
A  templomban található művészi alkotások

A  B a r a b á s  L á s z ló  á lta l  k é s z í t e t t  
t a b e r n á k u lu m

G r a n a d a i  S z e n t  L a j o s : 

A k i  j e l e n  v a g y

A  T E M P L O M  S Z E N T É L Y E

A szentély hófehér falait kezdetben csupán a 
Kákonyi Asztrik atya által készített két skiccből 
tervezett tűzzománc tabernákulum díszítette Barabás 
László keze nyomán.

Krisztus a mi napunk, a kehely a búzakalásszal és a 
szőlőfürttel az Oltáriszentséget szimbolizálja.

A  t a b e r n á k u lu m  f ö lö t t i  k e r e s z t

Jézus Krisztusom,
aki jelen vagy titokzatosan az oltáron, 
te vagy életünk élete, 
sebeink orvossága, 
szomorúságunk vigasztalója, 
számkivetésünk öröme, 
örök üdvösségünk záloga.

Te vagy ebben a szentségben 
a keresztény élet kincse, 
itt egyesül a lélek isteni barátjával, 
ebben ébred fel a jóakarat, 
ebben lesz erős a gyönge, 
s kap kedvet és bátorságot 
Isten hegyeinek megmászására.

Ó, isteni fényesség, 
a te mérhetetlen szereteteddel 
nyisd meg lelkünket a hitnek, 
hogy téged igazán megismerjünk! 
Tágítsd ki szívünket, 
hogy téged befogadhasson!
Illess bennünket,
hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk
és veled egyesüljünk,
mint egyek a tagok a testben a fejjel,
és mint egy a szőlővessző a tőkével.

Engedj a te erődből 
és a te kegyelmedből élni mindvégig, 
míg csak el nem jutunk 
szent hited látására!



A tabernákulum fö
lött szintén Barabás 
László tűzzománc ke
resztje látható. Az ábrá
zolásmód egyéni, Krisz
tus szinte lehajol a ke
resztről, hogy nekünk 
nyújtsa szenvedésének 
és megváltó halálának 
gyümölcsét.

A templom szentélye a tabernákulummal és a kereszttel

Az O ltá r iszen tség  kö szö ntése

Üdvözlégy, áldott légy legszentebb és 
legméltóságosabb Oltáriszentség annyiszor, 
ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, 
vízcsepp a tengerben, porszem a földön, 
Amennyi virág van tavasszal, gyümölcs 
nyáron, levél ősszel, hópehely télen, Amennyi 
teremtett lény van az égen és földön.

Áldott légy, hitünk csodálatos titka, 
amelyet csak a hívő lélek tud megismerni és a 
kenyérszín leple alatt is imádni.

M entes M ih á l y : So r r en d

Első az Isten, második az ember;
Első az Ég, második a föld:
A z Istené az Ég, az emberé a föld.

Első az élet, második a halál;
Első a lélek, második a test:
Örökre él a lélek, de meghal a test.

Első a templom, második a műhely;
Első az imádság, második a verejték:
Égbe száll az imádság, földre hull a verejték.

Áldott légy, hófehér kenyér, aki örömmel és 
vigasszal aranyozod be földi életünket.

Áldott légy, Jézus, jó  pásztor, aki a kenyér 
színében köztünk vagy és hívogatsz minket 
kegyelmeddel!

Kérünk, fogadd el tőlünk alázattal Eléd 
terjesztett imáinkat! Szentlelked erejével segítsd 
befogadnunk a Belőled sugárzó szeretetet, 
békét, hogy mi is továbbsugározhassuk ebben a 
zaklatott, nyüzsgő, felszínes világban. Ámen.

Első az oltár, második az asztal:
Első a Krisztus, második a kenyér: 
„Aki a Krisztust eszi, mindörökre él.”

Első a zárda, második a színház; 
Első a böjt, második a vígság: 
Szenvedés burka őrzi az öröm titkát.

Első az Isten: Isten fia lettem.
Első az Ég: az lett az otthonom- 
A z Égért a földet feloldozom.
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M entes M ih á l y : 
ó , jó  vagy, Ur am  ...

Ó, jó vagy, Uram: kincses gazdagságod, 
Mint telt medence hűs vize, kiárad. 
Lelkemre ömlik, füröszt kegyelemben, 
Áldott magadban, csoda-életedben.
S hogy irigyek, gonoszok meg ne lássák, 
Titokban adod magad-áradását.
S míg sajnálnak, milyen koldus vagyok: 
Lelkemen fényes koronád ragyog.

Ó, de nem azért áldalak, Uram,
Nem ezért mondok hálát nevednek.
Ha koldus volnék csakugyan 
S nem karjaidban játszó gyermek,
Ha nem várna rám más örökség, 
Szeretet, jóság, öröm, élet.
Csak koldushalál az árokparton:
Ott is, akkor is dicsérnélek.
S amíg szívemben élet van még 
És értelmemben gondolat,
S amíg ajkam dadogni tudna,
Én egyre-egyre hálát adnék 
Azért, hogy vagy, Uram!

Ó, a szemem olyan igen gyenge,
Olyan szegény ragyogó színekben.
S szegény gyarló ember-eszem, 
Akármilyen merész,
Hiába minden vakmerés,
El nem juthat a közeledbe,
Bele nem láthat csoda-titkaidba: 
Porban kell kúsznia remegve.

És mégis. Ami a messze végtelenség 
Titkos fényéből lelkemre sugárzik, 
Feledteti, homályba vonja 
A teremtés minden csodáit.
S míg nevedet szürcsöli ajkam,
Isten, e titkos csoda-nevet, 
Megfényesedik a szemem,
Mert a te neved, Istenem,
Csorgatott méznél édesebb.

Köszönöm, Uram, hogy vagy. Ezt köszönöm. 
Ó van-e más lét ilyen csodás,
Ilyen egész, ilyen teljes, ilyen valóság? 
Minden más csupa hervadás.
Millió évek múlnak. Sírba szállnak 
Gőgös hegyek, viharzó tengerek.
És összeomlik a föld is, melynek 
Nyögésétől az ember megremeg.
Népek pusztulnak, tudományok vesznek; 
Folytonos halál a történelem.
Nincs más lét,- minden elmúlás- 
Egy van csak. Te vagy, Istenem.

Köszönöm, Neked, hogy vagy, Uram.
Hogy több vagy, más vagy, mint az ember: 
Hogy bele nem lát titkaidba 
Senki fia soha földi szemmel.
Hogy gőgös emberi eszünk 
A porból, sárból nem ér föl Hozzád,
Hogy a bölcsek, tudósok látócsövének 
Meg nem mutatodfölséges Orcád.
Köszönöm azt, hogy roppant Magad 
Nem fér bele csöpp ember-eszembe, 
Köszönöm minden titkodat,
Amelyet a gőg megtagad,
Amely előtt a hit térdel remegve.

Ó milyen jó, hogy nem vagy ember 
És nem vagy ég és föld se vagy 
És hogy neked minden kicsiny, kevés,
Ami számunkra roppant szörnyű nagy.
Nem vagy virág, nem vagy hegyóriás,
Nem vagy haragos zúgó tenger.
Több vagy és más vagy, mint minden,
Ami van, amit megért az ember.

Hálát adok Neked azért, ami a legnagyobb, 
Amiről szólni is méltatlan vagyok,
Mit csak térdelő alázattal 
Merek dadogó ajkamra venni:
Hogy Tehozzád mérhető senki, semmi 
Sem földön, sem az égben nincsen. 
Köszönöm, Uram, hogy meg nem érthetünk, 
Mert Te vagy az Isten.



A nagy falfelületet e két alkotás minden 
művészi szépsége ellenére sem tudta kitöl
teni. így készült el 1990 nyarán Kákonyi 
Asztrik atya rajza alapján ifj. Samodai József 
aranyozásával a két adoráló(imádkozó) 
angyal az oltárszekrény két oldalán és 
a Szentírásból való idézetek is Kákonyi 
Asztrik útmutatása alapján kerültek fel 
aranyozottan a szentély melletti felületre. Ha 
mi nem is vagyunk mindig Jézus mellett, ők 
azok, akik szüntelenül folytatják az imádást 
és a hódolatot.

