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ÁPRILIS ÜZENETE
„Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan
szegényt fogadd be házadba” (Iz 58,7).

Tizenöt év telt el az egri
érseki kinevezés óta

Ternyák Csaba egri érsek

XVI. Benedek pápa 2007.
március 15-én nevezte ki egri érsekké Dr. Ternyák Csabát.
Beiktatása az egri Főszékesegyházban volt, 2007. június 9-én.
Az egyházmegye 81. főpásztora 1953. december 4-én szüle-

tett Fertőszentmiklóson. Teológiai tanulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban,
majd Budapesten a Központi
Szemináriumban végezte, ahol
a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust (PhD) szerzett. 1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1986-tól 1988-ig dogmatikai tanulmányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektora. 1992-től 1997-ig a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 1992. december 24én esztergomi segédpüspöki
kinevezést kapott. 1993. január 6-án Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 1993. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és
a Papi Kongregáció titkárává
nevezték ki. Jelmondata: „IPSI
GLORIA IN SAECULA!” („Dicsőség Neki mindörökké!”)
Imádkozzunk főpásztorunkért!

Főegyházmegyei találkozó
2022. május 7-én Főegyházmegyei találkozó lesz az Egri
Bazilika felújítása miatt a mezőkövesdi Jézus Szíve templomban. Ez az összejövetel fontos állomása lesz a 2023. évi
püspöki szinódust előkészítő
szinodális folyamatnak. A soron következő szinódus címe:
Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.
Mint ismert, a Szentatya kezdeményezése nyomán ezt a szinódust minden egyházmegyében
széles körű konzultáció előzi
meg. Az Egri Főegyházmegyében 2022 januárjában vette
kezdetét a konzultációk szakasza. Minden plébánia megkapta
azokat a témákat, amelyeket elsősorban közösségi megbeszélésekre szántak a képviselőtestületeknek, az imacsoportoknak, az ifjúsági csoportoknak,
a családközösségeknek. Ezekre
a megbeszélésésekre 2022. feb-

ruár 28-ig volt lehetőség. Célcsoportok is létrejöttek: a papság, a szerzetesek, a plébániai
közösségek, az ifjúsági csoportok, a lelkiségi mozgalmak és
családi közösségek, karitász
csoportok és karitatív szervezetek, hitoktatók, köznevelési intézmények, valamint a felsőoktatási intézmények tagjaiból.
A május 7-i találkozó 10 órakor érseki szentmisével kezdődik, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be, majd előadások hangzanak el a szinodális
folyamatról. Az összejövetel
záróimádsággal, majd közös
ebéddel zárul. Az összejövetelre a plébániák, katolikus iskolák, egyházi közösségek néhány fős küldöttségét várják.
A szinodális folyamat segíti
az Egyházat abban, hogy a dialógus révén közösségeinket
építsük, és hitelesen éljük meg
missziós küldetésünket.

Járványügyi rendelkezések
visszavonása
Ternyák Csaba egri érsek március 7-i hatállyal feloldotta a járványügyi korlátozásokat és buzdította a híveket, hogy – amenynyiben lehetséges – személyesen
vegyenek részt a szentmiséken
és egyéb liturgikus alkalmakon.
Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a
járvány miatt léptek életbe.
A kiengesztelődéskor a kézfogás, vagy békecsók nem ke-

rül visszavezetésre. A főpásztor kéri, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjanak
el, figyelembe véve az esetleges újabb járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánlja.
A szociális és egészségügyi
intézményekben viszont továbbra is érvényben maradnak a védekezést szolgáló intézkedések.
Az egri érsek kéri, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat!

A menekültek
segítségére sietnek
Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának
prefektusa március 8-án érkezett Magyarországra, hogy innen folytassa útját Ukrajna felé, a pápa szeretetét és áldását közvetítve

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia megbízta a Katolikus Karitászt, hogy különös figyelemmel és gonddal, a magyar állami szervekkel és más
segélyszervezetekkel együttműködve legyenek az Ukrajnából Magyarországra érkező
menekültek segítségére, és vegyenek részt az ellátásukban.

