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HÚSVÉTI LELKISÉG
Margit nıvér aggok házában szolgált,
szeretettel, odaadóan.
Az idısek között volt egy nagyon beteg
öregember is, akinek arcát kikezdte a
rák; annyira visszataszító volt, hogy az
emberek kerülték, csak Margit nıvér
ápolta hőségesen. Az emberek, hogy
leplezzék saját gyávaságukat, azt kezdték mondogatni, hogy Isten talán nem is
olyan jó, ahogyan azt a papok prédikálják, ha hagyja, hogy egy ember így szenvedjen. Amikor ez eljutott az öregember füléig, megfeddte ıket mondván: „Esztelenül
beszéltek: ha Isten nem lenne jó,
akkor nem létezne Margit nıvér sem.”
Imádkozhatunk persze azért, hogy a
világban minél több ilyen Margit nıvér
legyen, de kérhetjük Istentıl azt is - és
ez lenne a misztikus lelkiség jele -,
hogy Isten úgy térítsen meg bennünket,
hogy mi váljunk sokak számára Margit
nıvérré, azaz Isten szeretetének, irgalmának, jóságának angyalává és akkor
tudni fogjuk, mi az igazi vallásosság,
mi a misztikusok titka.
Ez a mindennapi misztika tartalma és
titka: az ember rábízza magát Isten szeretetére. Nevezhetnénk ezt a lelkiséget
húsvéti lelkiségnek is. Hogy mirıl van
szó, azt megpróbáljuk érzékeltetni egy
Lectio divina stílusú elmélkedés által.
A Lectio divina azt jelenti, hogy a
Szentírást egy vezérfonálon keresztül
olvassuk.
Mármost, ha ilyen módon elmélkedünk
Jézus életén és halálán, a húsvétot megelızı és az azt követı eseményeken,
akkor megfigyelhetünk egy nagyszerő
helyzetváltozást. A húsvétot megelızı
idıszakban az emberek keresik Jézust.
Bőnösök jönnek hozzá és igazak, farizeusok és tanítványok. A csodálatos
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kenyérszaporítás után Jézus visszavonul a magányba. Tanítványai utána
mennek és jelentik neki, hogy sokan
keresik. Amikor a szenvedés elıtti napokban titokban felmegy a jeruzsálemi
templomba, jelzik neki, hogy a nép keresi ıt. Még korábban arról olvasunk,
hogy anyja és rokonai keresik. Keresik
ıt a betegek: a leprások, a jerikói vak;
keresik ıt az igazságra vágyók:
Nikodémus és a gazdag ifjú. „Mindenki
téged keres” - jegyzik meg egy
alkalommal a tanítványok.
A feltámadás utáni helyzet gyökeresen megváltozik. Ekkor már
sehol sem olvassuk, hogy Jézust
bárki is keresi. Mária Magdolna
is a holtat keresi, nem az élıt, amit maga Jézus ad világosan tudtára. A feltámadás után Jézus keresi az embereket.
Keresi mindenekelıtt bezárkózott, ijedt
tanítványait és bátorítja ıket: „Ne féljetek!” Utánamegy a két kiábrándult,
megfáradt emmauszi tanítványnak:
megtalálja és visszaindítja ıket az öröm
útjára. Keresi és megtalálja Tamást,
akiben a tragédia akkora sebet ejtett,
hogy már sorstársainak sem képes hinni: hozzálép, és egy érintéssel begyógyítja lelki sebeit. Végül elkíséri, és
útját állja a bosszút lihegı Saulnak, lelöki a porba, elveszi szeme világát,
csakhogy rádöbbenjen: „Engem keresett és megtalált az úr”.
