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Az Úristen az X-re játszik!” – Pindroch Csaba színművész 
volt a Festék vendége 
 
 A nagy népszerűségnek örvendő Ferences esték előadás-so-
rozat tavaszi évadának a „Misztérium” a témája. Minden 
hónapban más-más meghívott előadó különböző megvilágí-
tásból járja körbe a „Misztérium” gondolatkörét.  
2022. április 8-án Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész 

tanúságtételét hallhattuk 
meg a szombathelyi fe-
renceseknél. 
Az előadás előtt Ferenc 
atya idézte fel Csaba di-
ákkori éveit az esztergo-
mi Temesvári Pelbárt Fe-
rences Gimnáziumban, 
ahol Ferenc atya az orosz 
nyelvet tanította neki. 
Mint kiderült, tulajdon-
képpen hozzá köthető az 
is, hogy aztán végül szí-
nész lett belőle, hiszen 
az egyik évben Ferenc 
atya a pásztor szerepét 
osztotta Csabának a bet-
lehemes játékban, ami 
ugyan nem a főszerep 
volt, de ő azt csinált be-
lőle. Ott érezte meg élet-
ében először, milyen bol-

dogság az, amikor háromszáz ember nevet valakin. Akkor 
döntötte el, hogy színész lesz. 
Tanúságtételében azokról a történésekről mesélt, amelyek 
istenhitében erősítették meg őt. A változás pillanata az 
életében huszonöt éves korában következett be: egyik éjjel 
a kisszobában, ahol lakott, épp az egyik szerepét elemezte, 
és egyszer csak rápillantott a falra, ahol nagymamája emlékére 
egy feszület lógott. Meglátta ezt a corpust, Jézus testét, és 
„leszakadt” róla minden, átjött, hogy Jézus értünk halt meg 
és Ő maga a szeretet. Onnantól kezdve lenyugodott, meg-
nyugodott. 
Mint mondta, élete legnagyobb sikerének tartja a tanúságté-
teleit, beleértve az összes színházi sikerét is. Egy alkalommal, 
úgy tizenöt évvel ezelőtt, egykori ferences diáktársa, Béres 
Gábor, ma görögkatolikus lelkész, kérte fel, hogy Máriapócson 
tartson előadást a ministránsoknak.  
A legnagyobb sikerének azt tartja, amikor Veresegyházán 
ezernégyszáz ember előtt eljátszott egy nagy főszerepet, 
majd a végén odament hozzá egy tizenhat éves fiú és azt 
mondta neki, látta a Panama-napi (a 2019-es ifjúsági világ-
találkozó hazai kísérőrendezvénye) előadását és azóta tudja, 
hogy van Isten.  
Pindroch Csaba úgy fogalmazott, tanúságtételeinek a lényege 
az, hogy amikor beszél, igazából ahhoz az emberhez szól, 
akinek nagyon komoly kérdései, kétségei vannak, vagy talán 
még hite sincs, csak keres, mint ahogyan egykor ő maga is.   

 (Kótáné Koltay Veronika) 

Barkaszentelés és körmenet Virágvasárnap 
 
„Nyissátok meg a kapukat, és táruljatok fel, örök kapuk, 
hadd menjen be a dicsőségnek Királya!” 
Az Egyház Virágvasárnappal kezdi a Szent Háromnap ün-
neplését, elővételezve az Úr szenvedéstörténetének emlékezetét 
a passió éneklésével, de a húsvéti győzelem ragyogását is az 
ünnepi bevonulással és a Hozsanna éneklésével.  

Ha Virágvasárnap nélkül érkeznénk a Szent Háromnapba, 
félő, hogy Jézus egyéni történetét idéznénk föl csupán, a 
pert, a kínzásokat, a kivégzést. A mai bevonulás azonban 
már azt is ünnepli, hogy a mi Urunk győzött a halálon, és 
szent vére által megtörve a sátán uralmát a megváltásra 
szomjazó emberiséget az örök kapukon át a mennyei Atya 
házába vezeti.  

Ezen a na-
pon meg-
t a n u l j u k 
újra átlépni 
a Szentegy-
ház küszö-
bét, úgy, 
ahogy kell: 
a megváltás 

mélységes hitével, az örök életnek és a test dicsőséges feltá-
madásának szilárd reményével s a Szentlélek által szívünkbe 
árasztott mennyei szeretettel. Ennek fényében bűnbánatot 
kell tartanunk: hányszor léptük át a templom áldott küszöbét 
unalommal, üres és hideg szívvel! Hányszor beszéltünk az 
Egyházról hálátlanul és szeretetlenül! Irgalmazz nekünk, 
megváltó Királyunk, Jézus! Ne zárd be előttünk szent 
Egyházad földi és égi kapuját, szelíd Királyunk, Jézus!  