A felkérést követően a Katolikus Karitász gyorssegélyt indított a legkiszolgáltatottabbaknak, akiknek családjuk, vagy
saját jövőjük érdekében el kellett hagyniuk otthonukat. A menekültek ellátására felkészítette
kelet-magyarországi logisztikai
központját és a határ közelében
található önkéntes csoportjait a
segélyszervezet.
A Katolikus Karitász soksok teherautónyi segélyszállítmányt küldött a menekültek fogadására a határhoz. A szállítmány többek között matracokat,
takarókat, bébiételeket, tartós
élelmiszereket tartalmazott. A

M

agyar nyelven is sokan
olvasták már Albert Camus francia író Pestis
című regényét, melyben egy fiktív pestisjárványt mutat be. A
történet egyetlen bizonytalan
pontja a pontos időpont, minden egyebet (helyszín, a betegség tünetei, a szereplők reakciói, stb.) részletesen és realisztikusan mutat be. Ezzel valószínűleg azt sugallja az író, hogy
bármikor megtörténhet egy ilyen
katasztrófa. A regényben nagyon sokan meghalnak. Karantént rendelnek el: senki sem
hagyhatja el a várost. A regény
csúcspontja a városi bíró kisfia halálának részletes leírása,
és filozofikus jellegű bemutatása annak, hogy az emberek hogyan reagálnak a járványra, illetve az ártatlan kisfiúnak a halálára. Vannak olyanok, akik
meginognak még a hitükben is,
mert nem értik, hogy Isten hogyan engedheti meg azt a sok
testi-lelki szenvedést és az ártatlan gyermekek halálát, ami
együtt jár a pestisjárvánnyal.

hosszútávú segítségnyújtás érdekében, a menekültek ellátására ideiglenes központokat hozott
létre a segélyszervezet.
A Katolikus Karitász mindezen célok támogatására gyűjtést hirdetett. A gyűjtéshez csatlakozni lehet az 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás
500 forint támogatást jelent), valamint online adományozással
a Karitász honlapján (karitasz.
hu) keresztül.
Michael Czerny bíboros,
az Átfogó Emberi Fejlődés
Dikasztériumának prefektusa,
Ferenc pápa személyes küldötteként március 8-án érkezett Magyarországra, hogy innen folytassa útját Ukrajna felé, a pápa
szeretetét és áldását közvetítve.
A Keleti pályaudvaron ellátogatott a Katolikus Karitász sátrához is. A katolikus segélyszervezetek munkájának megismerését követően Czerny bíboros
beszélgetett a menekülőkkel. A
bíboros elmondta: „Mély benyomást tett rám, ahogyan a magya-

A barabási karitász segítőpontot meglátogatta Orbán Viktor miniszterelnök is. Itt tevékenykednek egyházmegyénk önkéntesei Árvai Ferenc
egyházmegyei karitászigazgató vezetésével.

rok reagálnak a szükséghelyzetre, sokan segítenek.”
Az Egri Főegyházmegyei Karitász Központ is bekapcsolódott
a háborús menekültek támogatásába. A Főegyházmegyei Karitász Központban (Eger, Szaicz
Leó u. 7.) és a miskolci Karitász
PONTban (Miskolc, Király u 5/A
- Szinva park) folyamatosan fogadják a felajánlásokat.
Árvai Ferenc atya, egyházmegyei karitászigazgató munkatársaival a magyar-ukrán határ mellett Barabás településen
személyesen vesz részt a segítő munkában. A plébániai karitászcsoportok a központtal
együttműködve gyűjtik az adományokat. Számlaszámuk, ahová pénzadományt lehet eljuttatni: Főegyházmegyei Karitász
Központ Eger CIB 1070028248854209-51100005. E-mail címük: eger.caritas@gmail.com
Az Egri Főegyházmegye számos járművet ajánlott fel a bajbajutottak szállítására, így az érsekség, a főegyházmegyei intézmé-

