nézve nem volt vonzó.
Megvetett volt, utolsó az emberek között,
a  fájdalmak férfi a, aki tudta, mi a szenve-
dés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk 
arcunkat, megvetett, akit bizony nem be-
csültünk sokra.
Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fáj-
dalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől)
megvertnek néztük, olyannak, akire lesúj-
tott az Isten, és akit megalázott.
Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi go-
noszságainkért törték össze, a mi békessé-
günkért érte utol a büntetés, az ő sebei sze-

reztek nekünk gyógyulást! Mi mindnyájan, 
mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga 
útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta 
mindnyájunk gonoszságát.
Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem 
nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet le-
ölni visznek, vagy amint a bárány elnémul 
nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját.
Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki 
törődik ügyével? Igen, kitépték az élők föld-
jéről, és népem bűnei miatt halállal sújtot-
ták. A gonoszok között adtak neki sírboltot, 
és a gazdagok mellé temették el, bár nem 
vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem 
volt szájában.
Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri 
a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő 
áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyú-
lik élete és teljesül általa az Úr akarata.
Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja 
a világosságot, és betelik megelégedéssel.
Sokakat megigazultakká tesz szolgám, mi-
vel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért 
osztályrészül sokakat adok neki, és a hatal-
masok lesznek zsákmányai, amiért életét 
halálra adta, és a gonosztevők közé sorol-
ták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben 
a bűnösökért imádkozott.
Ez az Isten igéje. 
Iz 52,13-53,12
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A kertben, a kereszt előtt ülve arról elmél-
kedtem, hogy Jézus hogyan is ontotta 
értünk a vérét. Attól a pillanattól kezdve, 
amikor megostorozták, tövissel megkoro-
názták, egészen a kereszthaláláig szent vé-
rének hány cseppje esett le megszentelve 
ezt a földet, ezt a világot és a világban élő 
embereket. Majd amikor a katona átszúrta 
az oldalát, vér és víz folyt ki belőle. Mit is je-
lent a vér és a víz? Az élet szimbólumai. Mi-
kor azt látjuk, hogy egy emberből vér folyik, 
úgy érezzük, az élete folyik ki belőle. Ennyi-
re szerette Jézus ezt a világot, hogy amije 
volt, azt odaadta érte.
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NAGYSZOMBAT
Jézus sírban pihenésének ideje, a liturgiában a húsvéti szent háromnap harma-
dik napja. Üdvtörténetileg e naphoz kötődik Jézus pokolraszállása is. Az egyház 
a nagyszombatot böjtben és gyászban tölti, semmilyen szertartás nincs ezen a na-
pon, csak csöndes virrasztás a szent sírnál. A húsvéti vigília este, sötétedés után 
kezdődik, hiszen az ősi zsidó hagyományokra alapozva sötétedés után már va-
sárnap van, ezért a nagyszombat esti misét vasárnap vigíliájának nevezzük. Az 
ünneplés tárgya a világosság győzelme a sötétség, az élet győzelme a bűn és a halál 
fölött. Liturgiájának fő részei a húsvéti fény megáldása (tűzszentelés), a húsvé-
ti örömének (Exsultet), az ószövetségi olvasmányok, majd a szentmise. A szent-
misében keresztvíz-szentelés és keresztségi szertartás is van, majd föltámadási 
körmenettel zárul. A tűzszentelés szertartása, a húsvéti gyertyának és a hívek 
gyertyáinak meggyújtása, valamint a templom teljes kivilágítása jelzik Krisztus 
világosságának szétáradását. A húsvéti gyertyába beillesztett öt tömjénszem Jézus 
megdicsőült öt szent sebét jelképezi. A teljes nagyszombati igeliturgia hét ószövet-
ségi olvasmányt, szentleckét és evangéliumot tartalmaz. A hét ószövetségi olvas-
mányt közül hármat kell felolvasni. Az egyes olvasmányokat zsoltár, rövid csend, 
majd könyörgés követi. Az oltár gyertyáinak meggyújtása után a pap ünnepélye-
sen elkezdi a Gloriát, s mielőtt a nép átvenné, megszólal az orgona és a csengők, 
zúgnak a harangok. A keresztvíz megáldása előtt elhangzik a Mindenszentek li-
tániája, majd a pap megkereszteli a keresztelendőket. A jelenlévők kezükben égő 
gyertyával megújítják keresztségi fogadalmukat. Az áldozás utáni könyörgés vé-
geztével a pap kiteszi a Szentséget az oltárra, ezután következik a körmenet.
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Mindegyikünk őrangyala azt mondja, mint 
az angyal a sírnál az asszonyoknak: a régi 
ember, aki Jézussal meghalt, most új életre 
támadt. Érezzük-e ezt a feltámadást a lel-
künkben? Csendben tekintsünk magunk-
ba: megvan-e ez a lelki béke bennünk? Ha 
igen, akkor feltámadtunk Krisztussal. A fel-
támadt Krisztusra most nagy szüksége van 
a  világnak. Most, amikor sok ártatlan em-
ber meghalt a járvány miatt. Imádkozzunk 
minden meghalt testvérünkért, hogy ők is 
feltámadjanak Krisztussal. Imádjuk együtt 
a  feltámadt Krisztust, és imádkozzunk, 
hogy az ő békéje uralkodjék bennünk.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Szombat elmúltával, a hét első napján pir-
kadatkor Mária Magdolna és a másik Mária
elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy 
földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt
az égből, odament, elhengerítette a követ és
ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám,
a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök 
reszketni kezdtek félelmükben, és szinte
halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal,
és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne félje-
tek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust ke-
resitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint
megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet,
ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak 