Ez a mindennapi misztikus lelkiség tartalma: az úr velünk jár, állandóan keres
bennünket és újra meg újra megtalál
bennünket. Akkor is itt van, amikor
képtelenek vagyunk hinni, remélni, szeretni, mint Tamás; akkor is, amikor legszívesebben megfutamodnánk az élet
terhe elıl, mint a két emmauszi tanítvány; akkor is, amikor úgy érezzük,
lehengerel bennünket saját vakságunk,
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saját esetlenségünk, mint ezt megtapasztalta Pál.
A mindennapi misztikus lelkiség hordozója az a tudat, hogy a Feltámadott
ma is itt van, ma is keres bennünket és
üzeni: ne féljetek, én megtalállak benneteket a sötétségben is, az út menti
porban is, kiábrándulástok mélyén is.
Ha ezt megértettük, akkor megszületik
bennünk is Mária Magdolna örömmámoros rohanása az emberek közé, az
emmausziak boldog futása vissza az
életbe, Tamás önfeledt hitvallása, és
újra meglátjuk magunkban és magunk
körül a jót, a szeretetet, az életet. Megszületik bennünk az új, a keresztény
optimizmus embere, a misztikus.
Szentmártoni Mihály:
Istenkeresésünk útjai (részlet)

A fény csak belıled árad, ó, Jézus,
nem belılünk. Te ragyogsz rajtunk
keresztül mások felé. Hadd dicsıítsünk
Téged, ahogyan neked a legkedvesebb,
fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk Téged
szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit Érted
cselekszünk, szívünk Irántad érzett
teljes szeretetének minden jelével.
Boldog Kalkuttai Teréz

Nagyböjti lelkigyakorlatot
tart templomunkban
Vörös András karmelita atya,
- március 19. péntek,
- 20. szombat, és
- 21-én vasárnap 18h -kor
17,30 órától gyóntatás van
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SZENTATYA A NAGYBÖJTRİL
A böjttel lemondást gyakorlunk, és szabaddá válunk a jóra. Fel kell ismernünk, mi az igazán lényeges az ember
számára, és aszerint kell élnünk – hangsúlyozta a pápa. A nagyböjt az imádság, a megtérés és testvéri szeretet gyakorlásának idıszaka; a lelki küzdelem
és a Krisztushoz való nyugodt, alázatos
viszonyulásunk alakulásának ideje. A
hatalom, a világi javak megszerzésére
való igyekezet, a becsvágy kísértést jelentenek, melyekkel a sátán próbára
teszi az embereket – emelte ki a Szentatya, az evangéliumra, Jézus pusztában
való megkísértésére utalva.

Keresztény életünk
Ha keresztény társadalmak lelki arcán, szellemi és erkölcsi magatartásán
pogány vonások tőnnek elı, a felelısség alól a társadalom tagjait sem
lehet felmenteni. A társadalom nagy
elfordulása Istentıl nem mehetett
volna végbe a mi közremőködésünk és
mulasztásunk nélkül…
Az Evangélium nem az ünnepélyes
alkalmakkor, vagy a véletlenül összeverıdı sokaságnak szól, hanem mindenikünknek külön-külön. A kereszténység nem valami elmosódó, bizonytalan tömegfeladat, hanem minden embernek a legszemélyesebb feladata. Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten parancsait kötelezı törvényként a
társadalommal is elfogadtassuk, nekünk a társadalom tagjainak kell elsısorban keresztény módon élnünk,
gondolkoznunk és cselekednünk.
(Márton Áron püspök Breviáriumából II.)

Faragó István
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A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Sajtóközleménye
A 2006. évi parlamenti választások
kapcsán a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia az alábbi üzenettel fordul a
katolikus hívıkhöz:
Kedves Testvérek!
Országunk jelenéért és jövıjéért felelısséget érezve a parlamenti választások elıtt szeretettel fordulunk katolikus
testvéreinkhez.
