
 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. 
Aki bennem marad és én őbenne, 

az bő termést hoz.”         ( Jn 15, 5.) 
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AZ ÖRÖM VASÁRNAPJA 

 Nagyböjt negyedik vasárnapja az öröm vasárnapja. A szentmise 
kezdőéneke így hangzik: „Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, 
akiknek kedves az Úr ügye! Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok! 
Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén!” (Iz 66, 
10-11.) Az Éneklő Egyház c. énekeskönyvünk 538. éneke így kezdődik: 
„Vigadozzál, Jeruzsálem!” Latinul: „Laetare Jerusalem!” Ezért szoktuk ezt a 
napot „Laetare vasárnap”-nak nevezni. (kiejtve: letáre vasárnap) 
 Az öröm okát pedig az e napi evangélium tárja elénk. A tékozló fiú 
történetét halljuk. E történet másik címe ez lehetne: „Az irgalmas Atya.” 
Örömünk oka tehát az, hogy a mi Istenünk irgalmas, megbocsátó, szeretettel 
fogad vissza minden megtérő bűnöst. 
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AZ ÖRÖM VALLÁSA 

 Advent harmadik vasárnapját is örömvasárnapnak nevezzük. A kezdőének 
ez: „Örvendjetek mindig az Úrban! Mert az Úr immár közel van hozzánk!” (Fil 4, 4-6.) 
Latinul így kezdődik: „Gaudete in Domino”. Ezért ezt a vasárnapot „Gaudete 
vasárnap”-nak nevezzük. (kiejtve: gaudéte) 
 A kereszténységet az öröm vallásának nevezik. Hogyan lehetséges ez, hiszen 
az év 52 vasárnapjából mindössze kettőt nevezünk „örömvasárnapnak”! Ám ha azt 
nézzük, hogy egyéb világnapokból (Béke világnapja, Föld napja, Anyák napja, stb.) 
évente csak egy van, akkor máris jobb az arány, mert örömvasárnapból kétszer annyi 
van, mint egy-egy egyéb jeles napból. 
 Persze ennél sokkal több örömünnepünk van, csak más néven futnak: 
Karácsony, Húsvét, Pünkösd, a Szentek emléknapjai. A Mária-ünnepek elnevezésében 
általában ez a szó is szerepel: „Boldogasszony”. Nagyboldogasszony (aug. 25.), 
Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.), Gyertyaszentelő Boldogasszony (febr. 2.), 
Havas Boldogasszony (aug. 5.). 
 Még a nagyböjt vasárnapjai is örömünnepnek számítanak! Ha megszámláljuk 
a napokat Hamvazószerdától, azaz a nagyböjt kezdetétől Húsvétig, akkor 46-ot 
kapunk eredményül. A 40 napos nagyböjt tehát úgy jön ki, hogy ebből a 46 napból 
kivonjuk a 6 nagyböjti vasárnapot. Jézus mondja: „Csak nem böjtölhet a násznép, míg 
vele a vőlegény?” (Mk 2, 20.) A nagyböjt vasárnapjain is velünk van Jézus, Őt 
ünnepeljük. 

AZ ÖRÖMHÍR 
 Hitünk alapdokumentuma a Biblia. Ennek központi része a 4 evangélium. Az 
evangélium szó jelentése: örömhír. Ebből az örömhírből olvasunk részleteket minden 
szentmisében. De olvashatjuk az örömhírt misén kívül is bármikor!  Amikor az 
evangélium tanítását sikerül apránként beépíteni az életünkbe, akkor lesz egyre 
inkább örömteli az életünk. Így lesz számunkra a keresztényi mivolt (a Krisztushoz 
tartozás) az öröm vallása. 

ÖRÖMOLIMPIA 
"Placid atya beszámolójából tudjuk, hogy a Gulagon a rabok örömolimpiát 

rendeztek. Gondolom, nem kell külön részleteznem, hogy a Gulag milyen hely volt, és 
még azt sem lehetett tudni, hogy aki oda került, az valaha távozhat-e onnan. De attól 
még voltak örömeik - sőt, az okozott nekik nehézséget, hogy egy egész napon 
keresztül fejben tartsák, aznap milyen örömök érték őket (mert olyan sok volt), hogy 
este el lehessen dönteni, ki volt a győztes. Napi 14-15 öröm alatt nem lehetett 
nyerni! A Gulagon! Ez azt jelenti számunkra, hogy az örömnek spirituális gyökerei 
vannak. Az örömöt leginkább az alapozza meg, ha valakiben meggyőződéssé tudott 
válni, hogy élni jó! Ha ez valakiben meggyőződéssé vált, akkor az az örömök 
kifogyhatatlan lehetőségét biztosítja számára! " (Pál Feri atya) 
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STATISZTIKA 

 A felmérések szerint a megkeresztelteknek, azaz a papírforma szerint az 
egyházhoz tartozóknak kb. 10 %-a jár rendszeresen templomba. Úgy tűnik, számukra 
a keresztényi mivolt nem az öröm vallása. De az is lehet, hogy ők nem ezt a módját 
választották a keresztény öröm megvallásának. Titkon azt remélem, hogy ők más 
módját találták meg annak, hogy átéljék a Krisztushoz tartozás örömét. 
 