nyek és a Szent István Rádió és
Televízió kisbuszai is munkába
álltak. Az ország távolabbi pontjaira, a menekült-szállásokra juttatták el a határon át érkezőket.
Az Egri Főegyházmegye 55 köznevelési és szakképző intézmény
fenntartója, az óvodák, általános
és középiskolák széleskörű öszszefogással helyi akciók keretében gyűjtik a felajánlásokat.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógia tanszéke, Családbarát Programirodája és Hallgatói Önkormányzata az Egri Főegyházmegyei Karitász Központtal együttműködve gyűjt (https://uni-eszterhazy.
hu /e g y e t e m /a - b a j b a n osszefogassal-segit-az-egyetemcsatlakozz-te-is ).
Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont (Eger, Széchenyi u. 3.) gyűjtőpontként működik a belvárosban, miként a
Főegyházmegyei Irodaház is
(Eger, Deák Ferenc út 49).

JEGYZET
Nagyon valószínű, hogy a
nagyböjti időben és a világjárvány idején nekünk is vannak
ilyen és ehhez hasonló kérdéseink. A rossznak, a betegségnek,
a szenvedésnek, főképpen az ár-

ahhoz a fejlődő világhoz, amelyben élünk (természeti katasztrófák). A betegség sem Isten büntetése, hanem a véges emberi természet velejárója. Az erkölcsi
rossz (a bűn) eredetileg nem tar-

a szenvedésnek is van értelme,
ha azt hittel és az Isten akaratában megnyugvással elfogadjuk.
Nyilvánvaló, hogy az ő szenvedése nem egy hiábavaló, értelmetlen szenvedés volt. Őt a Mennyei

Kérdések a szenvedésről
tatlanok szenvedésének jelenléte
a világban elgondolkodtat bennünket. A szenvedésnek a problémája nem csupán egy filozófiai probléma, hanem egzisztenciális kérdés. A beteg, szenvedő embernek is vannak kérdései. Vajon miért kell annyit szenvednem? Miért „büntet” engem
a jó Isten, amikor semmi roszszat sem tettem? Ha az Isten jó
és mindenható, akkor miért van
annyi rossz és szenvedés ebben
a világban?
A filozófusok sokféle választ
adtak ezekre a kérdésekre. A
Bibliából tudjuk, hogy az Isten
mindent jónak teremtett. Van
olyan rossz, ami hozzátartozik

tozott a világhoz, hanem a véges és tökéletlen szabad akaratnak a következménye. Nyilvánvaló, az erkölcsi rosszat az Isten nem akarhatja, hiszen az ellene mond az ő végtelen szentségének.
Tanulságos és sokatmondó
számunkra, hogy a Megváltó Jézus nyilvános működése idején
nem adott választ az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre. Annak
idején nem mondott nagy prédikációkat a szenvedés értelméről, hanem saját szenvedésével
és keresztjével akart rádöbbenteni bennünket arra, hogy az Isten
országában, Isten és az ember
kapcsolatában, mindennek, még

Atya iránti szeretet, az irántunk
való szeretet és a küldetéséhez
való hűség tette képessé arra,
hogy még a szenvedés idején is
kitartson az ő küldetésében.
rról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az Úr
Jézus soha nem mondta, hogy „övéit” nem érheti semmi baj, sőt előre megmondta
az apostoloknak, hogy mennyi
szenvedésben és üldöztetésben
lesz részük. Ez az érem egyik oldala! A másik pedig az, hogy azt
is mondta övéinek: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik az élet
terheit hordozzátok, én megenyhítelek titeket” (Mt 11,28).
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Megáldották
a felújított ongai
templomot
ONGÁN február 26-án szentmi-

sét mutatott be és megáldotta
a felújított templomot Ternyák
Csaba egri érsek. A munkálatokhoz a kormány és az Európai Unió által finanszírozott Vidékfejlesztési Alap keretében
több mint 14 millió forint támogatás érkezett, az Egri Főegyházmegye több mint 22 millió forintot biztosított, így tehát
csaknem 37 millió forintos beruházással újult meg kívül-belül Onga római katolikus temploma. A főpásztor hangsúlyozta: a megújított szép templomban zavartalan örömmel tudjuk dicsérni az Urat, imádkozni az idősekért és a fiatalokért
egyaránt, akik fontosnak tartották az épület felújítását.