Miközben örök üdvösségünkért fáradozunk, felelısek vagyunk földi hazánk
sorsáért is. Életünket a teremtı Isten
szándéka szerint, emberi természetünk
adottságainak megfelelıen, az Evangélium szellemében kell alakítanunk igazságban és szabadságban, igazságosságban és szeretetben. Az Evangélium fényében tudjuk, hogy az élet és a család
védelme, az ifjúság nevelése, a munka
becsülete, az emberi személy méltóságának tisztelete, olyan értékek, amelyekhez feltétlenül ragaszkodnunk kell.
Felelısséget érzünk hazánk egész népéért és minden magyarért. Ugyanígy felelısek vagyunk, hogy olyan képviselıket válasszunk, akik tiszteletben tartják a vallásos emberek egyenlı jogait,
és biztosítják az egyházi iskolák és szociális intézmények igazságos támogatását.
Ilyen szempontok szerint válasszunk,
lelkiismeretesen vizsgáljuk meg a választási programokat, és olyan pártra,
olyan jelöltre adjuk le szavazatunkat,
amely, illetve aki ezeknek az értékeknek a képviseletét vállalja.
Vegyünk részt a választáson, éljünk a
demokrácia által biztosított jogunkkal,
és Isten elıtti felelısséggel adjuk le
szavazatunkat.
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Isten adjon mindnyájunknak bölcsességet, hogy népünk jelenét és nemzetünk jövıjét egyaránt jól szolgálhassuk!
Budapest, 2006. március 14.
A Magyar Katolikus Püspöki Konf.
Dr. Veres András püspök,
az MKPK titkára
(Az üzenet ma is aktuális!)

Imádkozzunk naponta hazánkért!
Szent Mihály arkangyal, védelmezz
minket a küzdelemben. A Sátán gonosz
kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten.
Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a
többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére
körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd
vissza a kárhozat helyére. Ámen.
Uram hallgasd meg könyörgésünket!
És a mi kiáltásunk jusson eléd
Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten! Kérünk, ırizd meg kedves magyar
hazánkat minden külsı és belsı veszedelemtıl és a boldogságos mindenkor
szeplıtelen Szőz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és Pátrónájának,
Szent Péter és Pál apostoloknak, Szent
István királynak, magyar szentjeinknek
és boldogjainknak közbenjárása által
adj magyar népednek egységet és békét! Távolíts el tıle minden háborúságot, egységet megbontó pártoskodást és
tévelygést, hogy Anyaszentegyházad
hite szerint neked mindig bátran és szabadon szolgáljon. Krisztus a mi Urunk
által Ámen.
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NAGYHETI EMLÉKEZTETİ
Ezen a héten megváltásunk és üdvösségünk legnagyobb és legszentebb
eseményeit ünnepeljük. Ennek mintegy
bevezetı nyitánya a Virágvasárnap.
Jézus diadalmas Jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, melyet rövidesen a
szenvedés napjai követtek. A gyızelem
és megdicsıülés napján az ujjongó nép
a felismert Messiást pálmaágakat lengetve kísérte.
Az Ünnepi Szentmisén megszentelt
barkákkal mi is körmeneten veszünk
részt. Ennek jelentısége nem a történeti
esemény utánzása, hanem Krisztus követése mellett való hitvallás. Ez a nap
még a szenvedés és a halál ünneplése
is. A Szentmisében Jézus szenvedéstörténetét, a passiót elmélkedhetjük át,
ıszinte bánattal az elkövetett bőneinkért, mellyel mi is növeltük Jézus
fájdalmát.

Húsvéti Szent Háromnap
Az emberek megváltásának és Isten tökéletes
megdicsıítésének mővét
Krisztus fıképp az ı
Húsvéti titka által vitte
végbe, amikor halálunkat
halálával megtörte, és az
életet föltámadásával újjászerzette.
Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja
az egész egyházi év tetıpontjaként
tündöklik. Ahogy a vasárnap csúcspont
a köznapok fölött, úgy csúcspont a
Húsvét ünnepe is az egyházi évben. A
nagycsütörtök esti szentmisével kezdıdik, középpontja a Húsvéti virrasztás,
befejezıje pedig a Húsvét vasárnap Esti
dicsérete - vecsernyéje E három napon
Húsvét egyetlen eseményét ünnepeljük.