Isten országa béke és öröm a Szentiélekben

Imádkozó angyalok a tabernákulum mellett



A szinte puritán egyszerűségű templom 
belső terét a meleget árasztó famennyezet 
és a színes üvegablakok töltik meg lélekkel. 
A szentély két oldalán található a két 
legnagyobb, emberi alakokat ábrázoló színes 
ablak a képek alatt egy-egy Szentlélekkel 
kapcsolatos szentírási idézettel. A hátsó 
kis ablakoknál méretük miatt ezek két- 
két ablakon együtt szerepelnek. Minden 
templomnak van egy égi pártfogója, aki
nek oltalmába az épületet és magát az 
egyházközséget ajánlották. Amint ez temp
lomunk nevéből is kitűnik, mi a harmadik 
isteni személyt, a Szentlelket választottuk. 
A védőszenttel kapcsolatos festmény, kép 
általában az oltár fölött található. Nálunk az 
íves szentély miatt a baloldali ablak az első 
pünkösdöt ábrázoló oltárkép. A Szűzanyával 

'*: » j g g  > együtt imádkozó apostolokra leszáll a
„Aki újjászületik vízből és Lélekből, az Szentlélek, megkapják küldetésünket. Ezt
mehet be Isten országába”

Az üvegablak szentírásidézete: „Leszáll rátok a Szentlélek, erőben részesültök és 
tanúságot tesztek rólam egészen a föld végső határáig”
Apostolok cselekedetei 1,8.



fejezi ki a szentirási idézet is a kép alján: „Leszáll rátok a Szentlélek, erőben részesültök és 
tanúságot tesztek rólam egészen a föld végső határáig.” Mint minden ablak, ez is Kákonyi 
Asztrik tervezésével és Mohay Attila kivitelezésében készült el. Ez volt az első színes ablakunk. 
Benkő Gyuláné Wölfinger Anna ajándékozott meg vele bennünket. A szentírási ígéret és 
küldetés nem csak az apostoloknak és az első keresztényeknek, hanem mindannyiunknak 
szól, akik itt a templomban megfordulunk.

A szentély másik oldalán található Golgotái jelenet mintegy előfeltétele küldetésünk 
betöltésének. Arra utal, hogy honnan merítünk erőt, ha Krisztus példáját követve vele 
együtt áldozattá kell válnunk, társulva az ő szeretetből fakadó megváltó művéhez, amint ezt 
a fájdalmas Anya és a szeretett tanítvány is tették. „Krisztus az örök Lélek által önmagát 
ajánlotta fel szeplőtelen áldozatul érettünk Istennek”. (Zsid 9,14)

Ami tulajdonképpen az oltáron történik, a kereszt áldozatának megjelenítése, Isten 
szolgálata -  ez egyúttal a mi feladatunk is. Oltárunk formája, mint egy kenyérdagasztó teknő, 
állandóan hivatott nyújtani az éltető ételt és italt az éhezőknek és szomjazóknak.

A Golgotái jelenet erős, éles színeit vitte át folytatásként a művész az üvegfalra, ez 
később egyre melegebb, világosabb tónusú színekbe vált. A keresztelőkút mögött az élet fája 
látható, amely újból Krisztusra utal: „Aki újjászületik vízből és Lélekből, az mehet be Isten 
országába”.

„Krisztus az örök Lélek által önmagát ajánlotta fel szeplőtelen áldozatul érettünk Istennek.’ 
Zsidókhoz írt levél 9.



Im á d sá g

Adj nekünk, Uram, 
látó szemet, 
szerető szívet 
és mély lélegzetet.

Amikor látó szemet kérünk tőled,
ezért könyörgünk:
add nekünk a Te szemedet,
hogy mint Te, úgy lássuk
a világot, az embereket és történelmünket,
és a magunk élete történetét.

Add napról napra, óráról órára, hogy 
olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál. 
Tégy bennünket lassan-lassan 
azzá, amire teremtettél.

Add, hogy a Te tekinteteddel lássunk, 
a Te szemszögedből.
Tégy készségessé szavad iránt, 
mely megvilágosít 
és átformál minden életet.

Adj nekünk szerető szívet,
húsból valót, nem kőszívet,
hogy szeressük az Istent és az embert.

Add nekünk saját szívedet, 
hogy igazán szeressünk, 
megfeledkezve önmagunkról.

Kell, hogy a Te szívedet ültesd belénk 
a mienk helyébe, 
melynek verése olyan kihagyó, 
amikor másokról van szó.
Uram, te szeress általunk!

Add nekünk szívedet,
hogy szeressük Atyánkat,
add nekünk szívedet,
hogy szeressük Anyánkat, Máriát,

add nekünk szívedet, 
hogy szeressük testvéreidet, 
akik nekünk is testvéreink, 
hogy szeressük már idelenn 
azokat, akik megelőztek az égben 
-őket bizony könnyebb szeretni-;

azokat is szeressük,
akik itt vannak mellettünk a földön,
és meg is löknek néha,
tudva vagy öntudatlanul.

És adj lélegzetet, 
hogy ne fulladjunk ki az úton, 
hogy tüdőnk állandóan tele legyen 
oxigénnel, tiszta levegővel.

Hogy segítsük egymást előre a holnap felé,
hátra nem tekintve,
nem méricskélve, mibe kerül.

Lélegzetet, mindazzal szembenézni, 
amit az emberek-tehát Te
várnak, vársz tőlünk.
Lélegzetet mindig újra kell remélni, 
mintha ma reggel kezdődnék az élet, 
remélni a viharos tengeren is, 
mert Te jelen vagy és Te megígérted.

Magunkban hordva 
az emberek minden reményét 
és minden szenvedését.

Adj lélegzetet vagy inkább a Te leheletedet: 
azt, akit elküldöttél az Atyától,
Lelkedet, aki ottfú, ahol akar.
Viharban, forgószélben, 
vagy lágy szellőben,
amikor hívsz, hogy kövessük sugallataidat.

Add nekünk a Te leheletedet:
hogy lehelje belénk a mélységek imáját,
amely Belőled száll fel bennünk,



dicsőséges visszatérted hívogatja, 
s Isten teljessége után kívánkozik.

Uram, szükségem van a Te szemedre, 
adj nekem eleven hitet.
Szükségem van a Te szívedre, 
adj mindent elbíró szeretetet. 
Szükségem van a Te leheletedre, 
add meg nekem a Te reményedet, 
magamnak és egyházadnak.

Hogy az egyház legyen ma 
bizonyságtétel a világnak,

és hogy ez a világ
fölismerje a keresztényeket
ragyogó, derűs tekintetükről,
szívük melegéről,
és törhetetlen optimizmusunkról,
amely örvendező reményük
rejtett, változhatatlan forrásából fakad.

Töltsön el benneteket a reménység Istene 
teljes örömmel és békével a hitben, 
hogy a Szentlélek erejével 
bővelkedjetek a reményben.
Róm 15,13

A szentély 2005-ben



Har sán yi Lajos: Világdrám a

Azon a szörnyű pénteken
Az Isten is döbbenve ült a véghetetlen égben.
Azon a szörnyű pénteken
A Sátán hangja vijjogott a világmindenségben.
Azon a szörnyű pénteken
Az angyalok kétségbeesett nagy sírásba fogtak.
Azon a szörnyű pénteken
Vérbe borult a Nap és elbújtak a holdak.
Azon a szörnyű pénteken 
A poklok tornácán elájultak a lelkek.
Azon a szörnyű pénteken
Az emberek Valakit rettentő keresztre vertek.
Azon a szörnyű pénteken
Nehéz ütésektől dörgött a távol égbolt.
Azon a szörnyű pénteken 
A nagy keresztről titkos áldozati vér folyt.
Azon a szörnyű pénteken
Az ember önképében Isten-embert ölt meg.
Azon a szörnyű pénteken
A hírre sírjukból a holtak mind kijöttek.
Azon a szörnyű pénteken 
A világdráma mennydörgések közt lezajlott. 
Azon a szörnyű pénteken

Az Isten napja vérbefúlva lehanyatlott.
De ama húsvéthajnalon
Halkan kinyílt a sziklasír pecsétes ajtaja.
Azon a húsvéthajnalon
Felharsant a megváltás mámoros örömdala.
Azon a húsvéthajnalon
A kereszt nagy fényben tündökölt.
Azon a húsvéthajnalon
Vihar után harmattól szikrázott a föld.
Azon a húsvéthajnalon 
A sátánt megkötözve súlyos láncra verték. 
Azon a húsvéthajnalon 
Világosságra gyúltak mind a földi elmék.
Azon a húsvéthajnalon
Kitűnt, hogy Isten értünk szállt a nagy keresztre.
Azon a húsvéthajnalon
Az ég elzárt kapui felnyíltak minékünk.
Azon a húsvéthajnalon
Az ég ujjongó, boldog angyalokat látott.
Azon a húsvéthajnalon
Öngyőzelmén maga az Isten is nagyot kiáltott.

Átfogó kép a szentélyről



A Keresztút

Berecz Ferenc legnagyobb alkotása templomunk hátsó, íves falán található. Szintén 
Kákonyi Asztrik tervei alapján és az ő irányításával készítette el. Erőtől és dinamizmustól 
átitatott alakjai csodálatos mélységgel tárják fel a szemlélő számára Krisztus szenvedésének 
nagyságát. A Keresztút állomásai nyugtalanságuk ellenére fejezik ki azt a belső békét, 
amelyet az üdvözítő Krisztus személye áraszt magából. Jézus alakja mindvégig egyértelműen 
uralja a sorozatot, az összes többi mellékszereplő csak alárendelt személy marad. A keresztút 
sajátossága, hogy nem fejeződik be a halállal -  a feltámadás életet adó jelenetével zárul és utat 
nyit minden kereső ember szenvedéssel kapcsolatos kérdésére, amire aztán választ is ad.