Eltemették Mikolai
Vince plébánost
MIKOLAI VINCE pápai prelátus,
kanonok, főesperes, miskolcdiósgyőri plébánost, aki március 1-jén hunyt el, március 10én helyezték örök nyugalomra. A gyászmisét – amelyen
a hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot, és a templom előtti teret –, több püspök
és a nagyszámú papság jelenlétében Ternyák Csaba egri
érsek mutatta be. A szertartást a Miskolc-diósgyőri plébániatemplomban tartották. Dr.
Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora mondott búcsúztatót, majd a helyi
temetőben helyezték sírba az
elhunytat.

Zsóry Katolikus
Üdülő
TERNYÁK CSABA egri érsek áldotta meg március 8-án az elkészült mezőkövesdi Zsóry
Katolikus Üdülőt, amelyben 7
szoba található fürdőszobával,
összesen 20 ággyal. 2019ben kezdték meg az épület
teljeskörű felújítását. Nyeste István, az üdülőt fenntartó
mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója köszöntötte az ünnepség résztvevőit, ezt követően az egri érsek elmondta: ez
a ház alkalmas lesz arra, hogy
plébániai csoportok, iskolai
osztályok, ifjúsági hittanosok
használják.

József Attila-díjas
az egri katolikus
egyetem docense
KIEMELKEDŐ színvonalú irodalmi
– költői, írói, irodalomtörténészi – tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Eszterházy Károly
Katolikus Egyetem Irodalomtudományi tanszék docense.

Egyházmegyei Hírek
Kiadja az Egri Főegyházmegye
3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Szerkeszti a szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Homa János
Honlap:
www.eger.egyhazmegye.hu
e-mail: info@eger.egyhazmegye.hu
Készült a
közreműködésével.
Kedvezményes előfizetés:
06-40/510-510
Nyomdai munkák:
Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
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Megújul a bélapátfalvi
apátsági templom
A bélapátfalvi ciszterci templom 1232-től épült, de jelenleg rossz műszaki állapotú.
Az apátsági templom felújításáról szóló szerződés ünnepélyes aláírása alkalmával, február 22-én Ternyák Csaba egri érsek elmondta, számos beruházás zajlik most az Egri Főegyházmegye területén, megújul
mások mellett az egri bazilika, a szeminárium, az érsekudvar és most az egyik legkülönlegesebb templom, a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt
bélapátfalvi ciszterci apátsági
templom rekonstrukciója is elkezdődhet.

Az épület környezete is megszépül

Fotó: Balogh Ferenc

Ficzek László általános helynök elmondta: egy hosszú előkészítési időszak után 2022.
március 16-án megtörtént a
munkaterület átadása.
A kivitelező cég ügyvezetője, Erdei Z. József úgy fogalmazott: számos referenciájuk van
a műemlék épületek felújítása
területén, érdekes kihívásnak
tartják ezeket a feladatokat. A
munkálatok során az épület
külső és belső rekonstrukciója
mellett az épület környezetét is
megszépítik, továbbá a látogatókat fogadó épületet is bővítik. A
tervek szerint 2024 márciusára
fejezik be a felújítást.

Új kápolna Andornaktályán
Február 27-én ünnepi szentmise keretében szentelte fel az egri érsek az új andornaktályai kápolnát, amely egy romos kápolna
helyére épült. Ternyák érsek elmondta: örömmel és hálával van
tele a szíve, mert megvalósulhatott a hívek nagy terve, egy szép,
modern új templom, egy közösségi ház és egy impozáns tér. Szentbeszédében a főpásztor Szent Pál
apostol szavait idézte: „Tegyetek
mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr
ügyében való fáradozástok nem
hiábavaló.” Minden, amit Istennek adunk, azért ő sokszorosan
kárpótol bennünket. Ezt a templomot neki építettük, de ő ma
visszaadta nekünk. Aki elmegy
előtte és betér ide imádkozni, hálát ad érte, hogy élő, eleven katolikus közösség van itt.
A közelben található a református közösség temploma is.
Ezen a településen krisztushívő emberek élnek, akik közösen
keresik és építik Isten országát.
A főpásztor a szentmise végén
köszönetét fejezte ki a Pócsik