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Tehát nem elıkészület Húsvétra, hanem
maga a Húsvéti ünneplés!
Ezért ajánlatos, hogy a Kedves Hívek
minél nagyobb létszámban vegyenek
részt a Szent Háromnap szertartásain!

Nagycsütörtök
Az utolsó vacsora (az elsı szentmise
és szentáldozás), valamint az elsı papszentelés emléknapja. Délelıtt a püspöki székesegyházakban a püspök az
egyházmegye papjaival közösen megújítják a pappá
szenteléskor tett
ígéreteiket. Ezután
történik a szent
olajak: a krizma
és a betegek és
keresztelendık olajának megáldása.
Az esti szentmisére templomunk az
utolsó vacsora termévé alakul át, ahol a
szentmisét bemutató pap Jézust, a hívek
pedig az apostolokat személyesítik
meg. A fehér miseruha, a virágos oltár,
az orgona zengése az utolsó vacsora
örömének hangulatát idézik. Az ünnepi
szentáldozás ezen az estén két szín alatt
(kenyér és bor) történik. Jó lenne, ha
plébániánk hívei húsvéti szentgyónásukat elvégezve - mindnyájan részesülnének e vacsora kegyelmében.
Ezen az estén megjelennek a szomorúság és fájdalom jelei is. A dicsıség
éneklésekor az orgona zengését a harangok és csengık örömteli hangjai is
kísérik. A Glória végeztével viszont
elhallgatnak egészen húsvét vigíliájáig.
Jézus ezen az estén is példát adott
nekünk a szolgáló szeretetre, amikor
megmosta tanítványainak lábát. (Egyes
templomokban ezt a szertartást is elvégzik.) A mise végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen a kis kápolnába visszük, ahol a húsvéti vigíliáig
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ırizzük. Ezután az oltárfosztás következik. (Minden díszétıl megfosztják az
oltárt.)
Vacsora után Jézus búcsúbeszédében
a testvéri szeretetrıl és az ıt követık
egységérıl szólt tanítványainak. Ezt
követıen az Olajfák hegyére ment
apostolaival imádkozni, felkészülni a
megváltó szenvedésre.
Mi is a Szentmise végeztével még a
Szentségi Jézus elıtti virrasztással eleget akarunk tenni Jézus kívánságának
és egyben hálánkat, hőséges kitartásunkat is tanúsítjuk Urunk iránt. ("Virraszszatok és imádkozzatok...")

Nagypéntek
Urunk szenvedésének ünneplése. Az év
legcsendesebb és legmegrendítıbb liturgiája Az Egyház ısrégi hagyomány
alapján ezen és az ezt követı napon
nem mutat be szentmise áldozatot, nem
szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Szigorú böjt van. (Jézus halálára
emlékezve legfeljebb háromszori étkezés és hústilalom.)
Az oltár ma inkább a Golgotára, a
megváltó áldozat színhelyére emlékeztet. Minden díszítés nélkül, csupaszon áll. A pap
a vértanúk piros színő
ruhájába öltözik.
A liturgia három részre osztható:
1. Ige liturgiája: Olvasmányok:
Izajás próféta jövendölése a Fájdalmak
Férfijáról; zsidóknak írt levélbıl, mely
rámutat, hogy Krisztus engedelmes volt
a halálig. İ a Fıpap és Áldozat. Majd a
János passió felolvasása következik. A
szenvedéstörténetet az egyetemes könyörgések követik. A tíz ünnepélyes
könyörgés is jelzi Krisztusnak az egész
világ üdvéért hozott áldozatát.