(fr. Ferenc) 
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J. S. Haydn: Megváltónk utolsó 7 szava a keresztfán  

„Asszony, íme a te fiad. Íme a te anyád.”  
És a gyűlölettől és a bosszútól elsötétül világ felett lebegve, 
alátekintesz a homályos világra. Azzal az istenemberi 
szemmel, amit még megkímélt a töviskorona tűhegye. 
Azzal a tekintettel, amivel a második eljöveteledkor keresni 
fogod a hitet; azzal a tekinteteddel, ami most is az igazságot 
nézi. Tekinteted az irgalom tekintetévé szelídül:megpillantod 
kereszted tövében Máriát és Jánost: A mindig Szeretőt és a 
mindig Szeretettet. Már emelkedsz. 
Mielőtt azonban belépsz a szentek szentjébe és ott teljesen 
egymagad eleget teszel 
a Szentháromságos fe-
lelősségre vonásnak, 
a világ Megváltója-
ként. Előtte még gon-
doskodsz. Gondod van 
arra, hogy a földön Te-
utánad is maradjon 
Szeretet. 
A Szeretet új neve: 
Egyház. Legelőször 
János és Mária hajléka. 
Az engedelmes ártat-
lanok és ártalmatlanok hajléka. A hűséges és kisded-nyáj 
hajléka. A veled együtt szenvedők háza, a Compassio Háza. 
Szavaddal megalapítod, tekintélyeddel hitelesíted az új Je-
ruzsálemet, midőn kinyilvánítod végakaratodat:  
„Asszony, íme a te fiad. Íme a te anyád.”  

 (P.Kercza Csaba Asztrik) 
 
Keresztút a baba-mama klub tagjaival 
 

Húsvéti készülődés 
 
Felszabadító érzés húsvét idején testünk, lelkünk kitakarítása, 
rendbe tétele. Az ünnep tökéletes megéléséhez környezetünk 
rendezettsége is hozzá tartozik. Ezért hirdettük meg ápr. 9-re a 
templom takarítását. Lelkes kis takarító csapatunk az idén ki-
bővült. Egyrészt János atyával, aki egy légtornász ügyességével 
mozgott a magasban és szedte le a pókhálókat. Másrészt a Fe-

rences Kollégium-
ban lakó  menekült 
család nő tagjai is 
jelentkeztek, hogy 
szívesen segítené-
nek. Nagymama, 
anyuka és a 3 éves 
Szofi. Apró kis ke-
zecskéivel szorgal-
masan dolgozott, 
mosta a padokat. 
Részben neki kö-
szönhetjük, hogy 

tiszta padokban ülve ünnepelhetjük meg húsvét szent ünnepét. 
Jó volt együtt dolgozni, köszönet mindenkinek, aki részese 
volt ennek a munkának! 

   (Várady-Szabó Johanna) 
 

Hirdetések 
 

Csak a délelőtti szentmiséken: a szentmise záró áldása után, 
ha valaki hozott húsvéti ételt-italt, azt örömmel megáldjuk, 
jöjjön előre! 
 
Örülünk, hogy sokan ünnepelhettük meg együtt Urunk Jézus 
Krisztus halálát és feltámadását, Megváltásunkat! Hálásan kö-
szönjük mindenkinek a segítséget és az aktív részvételt a 
Szent Három Nap liturgiáján. 
 
Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk, a délután 4 órás 
szentmise elmarad.  
 
Az Ifis hittancsoport Hogy vagy?- Nálunk is kiköthetsz címmel 
közösségi estéket szervez havi egy szombati alkalommal a 
fiatalok részére. Első foglalkozás: április 23. 18 óra. Részletek 
a faliújságon olvashatók.  
 
Jövő vasárnap lesz az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Ezen a 
napon a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetünk 
minden szentmisében. 
 
A Teremtés megőrzése – a Föld napja, április 22. 
A föld anyagából formáltak bennünket és a föld gyümölcsei 
tartják fenn az életünket. Ehhez a földi elemhez társul az Isten 
„éltető lehelete”. 
Ám önzésünk miatt nem teszünk eleget a ránk ruházott fele-
lősségünknek, aminek jele a közös házunk állapotának rosszabbra 
fordulása. Beszennyeztük és kiraboltuk a földet, mellyel a mi 
életünk is veszélybe került. Látjuk ezeket a természetes tragé-
diákat, melyek a Föld válaszai az őt ért bántalmazásokra. 
A Föld világnapja ünnepén a hivatásunk arra szól, hogy találjuk 
meg újra a föld szent tiszteletének az értelmét, mert az nemcsak 
a mi otthonunk, hanem az Isten háza is. Ebből fakad bennünk 
annak a tudata, hogy szent földön állunk! (Ferenc pápa) 
 
Minden kedves testvérnek plébániánk közössége nevében: 
a Jóistentől megáldott Húsvétot kívánunk!


