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Húsvéti üdvözlet 
Húsvét, a keresztények legnagyobb ünnepe, az élet 

teljességét hirdeti meg a világban: Jézus Krisztus 
üres sírja, húsvéti életének evangéliuma része lett 
minden ember örökkévalóságra rendelt 

történetének. 
Jézus Krisztus feltámadásának örömhíre töltse el 

életünket, tegye azt teljessé, legyen emberi-és lelki 

erőnk forrása, vezessen el minket a hitben való 
gazdagodásra! Örvendezzünk Krisztus Urunk 
feltámadása misztériumán, üdvösségszerző 
ajándékán: Krisztusba vetett hit derűlátóvá tesz, 
még a mai zavaros, járvány sújtotta világban is. 

A Feltámadt Krisztussal való találkozás örömét és 
békéjét, húsvét kegyelmét kívánom szeretettel! 

Dr. Németh Norbert atya 
 

Húsvéti életünk végtelenített gyakorlata 
Hitünk szerint egyformán érint bennünket az ősbűn 

következménye, a fájdalmas halál. Beteg világunk 
számára az életünk végén nem természetes a 

folytatás. A feltámadáskor, húsvétkor Isten újból 

rendezi az egyenletet egy egészen más rendszerben, 
hiszen a feltámadás egy lényegi változás. Ami 
korábban létezett és felbomlott, az Húsvétkor új életre, 

végleges életre kel. 

Nem tudja az ember megoldani a halhatatlanság 
leckéjét, ami minden kultúra emberét foglalkoztatta. 
Vannak olyan vélemények, hogy a tudomány néhány 
évtizeden belül képes lesz - szervek átültetésével, 

genetikai manipulációval, gyógyszerezéssel - valóra 
váltani a halhatatlanságot. Nem kizárt, hogy ez 

biológiailag megvalósítható. Csakhogy a kereszténység 
nem ezt hirdeti. Mi a túlvilágot nem az emberi élet 
meghosszabbításaként látjuk, szerintünk a különbség 

nem pusztán annyi, hogy jobban fogunk élni itt a 
földön. 

Húsvét mást ígér. Örök életet ígér, amit Krisztus 

feltámadása szerez meg nekünk. Annak a 

kereszténységnek nincsen jövője, ahol nem a 
feltámadásunk és az örök életünk van a központjában. 

Egy elhengerített kő, egy üres sír, néhány 
gyolcsdarab és kendő - ezek a húsvéti „jelek”. De 

jelentenek-e bármit is nekünk? Látszólag csak annyit 
árulnak el, hogy egy test, ami itt volt, most nincs itt. 

Nem önmagukban közölnek bizonyosságot, inkább 
„nyitott jelnek” lehetne nevezni az üres sírt, hisz e jel 

felfejtése nagy lehetőséget kínál, ami mellett 
másodlagos lesz a torinói lepel és a qumráni barlang 
szenzációja is. A nagy lehetőség, amit húsvét nyitott 
jelei kínálnak az Élővel való élő találkozás csodája, 
ekkor derül ki, hogy a Biblia lelke több, mint a Biblia 

betűje. Ekkor derül fény arra, hogy Jézus közelebb jött 
hozzánk. Annyira, hogy áthatol a szívünk kemény 
falán, vendége lesz életünknek. Úgy van jelen, hogy 
már nem választja el tőlünk sem az idő, sem a tér. 
Bármikor, bárhol beléphet életünkbe. 

Húsvét ötven napjában a halálon győztes Krisztust 
és azt a bizonyosságot ünnepeljük, hogy semmi és 
senki nem szakíthat el minket az ő szeretetétől (vö. 
Róm 8,39). Az Úr él, és azt akarja, hogy az élők között 
keressük! 

 

Hírek az Olaszországi Magyar Misszióból 

Március 14-én szentmisét ünnepeltünk Velencében 
Istennek hála, hogy a járványügyi helyzet újra 
lehetővé tette, hogy a velencei magyar közösség 

szentmisére jöhessen össze a nemzeti ünnepünk előtti 

napon. Március 15-i ünnep kapcsán megkoszorúzta a 

magyar közösségünk Winkler Lajos emléktábláját, 

amely a Szent Márk téren található. 
 

Online lelkigyakorlat és imaiskola – a Budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való 

felkészülés jegyében 
„MINDEN FORRÁSOM BELŐLED FAKAD” 

AZ EUCHARISZTIA ÉLETTÉ VÁLTÁSA 
Jézus szól hozzánk, hív minket a Vele való életre nem 

csak a kitüntetett, „ünnepi” időkben, hanem a 
minden-napjainkban is. - Ennek a megtapasztalására, 
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válaszunk kimondására az eucharisztikus lelkiség és 

szemléletmód mélyítésére ad lehetőséget ez a 
hétköznapjainkba illeszthető lelkigyakorlat, amely a 

Nyolc Boldogság Közösség és az Olaszországi Magyar 
Katolikus Misszió közös szervezésében valósul meg. 