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2. Hódolat a Szent kereszt elıtt: A
Golgota-oltáron ott a kereszt. A pap
háromszor énekli: "Íme a szent keresztfa ... hódolattal hajtsunk térdet." Krisztus a mi bőneinkért is vállalta a kereszthalált, illı, hogy kifejezzük szeretetteljes tiszteletünket.
3. Áldozási szertartás: Az oltárra
újra terítı kerül. A kápolnából behozzák a kelyhet az elızı este átváltoztatott szentostyával és az áldozás elıtti
imát követıen ismét egyesülhetünk a
Szentségi Jézussal. A halott Jézus testét
ezen a délutánon levették a keresztrıl
és sírba tették. Erre emlékezünk, mikor
a szertartást követıen az Oltáriszentséget a pap a szentsírhoz helyezi.

Nagyszombat
E napon az Egyház Urunk sírjánál
idızik, szenvedésrıl és halálról elmélkedik. Az oltár üresen áll. Napközben
szentségimádásra van lehetıség a
szentsírnál. Legalább egy rövid fohászra térjünk be a templomba.

Húsvét éjszakája
A Szent Háromnapnak ez a vigília a
csúcspontja. Középpontban a feltámadt
Krisztus áll. A húsvéti öröm és hála kifejezı éneke az Alleluja. Az egyház
szent jelekben adja elénk e szent éjszakán üdvösségünk titkait. A fény, a szó,
a víz és végül a kenyér és bor jelében.
Ezért négy részre bontható a szertartás.
1. Fényünnepség: tőzszentelés, a
húsvéti gyertya meggyújtása Krisztus
világosságát jelzi. Ezt a húsvéti örömének követi, mely költıi szavakkal
magasztalja Húsvét titkát.
2. Igeliturgia: Az Ószövetségi olvasmányok, mint elıképek Isten nagy
tetteirıl, (teremtés, áldozat, szabadítás
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stb.) szólnak, melyeket válaszos zsoltárok és könyörgések kísérnek. Ezt követıen zeng a Dicsıség, a Glória. Ekkor felzúg az orgona, megszólalnak a
harangok és a csengık és a nép Istent
magasztaló éneke. Majd a szentlecke
után az ünnepélyes Alleluja. Az
evangélium a feltámadás örömhírérıl
szól.
3. Keresztségi liturgia: Régebben
az Egyház mindig Húsvét vigíliáján
keresztelt, hiszen a Feltámadott új élete
kezdıdik meg a megkereszteltben. A
Mindenszentek litániájában az Egyház
legelsı tagjainak, a szenteknek a közbenjárását kérjük. Ezt követıen a víz
megáldása, majd a keresztelés szertartása következik. A jelenlévık keresztségi ígéretük megújításával emlékeznek
keresztségükre:
4. Eukarisztikus ünnep:
A húsvéti vigília tetıpontja, mert
ez alkotja a húsvéti titkot: Krisztus
kereszthalála és feltámadása lesz
jelenvalóvá. Krisztus egyetlen áldozatát a pap jeleníti meg. Jézus
teste és vére lesz - titokzatos módon - a kenyér és bor színében mely
által mi is a megváltás kegyelmében
részesülünk. Legyen ez az ünnepi
szentmise is a megváltottak hálaadása,
istendicsıítése, állandó megszentelıdésünk forrása. Ez a húsvéti öröm tükrözıdjék arcunkon, amikor a gyertyás
körmenettel, egységes családként hirdetjük a világnak: "Feltámadt Krisztus
e napon, hogy minden ember vigadjon!
Alleluja, hála legyen az Istennek"
Legyünk együtt mindnyájan e
Szent Háromnapon!
Gerber Alajos
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Pilinszky János: Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
Hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek,
És szél támad. És fölzeng a világ
Mert megölték hitvány zsoldosok,
És megszőnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyızte a halált.
Et resurrexit tercia die!

Tíz ötlet a böjtölésre
1. Étkezésőnk: a falánkok, habzsolók
– egyenek kevesebbet; a kisétkőek,
finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók – egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óva testük épségét.