A HÓNAP VERSE
Homa János

Ami megmaradt
(Pilinszky Jánosnak)

A kalapácsot eltették,
a szögeket kihúzták.
A testet sziklasírba tették.
A kereszt üresen áll.
Csak a szögek helyének
irtózatos fájdalma
marad mindörökre
a végtelen időben.
Homa János (1956–) Egerben
élő újságíró, az Egyházmegyei
Hírek felelős szerkesztője. Verseinek témái sokszor bibliai eredetűek. E versét Nagypéntek, Krisztus
szenvedése ihlette.

Szent Cirill

Húsvéti ima
Jézus,
feltámadásod
világosság a népeknek,
fény az embereknek!
Hadd legyen életem is
fény a sötétségben:
szeressek ott, ahol gyűlölnek,
megbocsássak, ahol sértegetnek,
összekössek, ahol szakadás van,
reményt ébresszek, ahol elkeserednek,
vigasz legyek, ahol szenvednek,
örömet vigyek, ahol szomorúak.
Uram,
add, hogy fény legyek
a sötétségben!
Alexandriai Szent Cirill (370–444)
Alexandriában született. Szülővárosában módja volt nagy műveltséget szereznie. Szerzetesi élet
után pappá szentelték. 412-ben
lett Alexandria püspöke. Jelentős szerepe volt a 431. évi efezusi
zsinat munkájában. Művei több
kötetet tesznek ki. Írásaiban a katolikus hitet védelmezte.

családnak azért, hogy nagylelkűen támogatták a Szent András kápolna építését és átadta
a családnak az Egri Főegyházmegye 293. számú ezüst érméjét. Korózs Péter plébános a szer-

tartás végén köszönetet mondott
Ternyák Csaba egri érseknek a
támogatásért, a szentmise bemutatásáért, a kápolna felszenteléséért. Köszönetet mondott a
Mérker 2007 Zrt. vezérigazga-

tójának, Pócsik Jánosnak adományáért, valamint Ipacs Jánosnak az ügy támogatásáért. Megköszönte a tervező, a kivitelező
munkáját, a segítők önzetlen támogatását.

Miskolc: FM 95,1 • Eger: FM 91,8
Kisújszállás: FM 103,2 • Tokaj: FM 101,8
Sátoraljaújhely: FM 90,6 • Encs: FM 95,4
Hatvan: FM 94,0 • Gyöngyös: FM 102,2
Törökszentmiklós: FM 96,4
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40 éve a papnevelés szolgálatában Húsvéti szent háromnap
Paptársai, munkatársai és tanítványai körében könyvbemutatóval ünnepelte 70. születésnapját Dr. Dolhai Lajos profes�szor, az Egri Hittudományi Főiskola rektora. A Papnevelés szolgálatában című könyvet a szerkesztő, Krakomperger Zoltán teológiai tanár mutatta be, aki ismertette a rektor életútját és rámutatott elhivatottságára, buzgó
tudományos munkájára, idézett
a kötet elején megjelenő írásokból. A kötet a köszöntéseken túl
18 tanulmányt tartalmaz egyebek mellett korunk társadalmi
kihívásairól, erkölcsi kérdéseiről
is értekezik. Dolhai Lajos rektor
1981 óta tanít az Egri Érseki Papnevelő Intézetben és a Hittudományi Főiskolán, ez idő alatt 306
katolikus papot tanított és nevelt,
akik jelenleg az Egri, a Váci vagy

Dr. Dolhai Lajos

a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében és a határon túl látják el szolgálatukat. Az ünnepelt
Dolhai Lajos atya megköszönte a
szerzőknek a könyv létrejöttében
nyújtott közreműködést és az őt
méltató szavakat.