A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szeme előtt lebegett küldetése, 
érezte a nagy terhet, mert vitte a világ bűneit, s e nagy feladathoz megfelelő lelkűiét járta 
át szívét. „Keresztséggel kell megkereszteltetnem, és mint szorongattatóm, míg be nem 
végeztetik”. Szívszorongva jár az Úr, beszél kenyérről, melyet mások nem látnak, kehelyről, 
melyet innia kell, mint áldozati bárány jár, kinek torkára van szegezve a kés, érzi és felajánlja 
magát. Szíve az a tüzes gyökér, mely már-már kivirágzik öt piros rózsában, lelke pedig 
kifeszíti szárnyait, hogy árnyékával oltalmazza a bűnös földet addig is, míg engesztelő vérével 
meghinti göröngyét. Ó, édes, szent, nemes, könnyes lelke Krisztusnak...Nyomdokaidban 
akarunk járni!

I. JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Az Úr türelmének ékesszóló bizonyítéka 
néma ajka. Ez a csend hangos, ez a némaság 
kiált. Pilátus bámulja. Ez a „vir potens 
sermone” önmagát nem védi, pedig sürgetné 
Atyja dicsősége, önmagának igazolása, a 
botrányok megfékezése. De minek szólna 
ajka, mikor kiált egyénisége, ártatlansága? 
Minek vad orkán ellen kiáltani szóval, s 
buta erőszak ellen küzdeni hanggal? Hagyta 
maga fölött tombolni az árt, az meghajolt 
alatta földig, mint mezei virág a szélben. 
Az erőszakkal szemben a lélek győzelme 
a türelem, vagyis a fölségnek önmagába 
vonulása.

íme, az ember



Mezítláb, töviskoszorúval a fején, vállán 
a kereszttel teszi meg Jézus az utat, melyet 
keresztútnak hívunk. Ezt az utat behintette 
könnyeivel, vérével, ez úton járt az üdv, a hit, a 
szánalom, a szeretet. Ez úton csúszott térden 
a kereszténység, véres nefelejcs nőtt ki Jézus 
minden könny- és vércseppjéből. 1900 év 
óta jár ez úton az áhítat: izzó légáram csapja 
meg az arcát, itt állomást tart, nem tud előre 
menni, gyökeret ver a lába, tizennégyszer 
megáll, s elgondolja: mit tett, mit szenvedett 
értem az Úr!

II. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A
KERESZTET

III. JÉZUS ELŐSZÖR ROSKAD LE A 
KERESZT ALATT

Jézus szemeiben ez az út „királyi út”, 
igaz, hogy az áldozatoknak, de egyben az 
előrerendelésének útja is. Látja lélekben a 
romlás útjait, látja a predesztináció sötét 
titkait, és elindul nagylelkűen megváltani 
az embert. Az odaadás, a készség, a végleges 
megfeszülés indulataival jár ez az elgyötört 
ember. Isten várát be kell vennie, az emberi 
elfogultság és ösztönösség falait le kell törnie, 
a kereszt zászlaját a világ fokára kell tűznie, 
ezért megy, tántorog, elesik, s újra fölkel, újra 
indul lelkünk Ura és Királya.Ó, gyalázatba, 
kínba, gyöngeségbe merült Jézusom, mibe 
került Neked szabadságom! Hogy vívtál, 
hogy küzdöttél, mert szerettél! Küzdeni és 
áldozni, ha kell, vérezni akarok Érted kitartok 
Melletted „usque ad sanguinem”.



IV. Jézus Édesanyjával
TALÁLKOZIK

Az Úr Jézus a maga szenvedését s halálát 
nem vésette kőbe, fába, leírták ugyan néhány 
sorral az evangéliumban, de az ugyancsak 
kevés; hanem belenyomta a szívekbe, s a 
leghívebb, a legmélyebb, a legremeklőbb s 
ugyancsak szenvedéses lenyomatát a Szent 
Szűz szíve őrizte. Szent sebeit, kékségeit, 
fájdalmait és fohászait a kereszténység 
vigaszára a Szent Szűz szívére bízta. Itt 
vannak éltévé, itt sértetlenül megőrizve, s 
aki a Fájdalmas Anya szívébe tud hatolni, az 
ott megtalálja a maga szomorú felségében 
Krisztus élő s folyton sajgó szenvedését 
szívében. Nem, nem felejthetem. S ez a 
szenvedés őrzi annak a tőrrel átdöfött 
szeráfnak is képét, aki a kereszt alatt áll, s azt 
mondják róla: „ az ő anyja”.

V. Cir e n e i Sim o n  á t v e sz i a
KERESZTET

Az Űr útja tipikus út, a keresztviselés útja. 
Keresztet visel mindenki, de kevesen járnak 
a királyi keresztúton, melyet Jézus érzelmei 
avatnak ilyenné. A latrok is a keresztúton 
járnak, a bősz tömeg is azt tapossa, de 
nem mennek rajta a megilletődés és a 
bűnbánat szellemében, keresztet hordanak 
a világ pogány útjain. Cirenei Simon is 
csak kényszerülve viszi a keresztet, de aztán 
beletörődik. Ezek vagyunk mi. Természet 
szerint iszonyodunk a kereszttől, de az 
események rákényszerítenek. Ó, vigyük 
Jézus keresztjét, vagyis vigyük keresztünket 
Jézus érzelmeivel, vigyük bűneinkért, vigyük 
másokért, vigyük Krisztust utánozva. Akkor 
majd vad, bősz, profán tömeg közt, hitetlenek 
és elkeseredettek közt is járva keresztünkkel, 
Krisztus királyi keresztútján járunk.



VI. Ve r o n ik a  k endő jével  letörli 
JÉZUS VERÍTÉKÉT

Ecce homo! íme, mennyire alázta meg magát, 
ember lett, sőt szenvedő, elkinzott ember lett!

Nézzünk arcába, melyet a szenvedő Ür Jézus 
az Ő résztvevő szolgálójának, Szent Veronikának 
kendőjébe nyomott emlékül hálából! Verjen 
gyökeret lábunk, nem moccanhatunk, hisz az Ő 
vérét taposnánk, nézzünk fel Hozzá az imádás, a 
borzalom, a viszont-szeretet viharos érzelmeivel. Ez 
az arc beleég lelkűnkbe, ez a szenvedés és szeretet 
áthasítja szívünket. Uram, édes Uram, hogy éppen 
így jöttél, így tekintettél reám, a szeretetnek ez 
önfeledésével, Te édes, fölséges, imádandó ember!
Hogy tárod ki szánakozó szívednek világát, Te édes 
szamaritán! Uram, nagy a Te érdemed: A Te arcod Sebei által gyógyultunk meg 
az Isten kegyelmének, mértékének és erejének szimbóluma! Semmi sem állhat ellent Neki! 
Mindenki nyerhet már bármily nagy kegyelmet. Ami tövis volt, abból virág lehet, ami rongy 
volt, királyi palást lehet, ami seb volt, tiszta szépség lehet Krisztus keze által.

VII. JÉZUS MÁSODSZOR ROSKAD 
LE A KERESZT ALATT

Mily alázattal, mennyi önmegtöréssel jár 
az Ür Jézus a keresztúton, a bűnbánat útján! 
Ily lelki-testi önmegtagadással kell nekünk 
is bűneinkért eleget tennünk.Kell! A bűnös 
léleknek nincs más ruhája, csak a penitencia, 
mellyel meztelenségét takarja. Ez lelki, belső 
érzés, de van külső megnyilatkozása is: 
szenvedés a bűnért. Krisztus megmutatta, s a 
krisztusi lelkek mind így értették. Két eszközt 
ismerünk az elégtételre: itt a földön Krisztus 
vérét, a túlvilágban a tüzet. Vér, mely sajgó 
sebekből csepeg, mely ostorcsapások alatt 
hull, mely szúró tövisek alól gyöngyözik: 
.. .és tűz, az a lángpallos, az a nyíl, lángnyelv, 
mely behat a lélekbe is, s megveszi rajta a 
bűn elégtételét.

Bűneinkért töretett össze



VIII. JÉZUS SZÓL A SÍRÓ 
ASSZONYOKHOZ

Jézus tanítványai körében kitűnnek az 
asszonyok, gondozták a Mestert, megosztották 
velük vagyonukat.Többen közülük kísérik a 
Mestert, függnek ajkán és lelkén. Jeruzsálem 
leányai siratják keresztútján, s fölfeszítésekor 
is az asszonyok az egyetlen hívei, kik e 
borzalmat távolról nézik. Mily vigasztaló 
mindez a Mesternek: de Ő, ki végtelenül 
szereti a viszontszeretőket, önmagunkra, 
lelkünkre, üdvünkre irányítja figyelmünket, 
mintha mondaná: Úgy sirassatok, azzal 
a szeretettel, melytől magatok szebbek, 
nemesebbek s kitűnőbbek lesztek.