2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók - keljenek
öt perccel korábban; akik
mindig elkésnek - legyenek
ott mindenütt pontosan; a
rendszertelenül élık - tervezzék meg napjaikat, tartsanak
rendet idıbeosztásukban.
3. Szenvedélyeink: a dohányosok szívjanak kevesebbet; alkoholt, édességet stb. kedvelık mérsékeljék az italt, a
nyalánkságokat; a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélık
– néha hallgassanak el, s figyeljenek
oda másokra; a hallgatagon, mogorván
félre -húzódók - kedvesen szólítsanak
meg másokat.
4. Érzelmeink: a robbanékony természetőek - fékezzék haragjukat; a türelmetlenek tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak - próbálják humorral és derővel szemlélni az életet, magukat és másokat.
5. Mások: a - megszólást, pletykát
kedvelık vagy semmit másokról; az
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önzık és mások kárára ügyeskedık legalább néhányszor naponta legyenek
elızékenyek másokkal; az úrhatnám,
parancsolgató természetőek - engedjék
érvényesülni a többek szempontjait,
kívánságát. 6. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak - végezzék el a munkájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek - most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók - önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.
7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból legalább egyet
próbáljunk rendezni. A szőkebb és tágabb családon belül - legyünk kedvesek
és figyelmesek ahhoz, akit mostanában
elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk. Írjunk meg néhány régóta halogatott levelet.
8. Imádságos életőnk: hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre imádságos, együttlétre Istennel.
Esténként gondosabban, kitőzött, sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk
elmenni szentmisére. 9. Egyházunk:
akiknek van rendszeres feladatuk, felelısségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben, végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és
jobbítás szándékával. Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz-, keressenek legalább egy alkalmat,
amikor egyházközségünkért, másokért
tesznek is valamit, legalább néhány órát
rááldozva erre a munkára. 10. A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább: saját adottságaihoz lehetıségeihez, hibáihoz igazodva.
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LAUDATE KRÓNIKA
Adj idıt a barátságnak,
ez a boldogság útja
(Teréz anya)
Január 15-én, a pénteki énekkari próba
után, az énekkar tagjai
lelkigyakorlaton vettek
részt, Faragó István vezetésével.
István gondolatgazdag bevezetı elmélkedése után kötetlen beszélgetést
folytattunk, elsısorban a közösség
megtartó erejérıl.
Szóba került a boldogság kérdése,
kinek mi okozott az elmúlt idıszakban
– konkrétan vagy általában – boldogságot, örömet, lelki békét.
Volt, akinek kis családja gyarapodása,
másnak egy különösen felemelı szentbeszéd, ismét másnak az, hogy meg tudott felelni a hétköznapok elvárásainak,
de a rendszeres karitatív tevékenység is
lehet a lélek gazdagodásának forrása..
Az egész estét áthatotta az egymás
jobb megismerése iránti igény. Hétrıl
hétre egy közösségben munkálkodunk a
hit és a zene csodálatos egységében és
szellemében és az ilyen ritka alkalmakkor, az elhangzó, sokszor nagyon személyes vallomások mutatják meg, hogy
ennek ellenére milyen sok mindent nem
tudunk egymásról.
Kerüljünk közelebb egymáshoz, kerüljünk közelebb Istenhez.
A kórus következı szolgálata január
19-én, az ökumenikus imahét templomunkban tartott istentiszteletén volt.
Belakovics Zsóka
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Idısebbek teadélutánja
Január 30-án délután jöttünk
össze. A nagy hóesés miatt
ugyan kevesebben voltunk, de
igen kellemesen, jó hangulatban telt el
az idı. Ferenc atya papi életútjának állomásairól beszélt. Mérey Marika pedig
a Felvidékrıl való viszontagságos áttelepítését mondta el. Társulatunk tagjainak többsége 75 és 90 év között van,
így valóban sok mindent, jót-rosszat
átélt. Imánkat jelen és távollevıkért
ajánlottuk fel.