közül, és előttetek megy Galileába. Ott vi-
szontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam 
nektek!” Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de 
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék 
a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre 
csak Jézus jött velük szemben, és megszó-
lította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig oda-
siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarol-
ták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: 
„Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül test-
véreimnek, hogy menjenek Galileába, mert 
ott viszontláthatnak engem.”
Ezek az evangélium igéi.
Mt 28,1-10
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HÚSVÉTVASÁRNAP
A föltámadás vasárnapja, a liturgikus év legnagyobb ünnepe. Ünnepi miséje a föl-
támadt Krisztust ünnepli, akié a hatalom és dicsőség mindörökké, és aki bennün-
ket arra int, hogy a világosság gyermekeiként új életre kelve az odafönt valókat 
keressük. Húsvét misztériumában tehát benne van Jézus halála és föltámadása, 
szenvedése és megdicsőülése. Szenvedését és halálát úgy vállalta, mint vértanúsá-
got, mint ember egészen teljesítette az Atyától kapott küldetést, és ezzel kifejezte 
a  tökéletes engedelmességet. Engedelmessége és hűsége így érdemszerző volt, hi-
szen egész emberi lelkével szabadon vállalta mint reá szabott kötelességet. Halála 
és föltámadása azt igazolta, hogy ez a földi élet átmehet a mennyei dicsőségbe, 
s az Atya jutalmazza a földi érdemeket. Így biztosítékot nyertünk arra, hogy az 
életnek van értelme és célja, és hogy reményünk nem hiábavaló.
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Amikor vasárnap reggel Mária Magdolna ki-
ment a sírhoz, még sötét volt. De nemcsak 
kívül volt sötét, hanem belül, a szívében is, 
mert fájdalommal, aggodalommal, félelem-
mel volt tele. Később, amikor János látta az 
üres sírt, feléledt benne a remény, és vilá-
gossá vált számára az, amit Jézus háromszor 
is mondott, hogy ő harmadnapon feltámad 
a halálból, és hitt. És amit látott, amit hallott 
később mind leírja az evangéliumában, így 
tesz tanúságot a feltámadt Krisztusról. Ha 
hiszünk abban, hogy Jézus valóban feltá-
madt, és hogy mi is fel fogunk támadni, ak-
kor nekünk is tanúságot kell tennünk erről.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

A hét első napján, kora reggel, amikor még
sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz.
Odaérve látta, hogy a követ elmozdították 
a  sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és
a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett,
és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sír-
ból, és nem tudom, hova tették!”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sír-
hoz sietett. Futottak mind a ketten, de a má-
sik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter,
és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta

az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. 
Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az 
otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus 
fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplek-
kel, hanem külön feküdt összehajtva egy 
helyen.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki 
először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. 
Addig ugyanis még nem értették meg, hogy 
Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 20,1-9
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HÚSVÉTHÉTFŐ
Húsvét másnapja, nem parancsolt egyházi ünnep. A népéletben gazdag szokásvi-
lága alakult ki. Az előző napok liturgikus ünneplései után ez már a profán emberi 
örömnek az ünnepe. Szokásai és játékai a húsvéti szent örömnek túláradó, de 
már elvilágiasodott megnyilatkozásai. Mulatságai közül a legismertebb a húsvéti 
locsolás. Erdélyben ez a hajnalozás: minden valamirevaló székely legény köteles-
ségének tartotta, hogy húsvét napjára virradóra kedvesének kapujára vagy más 
feltűnő helyre szép fenyőágat tűzzön a májusfa és az életfa variánsaként. A sváb 
falvak lakossága körében az emmauszjárás hagyományai éltek: húsvéthétfőn ki-
vonultak a borospincékhez, a szőlőhegyre, vagy ellátogattak a szomszéd községbe. 
A 19. század elején a Gellért-hegyen húsvét 2. napján tartott búcsút Emmaus-
nak nevezték, míg Kalocsán és Szegeden a kispapok húsvét 3. napján kirándultak, 
„Emmausba mentek”.
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HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA



NÉHÁNY PILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ

HIRDETÉSEK 
� Honlapunkon – szemere.plebania.hu – fo-
lyamatosan frissítjük a híreket, a MISEREND
és az AKTUÁLIS menüpontban lehet megtud-
ni a közvetítések időpontját és az elérési linke-
ket addig, amíg újra kinyithat templomunk.
� A május hónapot hagyományosan a Szűz-

anya tiszteletének szenteljük. Lapunk utolsó 
oldalán, valamint honlapunkon és az Élő Víz 
kiadványon is olvashatjuk Ferenc pápa imá-
ját Szűz Máriához. A plébániánk Youtube- és 
Face book-csatornáin pedig elérhető a  temp-
lomunkban készült loretói litánia-felvétel – 
használjuk ezeket az imalehetőségeket!

TEMPLOMUNK ZÁRVA TARTÁSA ALATT SZÍVESEN FOGADUNK ADOMÁNYOKAT
ÁTUTALÁSSAL a Szemere telepi Szent István Király Plébánia 10702019-22489904-51100005
bankszámlaszámára. A Közlemény rovatba kérjük beírni, hogy „adomány”. Isten fi zesse meg!
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UTÓSZÓ

gHáromszínű különszámunk végéhez köze-
ledve szeretnék leírni néhány fontos tudni-
valót erről a kézben tartott, vagy bármilyen 
digitális eszközön lapozgatott kiadványról. 
Az ötlet először úgy született, hogy készít-
sünk egy összefoglalót a nagyheti és húsvéti 
liturgiákról azok számára, akik bármilyen 
okból nem tudták követni digitális köz-
vetítéseinket. A Viola Zsolt által készített t
fotók mellé a Magyar Katolikus Lexikon 
szócikkei nyomán összefoglaltam az adott 
ünnepnap liturgiáját, és a főbb ünnepeknél 
az aznapi olvasmányok közül is megjelen-
tettem egyet, valamint idéztem Mahi atya 
prédikációinak általam leglényegesebbnek 
vélt gondolatait.

Talán nem mindenki tudja, hogy nagy-
pénteken a Szent II. János Pál pápa által írt 
keresztutat olvasták fel plébániánk képvi-
selő-testületének tagjai – a testület ugyanis 
épp 14 tagból áll. A kinek-kinek az ottho-
nában elkészült, majd elküldött hangfelvé-
teleket vágta be Knáb Andris az élő közve-
títésbe. A stációk között Vadas Hajni Szedő 
Dénes tömörségében is gyönyörű elmélke-
déseit énekelte. A szerző neve sok helyről is-
merős lehet, az egyik ilyen lehetőség a tavaly 
megjelent jubileumi könyvünk, melynek 45. 
oldalán az is olvasható, hogy 1957-től rövid 
időre templomunkban szolgált káplánként. 
Nem tudom megállni, hogy ne adjam közre 
a szövegét:

SZEDŐ DÉNES KERESZTÚTJA:
Megváltó szent Krisztusunk, nyomdokodba indulunk.
I. Mosakodni hasztalan: Urad áll itt szótalan.
II. Élet fáját ölelem: erôs, mint a szerelem.
III. Kereszt súlya malomkő: földi ember esendő.
IV. Szerető szív valahány, egytől egyik mind anyám.
V. Gyönge karral gyámolíts, igaz szívvel felüdíts.
VI. Vérben ázott arcomat jegykendőül elfogadd.
VII. Másodízben bukom el. Terhem elnyom s fölemel.
VIII. Élő fába fejsze vág, mit remél a száraz ág?
IX. Hegytetőn, hol nincsen út, elnyúlt testem ingyen út.
X. Miért csupán az ingem kell? Ölts magadra engem fel.
XI. Vasszögekkel veretem. Aki gyűlöl, szeretem.
XII. Föld is, ég is elhagyott, két lator közt lankadok.
XIII. Megfeszített Istened szép szelíden ölbe vedd!
XIV. Földbe tér a búzaszem: kicsírázik csöndesen. 
Igaz bánat könnyeim: nálad drága gyöngyeim.