Ternyák Csaba egri érsek örömét fejezte ki, hogy ezt a születésnapot, ami alapvetően családi
ünnep, ebben a nagy családban,
paptársakkal, növendékekkel,
munkatársakkal együtt tartja a
rektor. „Az egyházmegye püspökeként az Egri Főegyházmegye
nevében szeretnék neked köszönetet mondani, hogy mindannyiunk számára világító fáklya és példa vagy, hogy a magad
egyszerűségével és közvetlenségével saját életeden keresztül hitelesen közvetíted nekünk Isten
üzenetét. A jó Isten adjon erőt,
hogy sokáig tudd folytatni azt a
szolgálatot.” – zárta személyes
köszöntőjét az érsek, majd egy
arany tollat ajándékozott a 70.
születésnapját ünneplő Dolhai
Lajosnak, az Egyházmegyei Hírek állandó esszéírójának.

Örökfogadalmat tett Hunor testvér Egerben
Zsók Hunor Tamás OFM
Conv., minorita testvér, 2022.
március 19-én örökfogadalmat
tett az egri Páduai Szent Antal
templomban ünnepi szentmise keretében. Zsók Hunor Tamás testvér 1988-ban Erdély-

ben, Csíkdánfalván született.
Csíkszeredán, majd a kolozsvári egyetemen végezte tanulmányait.
A kétéves jelöltségét 20102012-ben Bresciában, a noviciátusi évet Assisiben töltötte. En-

nek végeztével 2013-ban letette
az első, ideiglenes fogadalmát.
Ezután Assisiben filozófiaiteológiai tanulmányokat folytatott, melynek befejezése jelenleg az Egri Hittudományi Főiskolán történik.

Az idén április 17-én lesz
Húsvét vasárnap. Az előtte lévő hét nagyhét. E hét utolsó három napja nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat. Ezeket
a napokat nevezzük húsvéti
szent háromnapnak.
Krisztus keresztre feszítésének, sírbatételének és feltámadásának három napja ez, vagyis az az időszak, amikor a megváltás legnagyobb titkait ünnepeljük.
Nagycsütörtök a papság alapításának és az utolsó vacsora megemlékezésének ünnepe.
A püspök délelőtt minden egyházmegyében együtt misézik
papságával, s ezen a misén áldja meg a szent olajokat, amelyeket a keresztségben, betegek
keneténél, vagy bérmáláskor
használunk. Az esti szentmise az Eucharisztia megalapításának és a lábmosásnak az emlékezete. Ilyenkor két szín alatt
áldozunk, hogy még jobban bekapcsolódjunk az utolsó vacsora titkába. Mise után szentségimádást tartunk.
Nagypéntek Jézus szenvedésének napja. E napon szigorú
böjt van: akinek egészsége engedi, 14 éves kortól kötelező a

hústilalom, 18-tól 60 éves korig
háromszor szabad étkezni és
csak egyszer jóllakni – írja elő
egyházunk. A böjt és a keresztút segít bennünket abban, hogy
az értünk meghalt Jézusra gondoljunk, aki halálával szerezte
meg nekünk az életet. Ez a nap
az önmegtagadás, valamint a
Jézus iránti és az emberek iránti szeretet ünnepe számunkra.
A nagypénteki liturgián elmélkedünk Jézus szenvedéséről és
kereszthaláláról, hódolunk a
kereszt előtt, áldozunk.
Nagyszombat a csend napja.
A Szentsír előtt emlékezünk a
sírban fekvő Jézusra, elmélkedünk az elmúlásról, hogy ezáltal jobban bekapcsolódjunk
Húsvét titkába. A Nagyszombat
esti húsvéti vigília szertartása, Krisztus feltámadásának és
keresztségünknek is ünnepe,
ilyenkor újítjuk meg keresztségi ígéretünket.
Az emberek megváltásának
és Isten tökéletes megdicsőülésének művét Krisztus főképpen
az ő húsvéti titka által vitte végbe. Az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent három napja az egész egyházi év
tetőpontjaként tündöklik.