Mihály Péter

A BÚZASZEM
A húsvét egyik szimbóluma a búzaszem,
amelyet ısszel elültetnek, hogy a tavaszi
nap melegére életre keljen.
A búzának számtalan szimbolikus jelentése volt már a pogány és görög hagyományvilágban is. A búza a termékenységnek, az évszakok váltakozásának, az
élet ciklusainak, a halálnak és az újjáébredésnek a szimbóluma. Az új kalász,
az aratás a jövı ígéretének a jelképe.
A búza képét megtaláljuk az Evangéliumban is. Jézus mondta: „Elérkezett az
óra, amikor megdicsıül az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el,
egymaga marad, de ha elhal, sok termést
hoz” (Jn 12,23-25).
Az ember elvetheti ugyan a búzát, serkentheti terméshozamát, keresztezéssel
tökéletesítheti fajtáit, de nem képes a
magot létrehozni. A búzát minden civilizációban Isten tiszta ajándékának tartják,
az emberi élet fenntartására, ami szintén
Isten ingyenes ajándéka. A kalász a keresztény szimbólumrendszerben az
„örök élet kenyere”, az Eucharisztiának
a jele.
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HÚSVÉTI SZOKÁSOK
A húsvéti ételszenteléssel az Egyház
arra figyelmeztet, hogy a hosszú böjt
után ne kísértsen meg a mértéktelenség.
A megszentelésre elhozott ételek mind
Krisztust jelképezik. A báránysült az
utolsó vacsorára és Jézusra: az Isten
Bárányára emlékeztet. A tojás az életnek és föltámadásnak a jelképe. A pirosra festés Jézus vérontását jelképezi,
a torma az elszenvedett sok keserőséget, a kalácssütés az isteni szeretet tüzét. Amikor a megáldott húsvéti ételeket odatesszük az ünnepi
asztalra, mintha a föltámadt Üdvözítı ülne le közénk, mondjuk buzgón:
"Jöjj el Jézus, légy vendégünk - áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen."
Takarítanak, meszelnek az egész
házban, rendbe hozzák a gazdasági eszközöket, felfrissítik a hozzátartozók
sírját. A tisztulás gondolatát húsvét sugallja: "Tisztítsátok ki magatokból a
bőn erjesztı kovászát!". Külsı-belsı
tisztasággal várjuk a föltámadás ünnepét. A húsvéti öntözés hagyományának
alapja szintén ısi eredető: húsvétkor
volt az ısegyházban a keresztelés,
mégpedig teljes alámerítéssel. A keresztséggel új, természetfölötti élet indul bennünk.
A leányok, asszonyok meglocsolása
jókívánságokat tartalmaz, hogy erısek,
egészségesek legyenek azok, akik Isten
jövendı gyermekeinek a természetes
életet adják az anyaság vállalásával.
A húsvét hajnali "Jézus-keresés'' megırizte az ısi föltámadási szertartás emlékét, amely eredetileg húsvét hajnalán
volt. A legújabb liturgikus rendelkezések szerint ismét a nagyszombatról
húsvétra virradó éjszaka tartjuk a fel-
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támadás szertartását. Ezzel mintegy
igazolást nyer népünk szép szokása,
amellyel húsvét hajnalán határjáró
körmenetben ajánlja földjét és a föld
termését a föltámadt Krisztus oltalmába. ("Párbeszéd Istennel" c. imakönyv)

TANÍT AZ ÉLET
Látunk, vagy csak nézünk?
♣ Egy férfi próbavadászatra vitte az új
vadászkutyáját. Mindjárt lıtt is egy
vadkacsát, ami beleesett a tóba. A kutya a vízen járva fölkapta a kacsát, s
odavitte a gazdájához.