A veszélyhelyzet áldásai szókapcsola-
tot még csak ízlelgetjük, de egyik közülük 
biztosan az, hogy bármikor visszanézhető 
felvételek készültek, így ha valaki lemaradt 
volna erről a keresztútról vagy bármelyik 
nagyheti közvetítésről, vagy újra megnézné, 
meg teheti, csak plébániánk Youtube-csator-
nájára kell feliratkoznia a honlapunk Kap-
csolat menüpontjában megtalálható link t
segítségével – haladók persze egyszerű kere-
séssel is próbálkozhatnak.

Még nem tudjuk, hogy a pünkösdöt is ily’
módon fogjuk-e ünnepelni, de amíg nem 
látogatható nagyobb létszámban is a temp-
lom, merítsünk erőt Mahi atya napi gon-
dolataiból – amelyeket ezúton szeretnék 
megköszönni neki – és a szentmise-közve-
títésekből, valamint imádkozzunk május-
ban a Szűzanyához Ferenc pápa imádsá-
gával (20. oldal). Jó egészséget és kitartást
kívánok mindenkinek! M. P.

MUSTÁRMAG
a Szent István Király Plébánia lapja,

alapítva 1992-ben, újraindítva 2007 decemberében

Jelen lapszámunk munkatársai:
Fr. Mahimai Raj Anthony,  Derzsi-Pap Csilla (D-P. Cs.), Maros Pál (M. P.)

Fotók: Viola Zsolt

A plébánia, illetve a szerkesztőség elérhetőségei:
Cím: 1185 Budapest, Tátrafüred tér 15. • Telefon: 292-1407

e-mail: szemere.mustarmag@gmail.com
www. szemere-plebania.hu

A következő Mustármag május 31-én jelenik meg.
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„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja”
A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi
járványhelyzetben, mely az egész világot 
sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja 
és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet 
keresve.    
Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel
e koronavírus járványra, erősítsd meg az
eltévelyedetteket és akik az elhunyt és oly 
módon eltemetett szeretteiket siratják,
ami önmagában megsebzi a lelket. 
Támogasd a megbetegedettek miatt 
félelemmel eltelt személyeket, akik 
a fertőzés megakadályozása következ-
tében nem lehetnek közel hozzájuk. 
Töltsd el bizalommal, aki szorong 
a bizonytalan jövő és annak gazdasági
és munkahelyi következménye miatt.
Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj 
közben értünk az Istennél, az irgal-
mas  ság Atyjánál, hogy véget érjen
ez a kemény próbatétel és hogy 
visszatérjen a remény és a béke láthatára.
Mint Kánában, járj közben isteni
Fiadnál, kérve őt, hogy erő sítse a betegek 
és az áldozatok család jait, továbbá nyissa 
meg szívüket a bizalomra.
Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, 
az egészségügyi személyzetet, az ön kén-
te se ket, akik a mostani szükséghelyzet
frontján küzdenek életük kockáztatásával
is. Kísérd hősies küzdelmüket és adj
nekik erőt, jóságot és egészséget.
Légy azok mellett, akik éjjel-nappal
segítik a betegeket és légy a papok 
mellett, akik lelkipásztori buzgalommal
és evangéliumi elkötelezettséggel
akarnak mindenkit segíteni
és támogatni.

Szent Szűz, világosítsd meg a tudós 
férfi ak és nők elméjét, hogy helyes 
megoldásokat találjanak a vírus 
legyőzésére.      
Segítsd a nemzetek felelőseit, 
hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen 
működjenek, támogassák a megélhetési 
gondokkal küszködőket, miközben 
társadalmi és gazdasági megoldásokat
keresnek előretekintő módon 
és a nagylelkűség szellemével.
Legszentebb Mária, érintsd meg 
az emberek lelkiismeretét, hogy 
a fegyverkezés növelésére és 
tökéletesítésére fordított hatalmas 
összegeket inkább a hasonló katasztrófák 
elhárításának tanulmányozására 
fordítsák a jövőben.
Szeretett Anyánk, növeld a világban 
az egyetlen családhoz tartozás érzetét,
a mindenkit egyesítő kötelék tudatában,
hogy testvéri és szolidáris lélekkel 
siessünk a szegénység és nyomorúság 
enyhítésére. Bátorítsd a szilárdságot
a hitben, a kitartást a szolgálatban, 
az állhatatosságot az imádságban.
Ó Mária, szomorúak Vigasztalója, 
öleld át meggyötört gyermekeidet
és nyerd el, hogy az Isten mindenható 
kezével szabadítson meg minket ettől a 
szörnyű járványtól, hogy az élet derűsen
visszatérhessen rendes kerékvágásába.
Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség 
és a reménység jeleként ragyogsz
az utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, 
szép Szűz Mária! 
Ámen!
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