IX. JÉZUS HARMADSZOR ROSKAD LE

Jézus pihegve, lélekszakadva, háromszor 
térdrerogyva s arcraborulva a húsvéti 
ünnepre Jeruzsálembe csődült zsidóságnak 
szemei előtt vonult fel a Kálváriára. Ez az Ő 
stílusa. Csendben, éjjel jött, senki sem vett 
róla tudomást Betlehemben, s az angyalok 
maroknyi, szegény népet küldenek jászolához, 
most pedig saját gyalázatát a zsidóság vallási és 
nemzeti ünnepével azonosítja. Akkor éjfélkor 
jött és barlangban rejtőzött. Most délben jön 
s a hegy tetején mutatkozik be. Ó, Jézus, hogy 
tudtál Te megsemmisülnüHogy nem kértél, 
s nem igényelték a világtól semmit! Hogy 
taposod egymagad emberi gondolatoktól 
eltérőleg a Te utaidat! Ez nem gyöngeség, 
hanem erő, nem szolgaság, hanem fölény. Az 
alázat és a megalázás csak akkor érték, ha 
erőből való, s ha erő eszközöli, az alázat nem 
passzivitás, nem élettelenség!



X. JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL ÉS 
EPÉVEL ITATJÁK

Levetkőztetik Jézust, ki mélyen megszégyenülve, 
véres meztelenségében jelenik meg a világ előtt. Ez a 
meztelenség, mely telítve van lélekkel, fájdalommal 
s erővel, senkiben sem tesz kárt. E nélkül azonban 
csupán ösztönös hatalom az, mely megzavar és 
pusztít. Később elosztják ruháit, sorsot vetnek kön
tösére, hiszen Neki azokra már nem lesz szüksége! 
Mily kegyetlen fosztogatása szegény szenvedőnek! 
Jézus ezt látja, hallja, édesanyja nézi... Ó, ti szegény 
számkivetettj ei az emberi szívtelenségnek! Jézusom, 
ne bántsa szemeidet lelki meztelenségem, nem 
akarok kivetkőzni sem erényből, sem kegyelemből! 
Nem prédálom el gyöngyeimet, nem vetek sorsot 
királyi palástra. Sőt felöltözködöm Beléd, ezt 
akarja apostolod: „öltsétek fel Krisztust”, erényét, 
szellemét.

XI. JÉZUST KERESZTRE SZEGEZIK

Azután felemelték az átok fáján 
dühüknek áldozatát, a ronggyá tépett 
szent testet, a kínszenvedő Jézust, az 
átok és káromlás céltábláját. Átkozott, ki 
a fán függ...Visszhangzott a tömegben. 
Permetező négy sebét kitárta Krisztus az 
érzéketlen világra, véres sugarakat lövellt 
belőlük, hogy stigmatizálja a szíveket. 
Végigtekintett bágyadt szemével a 
gyűlölség és elvakultság viharzó tengerén, 
könnybelábadt szeme, elhomályosult 
körülötte a világ, megfürösztve látta 
könnyeiben!

Ott állok magamban...az Isten végtelen 
szereteténelc igézetében, lelkemet elfogja 
a könyörület s az imádás mély érzése, 
szemembe könny gyűl, lehajtanám fejemet, 
de a kereszt vonz, késztet, hogy nézzek Rá, 
mert „Rám néznek és sírnak”-ígéri.



Mit adtunk Neked, Uram, Neked, kit szeretnünk 
és imádnunk kellett volna? Eljöttél, barlangba 
szorultál, körülnéztél, s Egyiptomba futottál, 
álruhában járó faragó ács voltál. Egyszer indultunk 
Eléd pálmaaágakkal, s Te sírtál. Egyszer bíztad 
Magad ránk, s Barabást választottuk. Egyszer 
akartunk koszorút kötni Neked, tövisből kötöttük.
Egy arcképedet vettük, s az Ecce homo” maradt 
ránk. Egyszer tűnt fel, hogy anyád is van, s íme 
Fájdalmas Anya lett belőle. Egyszer kértél inni, 
s ecetet nyújtottunk. Ó, ki hitte volna, hogy ez 
legyen köztünk a sorsod, hogy ilyen legyen a te 
utad? S most itt függsz megfagyott imádságként, 
megkövült kiáltó szóként. Kitárt karokkal s nyílt 
ajakkal imád az örök „interpellatio” kiáltása. A 
végtelen nagy Isten bús haragjának éjjelében 
megfagyott ajkadon a fohász. Nagy szent az az Úr, ki önfiának sem kegyelmezett!...Mily 
rémséges fölségben hirdeti ezt a kereszt! Emberek, féljétek az Isten, s szeressétek Krisztust! 
Ezt kiáltja Ö felétek, kiáltja végkimerülésig. Ó, ha valamikor, hát ma halljátok meg szavát, esd, 
hogy kíméljétek s becsüljétek meg lelketeket!

X II . JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

XIII. JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A 
KERESZTRŐL

Egy tekintetet vetek a Kálvária nagypéntek 
esti jelenetére. Leereszkedik az est árnya, a 
tömeg részint mellet verve, részint megrögződve 
eloszlik, fáradt fájdalom borong a természeten, 
s a 33 év előtti karácsonyéj utolsó akkordjaként 
halkan suttog az egyetlen krisztushívő lélek 
imája. A Szent Szűz tartja és imádja fiát. Nézi, 
csókolja sebeit. Az ő szíve égő mécs a szent 
kereszt tövén. A hit s a krisztusi szeretet 
mind az ő szívébe szorult. János és Magdolna 
bánata csak emberi: a Szent Szűzé krisztusi. 
Érzelmei a szent kereszténység: hit, áhítat, hála, 
bánat, fájdalom, tisztaság, vértanúság, ezen 
érzelmekkel csókolja s imádja Krisztust. Salve 
mater dolorosa, Martiromque príma rosa, 
Virgiliumque lilium...



XIV. JÉZUST SÍRBA TESZIK

A sziklafalba vájt új sírba fektetik az 
Urat, tündöklő gyolcsba takarják, 100 font 
mirha- és aloá-vegyítékre ágyazva. Szent Pál 
akarja, hogy haljunk meg: temetkezzünk el 
az Úrral a világ számára. A mi sírunk Jézus 
átszegezett szíve, érzelmeinkből van szőve 
gyolcsunk, s az önmegtagadás mirhája meg
óv a rothadástól. így lesz elrejtve, s biztosítva 
életünk Istenben. De a sziklasír körül lelki 
szemeimmel látom a betlehemi angyalokat, 
kik ezt a szent éjt itt néma dicséretben s 
imádságban töltik, glória helyett gratiát 
suttognak.

H á l a a d ó  im a

Uram, Jézus Krisztus, ki minket 
megváltottál, mert szerettél, s veszni nem 
engedtél, imádunk s áldunk Téged. Alázatos 
forró hálával nézünk föl keresztedre, s 
szívünkbe vésődik vonagló tested, fájdalmas 
arcod, szomjas ajkad, könnyes szemed s 
szemünket kereső tekinteted. Nem bírjuk 
el az áldozatos s szomjas tekintetet, ha 
mélységesen meg nem bánjuk bűneinket, s 
ha viszont nem szeretnénk Téged igazán. 
Pihentesd hát rajtunk tekintetedet s 
lelkedet. Neked akarunk tetszeni, szolgálni s 
szolgálatodban híven kitartani. Köszönjük 
a bánat, a megilletödés, a hála és az 
engesztelés kegyelmét, melyet a keresztúton 
vettünk. Add, hogy az alázatos, hű szeretet 
érzelmeivel, s a megváltottak szent örömével 
járjuk életünk útját, s eljussunk Hozzád! 
Ámen.

Szomorúságtok örömre fordul

Boldogok, akik nem láttak és hittek



A sekrestye felőli csigalépcső oldalfalán található 
Lisieux-i Kis Szent Teréz fadomborműve. Ez a fiatal 
lány amint elérte a kamaszkor küszöbét, két nővére után 
vágyódott a karmelita kolostor csendjébe. Szíve álma 
volt, hogy misszionárius legyen, törékeny egészsége miatt 
azonban ez lehetetlenné vált. Örömét lelte a legutolsónak 
tekintett munkában, a legkiszolgáltatottabb emberekkel 
való szeretetteljes foglalkozásban. Meggyőződése 
szerint nem nagy dolgokat kell művelnünk, hanem 
kicsiket, de szeretettel. Tudta, hogy az ima és az áldozat 
nem ismer idő- és térbeli korlátokat. Ha nem is lehetett 
misszionárius, életét a missziókban dolgozó papokért 
és szerzetesekért ajánlotta fel, így lett a misszionáriusok 
védőszentje. Feltárta előttük hivatását, hogy neki égi 
édesanyánknak, egyházunknak szívében kell szeretetnek 
lennie. Ez a szeretet nem fejeződött be földi életével. 
Halála után az égbe érve rózsaesőt hullat a földre. Az ő 
kegyelmi támogatására is számíthatunk, amikor követni

A Lisieux-i Szent Teréz- szobor próbáljuk élete példáját, 
a sekrestye bejáratánál látható 
Hivatásom: „Az Egyház 
szívében szeretet leszek”
Kis Szt. Teréz

L i s i e u x - i  S z e n t  T e r é z  i m á j a  a  p a p o k é r t

Ó, Jézus, örök Főpap, vedd papjaidat Szent 
Szíved védelmébe, ahol nekik semmi sem 
árthat. Őrizd meg érintetlenül felszentelt 
kezüket, amelyek naponta érintik a Te szent 
testedet. Óvd meg tisztán az ajkukat, hiszen 
a Te drága véredtől piroslik az. Tartsd meg 
szeplőtelennek és egyszerűnek a szívünket, 
amelyet dicsőséges papságod szentségi jegye 
pecsételt meg. Tedd, hogy a szeretetben és 
hűségben irántad növekedjenek és a világ 
fertőzésétől biztosítsd őket. Add meg nekik a 
kenyér és bor átváltoztatási hatalmához azt 
a hatalmat is, hogy átváltoztassák a szíveket. 
Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel 
és ajándékozd meg őket egykor az örök élet 
koronájával. Ámen.

