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Az Úr szenvedésének vasárnapja 

 

Virágvasárnap nem felelevenítünk egy történetet Jézus 

életéből, hanem az élő Krisztussal találkoztat minket a liturgia, 

azzal a Krisztussal, aki bevonul Jeruzsálembe, hogy megváltson 

minket. Értünk és miattunk jön, hogy a megváltás minden 

ajándékát megossza velünk. 

Megváltott világban megváltott emberként élhetünk. A 

megváltás alatt azt értjük, hogy Krisztus az emberiséget a bűntől 

objektív értelemben megszabadította és visszaszerzett minden 

kegyelmet. Ám ha figyelembe vesszük azokat a feltételeket, 

amelyek mellett az ember ténylegesen részesül a megváltásban, 

azaz a szubjektív elemeket, akkor kiderül, van még bőven 

tennivalónk. Krisztus a maga részéről mindent megtett, hogy az 

ember valóban Isten gyermeke legyen és a mennyország örököse, 

de hogy ez konkréttá váljon az életemben, ahhoz most társulnom 

kell Jézushoz, követnem kell hordozva a keresztemet. 

Az a tény, hogy minden évben felkészülhetünk húsvétra, nem 

egy véletlen visszatérése az ünnepnek, hanem értünk van, hogy új 

szívvel és még teljesebb odaadással lépjek a jeruzsálemi tömegbe 

társulva Krisztus Urunkhoz az Úr szenvedésének vasárnapján. A 

húsvéti örömének szavaival léphetünk a Krisztust köszöntő 

közösségbe: 

„Valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan, mindenható 

Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a szív 

és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk.” (Húsvéti 

örömének) 

Feladatunk van! Meghálálni, amit a megváltásban kaptunk. 

Ez a mi „Hozsannánk”, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. 

Hódolattal és hálával lépünk be Krisztus 

szenvedéstörténetébe. Jézus passiója és keresztje a világért és 

értem van, hogy értelmet adjon minden szenvedésnek. A kereszt 

annak a meghirdetése, hogy a végső győzelem nem azé, aki 

mások fölött győzedelmeskedik, hanem azé, aki saját magát győzi 

le, és adja oda életét sokakért. 

Az Atya Jézust a szenvedése és a keresztje által dicsőítette 

meg, minket, Jézus követőit is a szenvedés és a kereszt által fogja 

megdicsőíteni. Csak az lesz képes saját keresztjét hordozni, 

szenvedéseit elviselni, aki mindennap feltekint Krisztus 

keresztjére és meghívja életébe a Megváltót. Nekünk nem Jézus 

keresztjét kell hordoznunk, csak a sajátunkat kellene felismerni és 

hűségesen hordozni. Jézus nélkül ez nem megy. Jézussal azonban 

lehetséges, csakis kizárólag Jézusnak megy velem. A jeruzsálemi 

bevonulás bekapcsol minket Jézus életébe, hogy igazi és teljes 
életünk legyen. 

Szent Lukács szerint Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az út 

mentén ácsorgók bekiabáltak Jézus menetébe (Lk 19, 38-39). Én 

hódolattal és hálával üdvözlöm-e Megváltómat, vagy csak üresen 

és közömbösen bámészkodok a tömegben, esetleg bűneimmel 

„feszítsd meg”-et kiáltok Üdvözítőmre? 

A mai liturgiában mi nem visszanézünk a régmúlt időkbe, 
nem a meghurcolt Urunkat siratjuk. A titkunk több, Babits 

szavával: „A mi királyunk eleven! A gyenge bárány nem totem.” 

Az élő Jézus Krisztushoz tartozhatok nemcsak szavak és 

hagyomány szintjén, hanem életem konkrét valóságában is. 

Virágvasárnap döntésre hív, hogy Krisztust válasszam, aki arra 

hív szüntelenül, hogy mi legyünk az ő társai terveinek 

megvalósításában. 

„Virágba borul a virágtalan / de csak a te virágoddal / 

gyümölcsbe merül a gyümölcstelen / de csak a te 

gyümölcsöddel.../ imádkozik az imátlan / de csak a te imáddal / 

fényes lesz a fénytelen / de csak a te fényeddel megszólal a 

kimondhatatlan / de csak a te szívedben....” Weöres Sándor 

 

Háború és béke 

 

Március 25-én, pénteken, a 17 órakor kezdődő bűnbánati 

szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa 

felajánlotta Oroszországot és Ukrajnát Mária Szeplőtelen 

Szívének. A Vatikán hivatalos oldalán 29 nyelven tették közzé a 

felajánló ima szövegét március 23-án. 

Az alábbiakban közöljük a teljes magyar nyelvű fordítást. 