EPIZÓDOK AZ EVANGÉLIUMOKBÓL 
 A betlehemi pásztorokat így bátorította az angyal: „Ne féljetek! NAGY 
ÖRÖMET HIRDETEK NEKTEK és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid 
városában.” (Lk 2, 10-11.) 
 „Amikor a napkeleti bölcsek megpillantották a csillagot a hely fölött, ahol a 
gyermek volt, igen MEGÖRÜLTEK.” (Mt 2, 9-10.) 
 A példabeszéd szerint nagy örömet él meg az, aki rátalál Isten Országára: 
„Hasonlít a mennyek országa a szántóföldön elásott kincshez. Egy ember megtalálja 
a kincset, de titokban tartja. aztán NAGY ÖRÖMÉBEN fogja magát, eladja mindenét, 
amije csak van, és megveszi a szántóföldet.” (Mt 13, 44.) 
 Az elveszett bárány példabeszédet így zárja Jézus: „Éppen így JOBBAN 
ÖRÜLNEK a mennyben egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak, akinek 
nincs szüksége megtérésre.” (Lk 15, 7.) 
 Amikor Jézus meglátta Zakeust a fügefán, így szólt hozzá: „Zakeus, szállj le 
hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” Ő sietve leszállt, és ÖRÖMMEL fogadta. 
(Lk 19, 5-6.) 
 A szőlőtő-szőlővessző hasonlatot ezzel zárja Jézus: „Ezeket azért mondtam 
nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek, és ÖRÖMÖTÖK ezzel TELJES LEGYEN.” 
(Jn 15,11.) 
 A 72 tanítvány örömmel számolt be küldetésük sikeréről. Jézus ezt mondja 
nekik: „Mégse annak örüljetek, hogy a gonoszlelkek engedelmeskedtek nektek, 
hanem ANNAK ÖRÜLJETEK, HOGY NEVETEK FÖL VAN JEGYEZVE A MENNYBEN!” (Lk 
10, 20.) 
 „Amikor Jézus visszaérkezett Galileába, a tömeg ÖRÖMMEL fogadta.” ( Lk 8, 
40.) 
 Lukács evangélista negyedik boldogságmondása: „Boldogok vagytok, ha 
gyűlölnek az emberek, ha kiközösítenek és szidalmaznak titeket, ha rossz hírbe 
hoznak az Emberfiáért. ÖRÜLJETEK AZON A NAPON ÉS UJJONGJATOK: jutalmatok 
nagy lesz a mennyben!” (Lk 6, 22-23.) 
 Búcsúbeszédében ezt mondja Jézus: „Ti szomorkodtok, de 
SZOMORÚSÁGTOK ÖRÖMRE FORDUL. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert 
eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, 
mert ÖRÜL, HOGY EMBER SZÜLETETT A VILÁGRA. Ti is, most ugyan szomorkodtok, de 
majd viszontlátlak titeket: akkor örülni fog szívetek, és ÖRÖMÖTÖKET SENKI SEM  
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VESZI EL TÖBBÉ TŐLETEK. Azon a napon már nem lesz kérdeznivalótok tőlem. Bizony, 
bizony mondom nektek: Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek. 
Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy 
ÖRÖMÖTÖK TELJES LEGYEN!” Jn 16, 20-24.) 
 Húsvét hajnalán az asszonyok látták, hogy Jézus nincs a sírban, föltámadt. 
Ekkor „félelemmel, de MÉG NAGYOBB ÖRÖMMEL eltelve gyorsan elhagyták a sírt, és 
siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak.” (Mt 28, 8.) 
 „Miután Jézus felemelkedett a mennybe, a tanítványok NAGY ÖRÖMMEL 
visszatértek Jeruzsálembe.” (Lk 24, 52.) 

AGAPÉ 
 Ez a címe a Duna TV csatorna csütörtök esténkénti műsorának. (kb. 22.10) 
Ebben legutóbb két olyan beszélgető partner is szerepelt, akik számára sorsfordító 
volt a keresztény tanítással való találkozás. Az egyik a kábítószertől való függéstől 
szabadult meg, és kezdett „normális” életet. Sőt jelenleg azokat segíti szolgálatával, 
akik szeretnének szabadulni a kábítószer rabságából. A másik szereplő a börtönben 
tért meg. Bár továbbra is a rácsok mögött kellett maradnia még egy ideig, de ő ezt az 
időt már úgy élte meg, hogy a lelke szabad. Fizikai szabadulása után családot 
alapított, és boldogan él a hite szerint. Jézus örömhíre ma is képes gyógyítani, 
megszabadítani. 

ÖSSZEFOGLALÁS 
 A mi mennyei Atyánk gondoskodik rólunk, szívesen megbocsát nekünk, 
meggyógyítja testi-lelki bajainkat, bármit kérhetünk tőle, a benne való hit által 
hegyeket mozgathatunk meg. Egyszóval sok ÖRÖMBEN részesít minket. A mi 
vallásunk valóban az öröm vallása. 
 

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE 
Ápr. 10. VIRÁGVASÁRNAP  8.00  Neszmély, szentmise 
    11.00 Tóváros, szentmise 

18.00  Tóváros, szentmise 
 
Ápr. 14. NAGYCSÜTÖRTÖK 18.00  Tóváros, szentmise 
 
Ápr. 15. NAGYPÉNTEK  15.00  Tóváros, szertartás 
    17.00 Dunaalmás, szertartás 
 
Ápr. 16. NAGYSZOMBAT  20.00 Tóváros, Húsvét vigíliája 
 
Ápr. 17.  húsvétvasárnap  8.30  Tóváros, szentmise 
    11.30  Neszmély, szentmise 
    11.30 Dunaalmás, igeliturgia 
    18.00 Tóváros, szentmise 