Megértettem, hogy csupán a Szeretet 
tarthatja mozgásban az Egyház tagjait, 
hogyha a Szeretet véletlenül kihalna, 
az apostolok nem hirdetnék többé az 
Evangéliumot, a mártírok sem akarnák már a 
vérüket ontani. ..Megértettem, hogy a Szeretet 
magában foglalja az összes hivatásokat, hogy 
a Szeretet a minden, hogy átfog minden időt 
és minden teret...egyszóval örökkévaló! És 
akkor túláradó, örömemben felkiáltottam: Ó 
Jézus, én szerelmem... végre megtaláltam a 
hivatásomat...az én hivatásom a Szereteti... 
Igen, megtaláltam a helyemet az Egyházban, 
és ezt a helyet Te adtad nekem, Istenem... 
Anyámnak, az Egyháznak a szívében én leszek 
a Szeretet... így minden leszek... így megfog 
valósulni az álmom!!!



A templomtérben a hátsó falon, a keresztút fölött ötször két üvegablak látható. Színeiben 
dominánsak a tűzpiros és erős kontrasztos színek (mélykék, piros, lila). Kákonyi Asztrik 
nevéhez fűződik ez a nonfiguratív formavilág, a kivitelező Mohay Attila volt.

A templomot körülölelő színes ablakok kezdete vagy befejezője a főbejárat 
feletti alkotás. A galamb képében megjelenített szent patrónosunk útravalót 
ad az Isten házából kilépve: „Lélek szerint éljetek”.



A sekrestye felől indulva a következő idézetek vannak az üvegképeken:

• 1-2. ablak:
„Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai”
Római lev. 8, 14.

• 3-4. ablak:
„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által”
Róm ai lev. 5, 5.

• 5-6. ablak:
„Az igazság lelke mindörökké veletek marad”
Szent János Cs. 14,15.

• 7-8. ablak:
„Ahol az Úr lelke, ott a szabadság”
2. Kor. 3, 17.

• 9-10. ablak:
„Vegyétek a Szentleiket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer”
Szt. János ev.20, 22- 23.



Ferenczy Bé n i: XII. állomás

Köztudott, hogy Ferenczy Béni szobrásztevékenységének fénykora a kommunista idő
szakkal esett egybe. Ez a megrendeléseket illetően egyúttal meghatározta alkotásait is. 
Felesége, Erzsi néni vallomásaiból derült rá fény, hogy a híres szobrászművészt mélyen 
foglalkoztatta a keresztéit, sajnálatos módon azonban csak a XII. állomást formálta meg 
gipszből, amelyet később az özvegy templomunk számára bronzból öntetett ki. Jézus 
kereszten függő fájdalmas, de erőt és reményt sugárzó alakja uralja a domborművet. Az 
ő árnyékában húzódik meg a Fájdalmas Anya. Ruhájának redőzöttsége és összetörtsége 
kifejezésre juttatja kimondhatatlan fájdalmát. Szent János erős, mokány parasztlegényt 
idéz alakjával, személyét a borzasztó látvány nem töri meg.

Ferenczy Béni: Keresztút, XII. stáció



M á r ia -szobor , Angyali üdvözlet

Rieger Tibor: Angyali üdvözlet 
- Mária-szobor

tekintettel, a kedves és alázatos, 
Isten akarata előtt meghajló alakkal. 
Valójábanaszoboramögöttelátható 
színes üvegablakkal együtt alkot 
egységet, amely Gábor főangyalt 
ábrázolja, amint a meghívást és az 
örömteli hírt hozza Máriának: Ő 
lesz a Megváltó édesanyja. Fájó, 
hogy épületszerkezetileg a karzat 
betonfödémje a szemlélődő elől 
eltakarja az angyalt, így a két 
személy nem látható együtt.

Akik a szentmiséről haza
indulnak, még egyszer köszönthe
tik a Szűzanyát, elköszönhetnek 
tőle édesanyai oltalmát kérve 
önmaguk, családjuk és szeretteik 
számára.

Az előcsarnokból a templomba lépve az édesanya, 
a Szűzanya fogad minket. A bronzszobor az angyali 
üdvözlet Szűzanyája -  Rieger Tibor szobrászművész 
alkotása. Jó találkozni a nyugodt békességet árasztó



A Gábor főangyalt ábrázoló üvegablak felirata:
„Udvözlégy, kegyelemmel teljes, a Szentlélek száll reád” (Lukács I. fej.) 
Az üvegablak alsó részén: Benkő Gyuláné Wölfinger Anna ajándéka 
1987

Im a  a  Sz ű z a n y á h o z

Engedd, hogy magasztaljanak, Szent Szűz! 
Engedd, hogy teljes bizalommal 
magasztaljanak!
Engedd, hogy érted és csak érted éljek, és 
dolgozzam, szenvedjek, érted hamvadjak el és 
haljak meg!
Engedd, hogy közreműködjem mind nagyobb 
és egyre gyarapodó felmagasztalásodban! 
Engedd, hogy olyan tiszteletet tanúsítsak

irántad, amelyet még senki sem!
Engedd, hogy másokat túlszárnyaljak a 
megdicsöítésed iránti buzgóságban, és hogy 
azután, mint valami nemes küzdelemben 
mind mélyebben és gyorsabban terjesszem 
tiszteletedet, s mind hatalmasabban is, mint 
ahogyan az vágyódik rá, aki Téged olyan 
kimondhatatlanul felmagasztalt minden más 
lény fölé! Ámen.



Szent-Gály Kata: Immaculata

Te vagy a Fénynek fehér ragyogása,
Jóságnak képe, Irgalomnak mása, 
aki napsugárba, fénybe öltözött 
liliom-kehelyként állsz a Föld fölött, 
egészen tiszta és egészen fehér, 
kihez a bűnnek árnyéka sefér- 
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:
Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép!

Könyörgés Szű z  M á r iá h o z

Ö, boldogságos és édes Szűz Mária,
Istennek Szent Anyja, a kegyelemmel teljes 
királynak leánya, angyalok asszonya, minden 
hű kereszténynek anyja. A  te kegyelmedbe 
ajánlom ma életem minden napján lelkemet, 
testemet, minden tettemet,

A  keresztelőkút eredetileg a Szűz Mária-szobor helyén volt, majd 1989-től áthelyezésre 
került a templomtér jobb oldalára, ahol a színes üvegajtók vannak. Samodai József aranyozása 
Kákonyi Asztrik tervezésében készült el.

Felirata: „Aki újjászületik vízből és Lélekből, az mehet be Isten országába”.

Te vagy az Isten remekelt csodája, 
kertje, galambja, ékes palotája, 
magad vagy az oltár, ki mennyekbe ér, 
egészen tiszta és egészen fehér, 
mint a hegytetőknek csillogó hava, 
szeplőtelen vagy, édes Szűzanya! 
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:
Ó, milyen szép vagy! Mennyire szép!

gondolataimat, kívánságaimat, akaratomat, 
beszédemet, egész életemet és halálomat, 
hogy ezek a te érdemeid miatt szent Fiad 
akaratja szerint az örök életre érdemesek 
legyenek. Ámen.



A  templom előcsarnokában található 
művészi alkotások:

Em m a u szi jelenet
A templom előcsarnokába érve az épület legnagyobb festménye fogad bennünket. Kákonyi 

Aszták atya triptichon formában örökítette meg számunkra az emmauszi jelenetet.
Az első kép szürkés, kilátástalanságot és reménytelenséget sugárzó színei közül lassan előtérbe 

kerül a jeruzsálemi kaput elhagyó feltámadott Krisztus, amint szinte bocsánatkérően csatlakozik a 
két összeroppant tanítványhoz. Ők kezdetben nyűgnek tekintik bánatukat és reménytelenségüket 
megzavaró idegent. Feltűnő mégis számukra, hogy mennyire jól ismeri az írásokat.