 

Ó, Mária, Isten Anyja, Édesanyánk! Mostani szenvedésünk 

idején hozzád folyamodunk. Édesanyánk vagy, szeretsz és 

ismersz minket: semmi sincs rejtve előtted abból, amit a 

szívünkben hordozunk. Irgalmasság Anyja, hányszor és hányszor 

megtapasztaltuk gyengéd gondoskodásodat, békét hozó 

jelenlétedet, mert te mindig Jézushoz, a Béke Fejedelméhez 

vezetsz minket. 

De letértünk a béke útjáról, elfelejtettük a múlt század 

tragédiáinak tanulságait és a világháborúkban elesett milliók 

áldozatát. Nem teljesítettük azokat a vállalásainkat, amelyeket 

mint nemzetek közössége tettünk. Eláruljuk a népek békéről szóló 

álmait és a fiatalok reményeit. Belebetegedtünk a kapzsiságba, 

nacionalista érdekekbe zárkóztunk, és engedtük, hogy a közöny és 

az önzés megbénítson minket. Nem törődtünk Istennel, és inkább 

a hazugságainkban éltünk, tápláltuk az agresszivitást, elnyomtuk 

az életet, és fegyvereket halmoztunk fel. Megfeledkeztünk arról, 

hogy őrzői vagyunk testvéreinknek és közös otthonunknak. 

Háborúkkal dúltuk fel a föld édenkertjét, bűneinkkel megsebeztük 

Atyánk szívét, pedig ő azt akarja, hogy egymás testvérei legyünk. 

Magunkat kivéve minden és mindenki iránt közömbössé váltunk. 

Szégyenkezve mondjuk: Bocsáss meg nekünk, Urunk! 
A bűn nyomorúságában, kimerültségünkben és 

megtörtségünkben, a gonoszság és a háború titokzatos 

misztériumában, szent Édesanyánk, emlékeztess minket arra, 

hogy Isten nem hagy el bennünket, hanem mindig szeretettel 

tekint ránk, és arra vágyakozik, hogy megbocsásson nekünk és 

felemeljen minket. Ő maga adott téged nekünk, és Szeplőtelen 
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Szívedben menedéket nyújtott az Egyház és az egész emberiség 

számára. Isten szeretete által velünk vagy, és a történelem 

legnehezebb pillanataiban is gyengéden vezetsz minket. 

Ezért mi, a Te szeretett gyermekeid, hozzád jövünk, és szíved 

ajtaján zörgetünk, hiszen te minden időben fáradhatatlanul 

keresel és megtérésre hívsz minket. Ebben a sötét órában jöjj, 

segíts és vigasztalj minket. Fordulj mindannyiunkhoz újra és újra: 

„Hát nem én vagyok itt, a te édesanyád?” Te meg tudod oldani 

szívünk és korunk csomóit. Beléd vetjük bizalmunkat. Biztosak 

vagyunk abban, hogy különösen most, a megpróbáltatások idején 

nem utasítod vissza könyörgésünket és segítségünkre sietsz. 

Így tettél a galileai Kánában, amikor kérésedre Jézus 

közbelépett, még mielőtt eljött volna az ő órája és első csodáját 

művelte a világban. Amikor a lakoma öröme szomorúsággá 

változott, így szóltál hozzá: „Nincs boruk” (Jn 2,3). Járj közben 

újra értünk, ó, Anyánk, mert ma elfogyott a reménység bora, 
megfogyatkozott az öröm, felhígult a testvériség. Elvesztettük 

emberségünket, eljátszottuk a békét. Mindenféle erőszakra és 

pusztításra váltunk képessé. Sürgősen szükségünk van anyai 

beavatkozásodra. 

Fogadd el, ó Anyánk, imánkat! 

Tenger csillaga, ne vesszünk el a háború viharában! 

Te, az Új Szövetség frigyládája, mutasd meg számunkra a 

megbékélés lehetőségeit és útjait! 

„Te, földi a mennyben”, vezesd vissza a világot az isteni 

harmóniához! 

Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg 

minket megbocsátani! 

Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot a 

nukleáris fenyegetéstől! 

Rózsafüzér Királynője, ébreszd fel bennünk újra a szeretet és az 

imádság iránti igényt! 

Az emberi család királynője, mutasd meg az embereknek a 

testvériség útját! 

Béke Királynője, esdd ki a békét a világ számára! 

A te könnyeid, ó, Édesanyánk, lágyítsák meg megkeményedett 

szívünket. Az értünk hullatott könnyek virágoztassák ki újra ezt a 

völgyet, amelyet gyűlöletünk kiszárított. Engedd, hogy a te imád 

által békét találjunk a fegyverropogás zaja közepette. Öleld át 

anyai karoddal mindazokat, akik szenvednek és a bombák elől 

menekülnek. Mindazok, akiknek el kell hagyniuk otthonukat és 

hazájukat, találjanak vigaszt anyai ölelésedben. Szomorú szíved 

ébressze fel bennünk az együttérzést, és ösztönözzön minket arra, 

hogy megnyissuk ajtónkat és gondoskodjunk a sebesültekről és az 

elhagyatottakról. 