 

A lelkigyakorlat vezetője: 
Dr. Versegi Beáta Mária, a NEK oktatási referense, 
a Nyolc Boldogság közösség tagja,  
a Központi Oltáregyesület és a hozzá kapcsolódó 

Eucharisztikus Élet Mozgalom elnöke 

Időpont: 2021. április 14-25. között. 
A lelkigyakorlat felépítése: 
Az első három napon, majd háromnaponta online 

találkozó 20.00-21.15 között 
(április 14., 15., 16, 19., 22., 25.) 

A lelkigyakorlat tizenkét napján egyéni napi ima a 

megadott szempontok szerint: 
Reggeli órákban: 20-25 perc  
Esti órákban 10-15 perc  

Javasolt a napi szentmise. 
 
Amit ajánlunk: 

• Napi elmélkedési anyag: online elérhető 
módon (számítógépen és okostelefonon)  
• A lelkigyakorlat vezetője részéről: hat 

impulzus - elmélkedés  

• A résztvevők részéről: támogató kiscsoportos 
megosztás (hat alkalommal) 
• Önmagad részéről: személyes imádság, 

elkötelezett részvétel  

• A Szentháromság részéről: folyamatos 0-24 
órás jelenlét 
A lelkigyakorlat közös elemei online, zoom-on 

keresztül zajlanak. 
Amit Tőled várunk: 
• stabil internet-kapcsolat  

• az egyéni imák és a közös találkozások 
megfelelő körülményeinek, zavartalan idejének és 

helyének biztosítása 
Részvételi díj: 10,- € (A részvételi díjjal a 

lelkigyakorlatot vezető nővér közösségét támogatjuk 
100%-ban!) 

Jelentkezési határidő: 2021. április 6. (A létszám 

korlátozott, érdemes időben jelentkezni.) 
Jelentkezés: Az Olaszországi Katolikus Misszió 

Központjában, Via del Casaletto, 481. 00151 ROMA 
(RM) Email: hungarian.mission.italy@gmail.com 
Programfelelős: Bujtás Zsuzsa 

 

 

Online szentmisék és lelkiprogramok húsvéti 

ünnepkörben Olaszországban 
Nagypénteken délután 15.00 órától online módon 

közvetítjük a liturgiát a PMI kápolnájából. 
Húsvétvasárnap 11.00 órakor lehetséges online 

bekapcsolódni a PMI ünnepi szentmiséjébe. 

A többi vasárnapon 9.00 órától a római Pápai 
Magyar Intézet kápolnájában szentmisét ünneplünk, 
amelybe a FB-on online be tudtok kapcsolódni. A FB 
keresőbe ezt kell beírni: @katolikus.misszio.italia 

Kivétel a hónap utolsó vasárnapja, mivel ekkor a hó 

végi római magyar szentmisét 11.00 órakor tartjuk a 
Szent István vértanú körtemplomban, a Celio 
dombon, és onnét élő szentmise közvetítést adunk. A 

szentmise követhető: @katolikus.misszio.italia 
Nagyszerdán és húsvét szerdáján nem lesz 

szentmise-közvetítés. A többi szerdai napon este 

18.00 órától online szentmise-közvetítés (FB-on 
@katolikus.misszio. italia) az Olaszország-ban élő 
magyar közösségeink számára. 

 
Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 
11.00 órakor a Szt. István körtemplomban. 

Április 11., május 2., június 6. 16.00 óra – 
Milano (Istituto di Sant’Ambrogio kápolna, Via 

Copernico 9, 20125 Milano) 

Április 17. 16.30 óra – Palermo (Parrocchia Maria 
SS. della Lettera, Piazza Acquasanta 2, 90142 Palermo) 

Április 18. 11.30 óra – Catania (Forza D’Agroban) 

11.00 órától gyülekezünk. 

Május 16. 12.00 óra – Firenze (Via Faenza 4, 
50123 Firenze.) Miséző atya: Exc. Dr. Kovács Gergely 
érsek atya 

Május 23. 11.30 óra – Torino (Chiesa di San 
Rocco, Via San Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Május 30. 11.00 óra – Loreto (Casa di Accoglienza 

„San Serafino” kápolna, Via Asdrubali 100, 60025 
Loreto) 

 
 

Elérhetőségek 
Olaszországi Katolikus Missziós Központ: 

Via del Casaletto, 481. 00151 ROMA (RM) 

Email: hungarian.mission.italy@gmail.com 
Tel.+39 06 68.42.620 

Lelkész: Dr. Németh Norbert rektor 
Munkatárs: Bujtás Zsuzsa (Róma) 