így érünk a festmény szívéhez a tanítványok aggódó szeretettel hívják magukhoz útitársukat, 
mert féltik a sötét éjszakában. A tökéletességet szimbolizáló körben szemük láttára Jézus 
megtöri a kenyeret, megnyitja szemüket s felismerik a Mestert. Jézust igazából mindannyian a 
kenyértörésben ismerhetjük fel egyre tökéletesebben. Engedjük Jézust útitársként magunkhoz 
csatlakozni, s akkor elvezet minket a kenyértörés megvilágosító és tápláló közösségéig. Ezzel 
egyúttal mindannyian küldetést kapunk, hiszen a harmadik jelenet a Jeruzsálembe visszatérő 
tanítványként ábrázolja, akiket a Feltámadottól megvilágított kapu, a testvérek közössége és a 
Golgota vár.

Aki a szent áldozatról kifelé jövet a freskóra tekint, megerősítést kap, hogy az Úrral való 
találkozás örömét boldogan vigye el a még sötétségben élő, kereső testvéreinek.

Bemegyek szent templomodba Uram, szent oltárodhoz,
Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz.
Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok,
Tömjénfüstnek illatával, néked Uram, áldozok.

Hogy szívemben felgerjedjen az isteni szeretet,
S piros véred harmatával öntözd gyarló szívemet.
Add, hogy lelkem tiszta legyen, soha többé ne vétkezzen,
Választottak seregébe, engedd, hogy fölvétessem.

Bölcs Salamon kőtemplomot épített Istennek, 
hogy ott legyen lakóhelye a Szövetség-szekrénynek.
Elkeríté kárpitokkal, aranyozott szép láncokkal,
Kerubinok ékesíték kiterjesztett szárnyakkal.

Hát én, szegény, bűnös ember, mit építsek nevednek?
Szivem-lelkem felajánlom az isteni Fölségnek:
Szenteld ékes templomoddá, Szent Léleknek hajlékává,
Rendeld földi Egyházadban engedelmes szolgáddá!

Népének, 1797.
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Az emmauszi jelenet



A  FÁBÓL KÉSZÜLT DOMBORMŰVEK

A színes üvegablakok mellett templomunk komoly díszítő és tanító elemei a fafaragáséi 
domborművek és a Szent József-szobor. Ezeket a színes ablakokhoz hasonlóan Kákonyi 
Asztrik tervezte. A művészi faragások Berecz Ferenc alkotásai. Asztrik atya Assisi Szent Ferenc 
követőjeként két ferences szent domborművével és élete példájával mutat rá keresztény életünk 
lényegére. Az előcsarnokba lépve a jobboldali falon Szent Ferenc Jézustól való intelmét láthatjuk 
a Szent Damiano kápolnában. A keresztről Jézus szólt hozzá: „Ferenc, építsd föl egyházamat!”. 
Mindannyian ismerjük a jelenet lényegét: Ferenc először a düledező kápolna újjáépítésére 
gondolt, mivel az olasz nyelvben a templomot és az egyházat ugyanaz a szó fejezi ki, mint oly 
sok más nyelven. Most már tudjuk, hogy életműve az anyaszentegyház reformálása, újjáépítése 
volt lelkiekben, amelyet egész életében hatalmas erőfeszítésekkel, halála után pedig rendtársai 
által vitt végbe. Mindezt Krisztus megváltó keresztjének erejével.

Amit Szent Ferenc a kereszt erejének tulajdonított, azt láthatjuk kiegészítésként baloldalt 
Szent Antalnál a Bibliával. „ A Szentírás képes arra, hogy a hit által az üdvösségre oktasson 
téged” (2 Tini 3, 13) Szent Antal nem csupán jó ismerője, hanem lánglelkű apostola, 
hirdetője is volt Isten igéjének. Ennek különleges jutalmaként maradt meg sértetlenül a 
nyelve, amint ez Páduában láthajuk.

A bejárattal szemben, a kórus feljárata és az altemplom bejárata közötti pillérről tekint 
le ránk és fogad bennünket a szent család őre, Szent József. Hagyományosan, ahogy ez az 
egyházban szokás, az ő oltalmába ajánlottuk e hajlékot és minden hívét. Ő volt a védelmezője 
Máriának és Jézusnak, legyen őrzője templomunknak, minden kedves hívünknek és 
hajlékaiknak.

A ssisi Szent  Ferenc hálaéneke

Te vagy a szentséges Úristen, te vagy Isten minden 
istenek fölött, az egyetlen, aki csodákat művelsz. Te 
vagy az erős, te vagy a nagy, te vagy a fenséges. Te 
vagy a mindenható, te vagy égnek és földnek szentséges 
atyja és királya. Te vagy a hármas és egy, az Úr, te vagy 
Isten minden istenek fölött. Te vagy a jóság, te vagy 
minden jóság, te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és 
igaz Isten. Te vagy a szeretet, te vagy a bölcsesség, te 
vagy az alázatosság, te vagy a béketűrés. Te vagy a 
szépség, te vagy a biztonság, te vagy a békesség, te vagy 
az öröm. Te vagy reménységünk, te vagy az igazság és a 
mértékletesség, te vagy minden gazdagságunk. Te vagy 
a gyengédség, te vagy a mi védőnk, a mi oltalmazónk és 
védőbástyánk. Te vagy a mi menedékünk és erősségünk. 
Te vagy a mi lelkünk édessége. Te vagy a végtelen jóság, 
a nagy és csodálatos Úristen, mindenhatójóságos, 
irgalmas és a mi Megváltónk.

Assisi Szent Ferenc 
A keresztről Jézus szólt hozzá: 
„Ferenc, építsd föl egyházamat!”



Könyörgés Szen t  A n ta lh o z

Ó, Szent Antal, ki sok imádság és 
önmegtagadás árán szeplőtelen szívtisztaságra 
és életszentségre tettél szert, hozzád 
folyamodom gyarlóságomban, eszközöld ki 
hathatós közbenjárásoddal számomra azt a 
kegyelmet, hogy a test, világ és ördög elleni 
harcot győzelemmel megvívjam és szívemet 
a gonosz indulatoktól tisztán megőrizzem. 
Emlékezzél meg kérésemről is, melyet ma eléd 
terjesztek. Teljesíts, kérlek, ha Isten akaratával 
és lelkem üdvével nem ellenkezik. Eszközöld 
ki, hogy önmegtagadás által érzéki hajlamaim 
fölött uralkodjam, szeretetből a Megváltó 
Jézus iránt, ki az Atyával és a Szentlélekkel 
egyetemben él és uralkodik mindörökkön 
örökké. Ámen.

Szent Antal a Szentírás doktora 
„A Szentírás képes arra, hogy a hit által az 
üdvösségre oktasson téged”
(2 Tim 3,15.)

Im á d sá g  Szent  Jó zsefh ez

Ó, Szent József, a szent családnak Isten 
választotta hű gondviselője! Neked jutott az a 
szerencse, hogy a világ Megváltóját: Jézus Krisztust 
karodon hordoztad, szívedhez szorítottad és mint 
nevelő gyermekedet arcod verejtékében tápláltad. 
Sok bánatot és bajt szenvedtél érte és Szűz 
Máriáért, de atyai szíved az öröm óráiban is, a 
búbánat napjaiban is mindig megnyugodott Isten 
szent akaratában.

Ö Szent József, kérd az Istent, adja meg nekem 
a kegyelmet, hogy istenes életedet kövessem; 
állhatatosan, mint te, megnyugodjam Isten szent 
akaratában, ínségben soha el ne felejtsem, hogy 
akit Isten szeret, megfenyíti, és hogy bűneim miatt 
sokkal súlyosabb büntetést érdemeltem.Szent József-szobor

Szent József könyörögj érettünk!
1987.



Fájdalmas kápolna

Az előcsarnokból az altemplomba haladva félúton megállhatunk a Fájdalmas kápolnában. 
Az evangéliumi jelenettel találjuk magunkat szemben: Jézus a kereszten, a kereszt alatt a 
Szűzanya és a szeretett tanítvány, János; balról az olajfák hegyi jelenet, jobbról pedig a Fájdalmas 
Anya domborműve, amint karjában tartja halott fia testét. Ez a kompozíció is Kákonyi Asztrik 
tervezésében és Berecz Ferenc fafaragó munkája alapján készült el.