Istennek Szent Anyja, amikor a kereszt alatt álltál, Jézus, látva a 

melletted álló tanítványt, így szólt: „Íme, a te Fiad” (Jn 19,26). 

Ezzel ő mindannyiunkat rád bízott. Majd így szólt a tanítványhoz 

és ezzel mindannyiunkhoz: „Íme, a te anyád” (27. v.). 

Édesanyánk, ma készséggel akarunk életünkbe és 

történelmünkbe befogadni téged. A kimerült és kétségbeesett 

emberiség ebben az órában veled együtt áll a kereszt alatt, és 

szükségét érzi, hogy rád bízza és rajtad keresztül Krisztusnak 

szentelje magát. Az ukrán nép és az orosz nép, akik szeretettel 

tisztelnek téged, hozzád fordulnak, mert a Te szíved értük és 

minden népért dobog, akik háborútól, éhségtől, 

igazságtalanságtól és szegénységtől szenvednek. 

Istennek Szent Anyja, aki a mi Anyánk is vagy, ünnepélyesen 

rád bízzuk magunkat, és a te Szeplőtelen Szívednek szenteljük az 
Egyházat és az egész emberiséget, különösen Oroszországot és 

Ukrajnát. Fogadd el ezt a felajánlást, amelyet bizalommal és 

szeretettel végzünk. Add, hogy a háború véget érjen, és adj békét 

a világnak. A te szívből jövő igened által a Béke Fejedelme 

belépett a történelembe, és bízunk abban, hogy a te szíved által 

újra elérkezik hozzánk a béke. Neked szenteljük az egész emberi 

család jövőjét, a népek bajait és vágyakozásait, a világ félelmeit és 

reményeit. 

Áradjon rajtad keresztül a földre az isteni kegyelem, és uralja 

ismét a béke édes szívdobbanása napjainkat. Igennek Asszonya, 

akire leszállt a Szentlélek, segíts, hogy újra együtt lehessünk Isten 

békéjében. Oltsd szívünk szomját, te „a remény áradó forrása”. Te 

szőtted bele az emberiséget Jézusba, így alakíts minket is a 

közösség formálóivá. Te jártál utunkon, vezess minket a béke 

ösvényein. Ámen. 

 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban 

 
Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 órakor 

Szt. István körtemplomban. 

Április 3., május 8., június 5. 16.00 Milano (Istituto di San 

Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 Milano)     

Április 10. 12.00 és június 12. Firenze (Piarista nővérek 

kápolnája, Via Faenza 62, 50123 Firenze (FI) 

Április 10. 11.00 Bologna (Chiesa di San Biagio, szentségi 

kápolna, Via della Resistenza 1/9, 40033) 

Március 27. 11.30 Torino (Chiesa di San Rocco, Via San 

Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Április 30. 17.00 óra Bari Chiesa Santa Maria del Monte 

Carmelo (Via Napoli, 280) 

Május 8. vagy május 15. 11.00 Loreto (Cappella della 

Crocifissione nella Basilica del Santuario della Santa Casa, Loreto) 

Május 15. 19.15 óra Palermo Palermo - Istituto Salesiano - 

via Evangelista Di Blasi, 102/A 

Május 28. Nápoly  

Június 5. 11.30 Acireale (Santa Maria delle Grazie)  

Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű 

szentmisét ünneplünk a Szent Péter Bazilika Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnájában. Várunk mindenkit szeretettel! 

(Figyelem! A kápolnában a szentmisén a celebráló papokkal 

együtt maximum  30 fő vehet részt. Március hónaptól sok 

zarándokcsoport jelentkezett be a kedd reggeli szentmisére. 

Kérjük érdeklődjenek a segreteria@katolikus.hu email címen.) 

Május 6-án 18.00 órakor ünnepi szentmise keretében 

emlékezünk meg Mindszenty József bíboros halálának 

évfordulójáról a Szt. István körtemplomban. Mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk! 

 

A római Szent István Ház eseményei: 

 Folytatódik a magyar táncház, kéthetente, hétfői 

napokon este 18.00-19.30 óráig kerül megrendezésre. A 

RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. 

Érdeklődni, jelentkezni: a programot megelőző nap 

22:00 óráig a szih@katolikus.hu email címen. 

 Március 5-én újraindult a Ringató foglalkozás 10 órától 

és a Zeneovi 10.45-től. Érdeklődni, jelentkezni: 

letti.varga@gmail.com 

 Április 9-én tartjuk a következő Morzsa kocsmát, 

további részletekről az alábbi email címen nyújtunk 

felvilágosítást: magyarklub.roma@gmail.com. 
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