Amikor életünk terhei úgy érezzük, hogy ránk szakadnak, jó feltekinteni az Isten Fia halált 
megvető szeretetének erejére, aki képes volt értünk a leggyalázatosabb halált elszenvedni, hogy 
nekünk életünk, bőséges életünk legyen. Könnyen bezárkózunk, saját megpróbáltatásaink 
súlya alatt lázadókká válunk. Itt szembesülünk Jézus mérhetetlen szenvedésével, vérrel 
verejtékezésével, aki az előtte álló szenvedést látva is ki tudta mondani: „Atyám, legyen meg 
a Te akaratod!” Ehhez a fájdalmas elfogadáshoz társul a Fájdalmas Anya, Mária alakja, aki 
ölében tartja a halott Krisztust, s így ajánl fel vele együtt minden szenvedést értünk. így nyer 
mindenki útmutatást, erőt és küldetést, hogyan kell elfogadnunk a legfájóbb helyzetekben 
Isten akaratát. A hívő ember számára az is egy jelzés Isten részéről, hogy ennek a dombormű
együttesnek a megáldása 1990. november 1-jén, mindenszentek estéjén abban az órában 
volt, amikor Asztrik atya -aki a nyár folyamán még (amíg jártányi ereje engedte) szorgosan

Fájdalmas kápolna



eljárt a kivitelező fafaragó művészhez, hogy instrukcióit megoszthassa vele- visszadta életét 
Istennek.

A n n e t t e  v o n  D r o s t e - H ü l s h o f f : O l a j f á k  k e r t j é n

A z Úr feküdt ott tavasz-fű között 
Lázas fejét a lejtőre szorítva.
Tört sóhaját a lég rémülten itta 
S a forrásból a bánat gyöngyözött. 
Homályzott a hold sápadó üvegje 
S ekkor egy angyal küldetett a kertbe,
Ki messze fényből sírva érkezék 
Egy kelyhen tartva reszkető kezét.

Feküdt az Úr. Nem vette észre Őt.
Mert egy kereszt tűnt fel szeme előtt. 
Sötét kereszt és rajta saját teste: 
Szétrongyolt izmok vérrel aláfestve, 
Kötéllel küzdő kidagadt inak,
Bús roncsnak látszott így s nem férfinak. 
Sápadt kezén két szörnyű szegfej bújt át, 
Fejét s a léget tövis-tüskék szúrták,

Borzadva fogták ezt a szent fejet.
A  vér a tüskékre fu to tt ijedten 
S jövendő lelkek kis tüzek gyanánt 
Rajzottak rá a fénylő vércseppekre, 
Csókolva azt a töviskoronán.
A sírokból finom ködként leheltek 
A kereszthez hála-sóhajt a lelkek.

Megremegett most Krisztus szívének partja; 
Szerelme medrén forrva átcsapott 
S e szavakban tört ki a sápadt ajkakon: 
Atyám, legyen meg a te akaratod!
Olajfák kékje közt úszott a hold.
Egy liliom nyúlt csapzott feje mellett 
S feléje nyújtván a hűsítő kelyhet,
A  virágból az angyal kihajolt.



A z  altemplomban található művészeti alkotások

A Z  ALTEMPLOM SZENTÉLYE

Átfogó kép az altemplomról

Altemplomunk oltára alatt került elhelyezésre az Utolsó vacsora terméből származó alapkő, 
így amikor elhunyt szeretteinkért mutatjuk itt be a legszentebb áldozatot, az első áldozattal 
fizikálisán és lelkiekben is a legszorosabb kapcsolatban vagyunk. Ennek a lelkíiletnek 
továbbvivője és kibontakoztatója a szentély minden dísze. Az oltár mögött találkozunk 
a Kákonyi Asztrik atya által tervezett, majd Mohay Attila kivitelezésében megvalósult 
feltámadt Krisztus finoman kidolgozott alakjával, rajta a Jézusra legjellemzőbb tanítással: 
„ Én vagyok az Alfa és az Omega, a Feltámadás és az Élet.” Ez a csodálatos Krisztus-alak 
önkéntelenül is magára vonja mindenki figyelmét. Őt veszi körül Szent Mihály és Rafael 
főangyal. Szent Mihály a mennyei seregek vezére, aki a földi hazából az örökkévalóságba 
vezet bennünket jellegzetes lángpallossal a kezében. Szent Rafael főangyal aranyszelencét 
tart a kezében, a nép imáját és áldozatát hivatott bemutatni az Úrnak, mint a holtakért 
felajánlott közbenjáró ajándékot. Ahogy a szentély kitárul, a főangyaloktól kifelé két oldalt 
a nyolc boldogság megvalósítóinak alakjait láthatjuk. A szentély felett a háromszori „Szent, 
szent, szent”! felhívás bátorítást nyújt mindnyájunknak. Az előbb említett szentek a Bárány 
életéből erőt merítve képesek voltak a mennyei karok vezetőinek segítségével eljutni arra 
a tökéletességre, amely bennünket, a zarándok egyház tagjait sokszor szorongással tölt el.



Szeretteink is, akiket gyászolunk, akikért imádkozunk, eljuthatnak velünk együtt oda, ahol 
Jézus az örök élet teljességét biztosítja mindannyiunk számára az Atya országában.

így ez a temetkezési hely egyáltalán nem a szomorúságé, a kétségbeesésé, hanem a keresztény 
reménységé és bizalomé. Szívünket eltölti hátralévő földi életünkre a szentért és a jóért való 
küzdelem bátorságával, jövőnket illetően pedig a célba érés lehetőségének bizodalmával. Itt 
találkozik a legszentebb áldozatban a megdicsőült egyház, itt imádkozunk a szenvedő egyház 
tagjaiért, ezen a helyen merítünk erőt a küzdő egyház tagjaiként földi vándorlásunk további 
útjára, hogy az anyaszentegyház nagy családjában megtapasztalhassuk az együvé tartozás 
megújító erejét, amely a mindeneket önmagában egyesítő Krisztusból árad felénk.

Krisztus
„Én vagyok a Feltámadás és az Élet!”



Szent Mihály főangyal, 
a mennyei seregek vezére 
„Jöjjetek Atyám áldottai, 
vegyétek az országot!”

Szent Rafael főangyal 
„Dicsőség, hála és tisztelet Istenünknek 

mindörökké!”



B o ld o g o k , a k ik  é h e z ik  és
SZOMJÚHOZZÁK AZ IGAZSÁGOT, 
MERT ŐK ELTELNEK VELE.

Szeresd a szomjúságot,
Mert irányt mutat 
És lelked tikkadása így öröm.
Jaj annak, aki lélektöltötten 
Nem kéredzkedik tovább!
Oh, telhetetlen örök aranypohár,
Igazság!
Jaj annak, aki ízlelt
És nem maradt szomjas örökre!
És boldog az, ki sivatagos léte homokján 
Égő ajakkal, gyötörve lehull 
És kérve kér:
Uram, merre a kelyhed?
Uram, szomjas maradtam,
Megjártam a föld örömének széles sarkait, 
És futva ittam unszoló tömeggel 
Bódító italt,
De szomjas maradtam,
Mert nem volt ott 
A z igazi pohár.
Nálad van, Uram?

Szent István jelölte ki a jövőbe vezető 
igaz utat Magyarországnak. Am i a 
keresztény vallással és törvénnyel nem 
volt összeegyeztethető, az ellen bátran 
fellépett. Igazságos és szentéletű uralkodónk 
közbenjárására adj ismét, Istenünk, 
reményteli jövőt Mária országának!

S z e n t  I s tv á n  k ir á ly
„ B o ld o g o k ,  a k ik  s z o m ja z z á k  a z  ig a z s á g o t ’
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B o ld o g o k  a t isz t a sz ív ű e k ,
MERT ŐK MEGLÁTJÁK AZ ISTENT.

Ismered a kristályt?
A z omló vízesést, a félénk harmatot? 
Láttad az égnek napjárta színét?
Egy sem olyan tiszta, mint a lélek,
Ha fényforrására visszanéz 
És ámulva szól: ez én vagyok.
És hallgat, mint szótlan tengerszemek,
Ha rájuk néz az ég,
S a vízbe istenarcot rajzol 
A napszínű felhő.
És hallgat, mint a fehér hegyorom,
Ha gyopárkoszorúsan, mint jegyeslány 
Várja kedvesét.
A végtelen az ő szerelmese!
A tiszta lélek földet nem illetve jár 
És lát és mélyed és válaszol,
Mert nincsen egyedül soha.
Szerelmesen 
Szent okába merülten 
Sajnálja, hogy külön léte van 
És énekel: oh, én forrásom,
Tüntess el engem önmagadban...

Istenünk, ki Szent Imre herceget viruló 
ifjúságában magasztaltad föl szentjeid 
közé, kérünk add, hogy ő, aki egészen neked 
szentelhette magát, mindörökké segítsen 
minket a tiszta életben!

Szent Imre herceg
„Boldogok a tisztaszívűek’



B o ld o g o k  a z  ir g a l m a so k , 
MERT ŐK IRGALMASSÁGOT 
NYERNEK.

Szeresd a gyöngét, a lehulltat,
A  könnyes szívet, a lehajtott fejet.
Szeresd azt, aki takartan szenved,
És arcán sírások barázdája torzul.
Szeresd és takard rá bízó lelket a tiédből... 
Vágd fel palástod és osztogasd!
Jaj, sokan sírnak,
Sokan várnak reád.
Szeresd azt, ami fáj,
Tarts a sebek fölé gyógyító kezet,
Sebzett telkekre teríts mentő imát.
És öleld meg, aki panaszhang nélkül 
Tépetten vánszorog feléd.
De ne hidd, hogy adtál, míg lelked osztod, 
Mert magad lettél százszor gazdagabb,
És ne tudd bőségedet 
A lélekskálák aranyfokain,
Míg kezed segítve lefelé tárul.
Arcod, szemed meg tartson felfelé.
Tudod, hogy Napok járnak odafenn? 
Akiknek te vagy a gyöngye, a hullott 
A  sebzett, a könnyező?
Oh, jaj neked, ha nem tudod,
És nem könyörögsz mély alázkodással,
Hogy a Napok Napja
Palástja foszlányát borítsa reád...

Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg 
híveid szívét Szent Erzsébet közbenjárására 
segíts minket, hogy a világ által fölkínált 
jólétet megvessük, és mindig égi 
vigasztalódásodnak örvendjünk!

Szent Erzsébet
„Boldogok az irgalmasok’
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B o ld o g o k  a bék esség esek , 
m ert  Isten  f ia in a k  h iv a t n a k .

A béke végtelen erő,
Mely tiszta fövennyé mossa lelkedet,
Hogy tenyészhessen benne a bőséges élet, 
Mely öt kenyérből ezreknek adhat 
Többet, mint elég.
A béke a lélekjáró összhang.
Üde himnuszok egymásba hajlása,
Fehér oszlopokra futó  
Sötétlombú füzér.
A béke a mindem-e ömlő jóság,
Szentelt tűrés, tűzálló akarat.
A béke az istenvárás
És kúszás az Úrnak léptenyomán.
A béke a léleképség.
Létednek frigyszekrénye,
Hol ki hasztalan kerestél lankadottan, 
Most megtalálod énedet.
A béke az Isten lelke.
Kölcsönkapod, mint atyáét a gyermek,
És odaadod érte 
Magadat.

Árpád-házi Szent Margit a szenvedő 
Megváltó iránti szeretetben vezekléssel 
töltötte életét. Édesapja ajánlotta Istennek, 
s ő fogadalmát engedelmességből haláláig 
megtartva békességet szerzett családjának 
és magyar nemzetünknek. Segíts, Urunk, 
hogy Szent Margit példájára a Neked tett 
fogadalmakat mi is megtartsuk, egyre 
többen szenteljék oda magukat mint 
békességszerzők családjukért!

Szent Margit
„Boldogok a békességszerzők’



B o l d o g o k , a k ik  sír n a k ,
MERT ŐK MEGYIGASZTALÓDNAK.

Ne félj a könnytől,
Omló árama tisztít.
Mért szabódol, ha szenvedést kínál az Élet? 
Ha sírsz, lélek öntözi földed,
Ha sírsz, Isten szárítja a lelked,
Ha sírsz, eleven lesz talajod röge,
És emberarcot fordít feléd,
Mert könnyedtől megtudta létét 
És azt, hogy a nappal rokon.
Ne félj a könnytől,
Gördülő gyémántját szeresd.
Ösvényeden aki végigmegy utánad, 
Kincseknek szedi tarsolyába 
És áld majd tégedet,
A gyémánthullatót.
Ne félj a könnytől,
Valaki rád néz, míg halkan pergeted,
Valaki némán sír veled,
Valaki megölel és karjába olvadsz,
Valaki rád hajol és tekintetébe fúlsz,
Valaki körülvesz.
Sírásom szent lesz és hófehér 
És nem fáj, mert ölelnek érte,
És neked jó  sírni, ha rád borul 
A  tárt karú vigasztalás.

Istenünk, Szent Rita érdemeiért és 
közbenjárására add, hogy úgy bocsássunk 
meg ellenségeinknek és úgy mélyedjünk 
el gyötrelmes szenvedéseinkben, hogy 
a szelídeknek és szomorkodóknak ígért 
jutalom elnyerésére méltók legyünk!

Szent Rita
„Boldogok a szomorkodók’



B o ld o g o k  a  sz e l íd e k , m ert  ők
BÍRJÁK A FÖLDET.

Vigyázz, ujjad bársony legyen,
Ha formálva lélekre nyúl.
És akaratod fényes sziromhullás,
Melynek szálló pontja vonz.
És szavad mint rétnek selyme 
Sziklaszívedre takarjon virágos gyepet,
És simításától kinőjön a repkény 
Kiszáradt lélektörzseken.
És parancsod, mint ölelő hajnali szél,
Mely tisztítón bújva jár 
A  lélek sűrűjének zeg-zugos résein.
És jöttöd mint a napkeleti harmathullás, 
Kérésed mint a reggeli madárszó,
Erőszakod mint élő selyemköntös,
Mely forrón a testre nő,
S a test azt hiszi, ő adta vonalát.
Ha győzni akarsz, hajtsd meg a fejed,
Ha uralkodni vágyói, térdepelj,
Ha embertestben Isten akarsz lenni,
Szelíden szolgálj örökké,
És lábaidhoz gördül ajándékul 
A föld.

Boldog Flüei Miklós tíz gyermeket nevelt 
fe, majd ötvenévesen, miután családja 
ügyeit elrendezte, felesége beleegyezésével 
remeteségben töltötte életét. Ajándékozd 
nekünk is, Jézusunk, Boldog Miklós 
szelídségét, tudjunk csendet teremteni 
önmagunkban és ezáltal bölcs döntéseket 
hozni!

F lü e i  S z e n t  M ik ló s  
„ B o ld o g o k  a s z e l íd e k ”
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B o l d o g o k , a k ik  ü ld ö zést
SZENVEDNEK AZ IGAZSÁGÉRT, 
MERT ÖVÉK A MENNYEK ORSZÁGA.

Ha igazadért bántanak, testvér,
Tartsd oda lelked az ostor elé,
Mert megszentel a gúny 
És sugárfoltokká gyullad 
A  rád freccsent szitok,
Csak szeresd és akard.
Óh, szeresd a sértő, sebző beszédet,
Ha lelked pitvarán csúfosan szennyez,
És te tiszta vagy a rád sugárzó 
Öröklét szeme mélyén!
Tűrő telkeden át
Angyalénekké verődik a gyalázás,
És megkeresi az Istent,
Mint a legszebb dalod.
Szeresd az űzetést, a forró ellenállást,
Mely nem öl, hanem lelket fakaszt,
Életed gyönge fáját őserdővé dúsítja,
Ha életverten magasra emeled a fejed,
És vérző arccal felmosolyogsz az égre.

Istenünk, aki Szent Maximilián Kőibe 
vértanúdat a Szeplőtelen Szűz iránti 
kiüönleges szeretettel ajándékoztad meg, 
eltöltötted apostoli buzgósággal és hősies 
felebaráti szeretettel, kérünk, add meg 
az ő közbenjárására, hogy dicsőségedre 
nagylelkűtek legyünk felebarátaink 
szolgálatában, és halálunkig hasonlóak a te 
szent Fiadhoz!

K ő ib e  S z t .  M a x im il ia n  
„ B o ld o g o k ,  a k ik  ü ld ö z é s t  s z e n v e d n e k ’



Bo ld o g o k  a  lelki szeg ény ek ,
MERT ÖVÉK A MENNYEK ORSZÁGA.

Istenem, szeretlek, és nem tudom, ki vagy. 
Kívánlak, és nem tudom, miért.
Megtöltöd napjaimat és éjszaka 
Beléd ömlik az öntudatlanságom.
Nem ismerlek -  és te vagy a mindenem 
Nem láthatlak -  és te vagy a napom 
Nem érinthetlek -  és te vagy az erőm 
Mintha nem volnál -  és az egész létem te 
vagy.
Mondd, rám nézel, Uram?
És látod, amint a szívem, e vak virágkehely 
Fehérre tárja szirmát és téged keres?
Mindig várlak -  pedig itt vagy velem.
Rám koronázod a mennyországot.

Urunk és Istenünk, alázatosak kedvelője, 
védelmezője és megdicsőítője, aki Szent 
Bernadettet megajándékoztad a türelem 
és a szeretet csodálatos kegyelmével, 
kérünk, engedd, hogy az ő imádságára és 
példája szerint egyszerűségben járjuk a hit 
útjait, és szemlélhessünk téged a Mennyek 
országában!

Szent Bernadett
„Boldogok a lélekben szegények’



A  sekrestyében látható üvegablakok

• Illés prófétát ábrázoló üvegablak: tüzes lelkű próféta, templomunk nagy jótevőjének, Jean 
Hindi családjának égi pártfogója

• Szűz Máriát ábrázoló üvegablak felirata: a Világ Királynője 
Mohay Attila és neje Nagy Júlia 1988-ban készítette
Alul látható a lakótelep és a templom: az új Jeruzsálem

• Szent Józsefet ábrázoló üvegablak: hátterében a régi Jeruzsálem
• Mózest ábrázoló üvegablak:

Alul látható a tíz parancsolat két táblája valamint a saru, 
a bot és a tüzes csipkebokor
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