A férfi majd hanyatt vágódott megdöbbenésében. Lıtt még egy kacsát. Megint,
miközben ı a csodálkozástól a szemét
dörgölte, a kutya a vízen járva odahozta
a kacsát.
Nem mervén hinni a szemének, a férfi
másnap elhívta a szomszédját. De ismét
csak, ahányszor ı vagy a szomszédja lıtt
egy madarat, a kutya a vízen járva hozta
eléjük a zsákmányt. A férfi nem szólt egy
szót sem. A szomszédja sem. Hanem
amikor már nem bírta magát türtıztetni,
a férfibıl kitört: - Észrevettél-e valami
különlegeset ezen a kutyán? – A szomszéd elgondolkozva dörzsölte az állát.
– Igen – szólt végül – most hogy így
mondod, igen. A nyavalyás nem tud úszni.
Nem arról van szó, hogy az élet nem lenne
tele csodákkal. Sokkal többrıl: az élet
csodálatos, és aki megszőnik ezt magától
értetıdınek venni, rögtön meg is látja.
♣ Egy ember eltévedt a sivatagban. Késıbb, amikor már barátainak mesélte el
a megpróbáltatásait, azt is elmondta nekik, hogy teljes kétségbeesésében hogyan
hívta térden állva segítségül Istent.
És meghallgatta Isten az imádat? - kérdezte tıle.
Dehogy. Nem tudta, mert megjelent egy
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kutató, és megmutatta nekem a helyes
irányt.
♣ Egy asszony a bankban megkért egy
alkalmazottat, hogy váltson be neki egy
csekket. Az az ügyviteli elıírásokra hivatkozva kérte a személyi igazolványát.
Az asszony levegıért kapkodott. Végül
is nagy nehezen kinyögte:
- De Jonatán, én vagyok az anyád!
Ha azt hiszed, hogy ez nevetséges, hogyhogy te nem ismered fel a Messiást?
♣ Gazdagság - Hogy segítene a lelkiség egy ilyen világi emberen, mint én? kérdezte az üzletember.
- Úgy, hogy még nagyobb lenne a vagyonod - válaszolt a Mester.
- Hogyan? - Azáltal, hogy megtanítana
kevesebbet kívánni.
♣ Egy férfi felszállt a buszra, s egy
fiatalember mellett kapott helyet, aki
szemmel láthatóan hippi volt. Csak az
egyik lábán volt cipı. - Látom, elveszítetted az egyik cipıdet, fiam.
Nem, öregem - jött a válasz. - Találtam
egyet.
Ha valami nyilvánvaló számomra, még
nem jelenti azt, hogy igaz is.
♣ Egy idıs ember életének nagy részét
azon a szigeten élte le, amelyet a világ
egyik legszebb területének tartanak.
Amikor visszatért a nagyvárosba, hogy
nyugdíjas éveit ott töltse, valaki így szólt
hozza:
- Biztosan gyönyörő lehetett annyi
éven át azon a szigeten élni, amelyet a
világ egyik csodájának tartanak!
Az öregember eltőnıdött rajta egy kicsit, majd ezt mondta: - Az igazat megvallva, ha tudtam volna, hogy ennyire
híres, jobban megnéztem volna.
Az embereket nem arra kell tanítani,
hogy hogyan nézzenek. Csupán azoktól
az iskoláktól kell óvni, amelyek megvakítják ıket.
Anthony de Mello SJ
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Gyermekfarsangról
Farsangot tartottunk a gyerekeknek február 12-én, pénteken délután a Kat.
Körben. A díszítést négyen csináltuk,
(és egy olyan fiatalember is segített, aki
csak kísérıként jött, és azt sem tudta,
mi lesz itt és beállt segíteni!) Vagy 20
kisgyermek győlt össze, s mindegyik
nagyon ötletes jelmezben (pl. elefánt,
hangya, katicabogár, zorro, csigabiga,
margaréta, gomba, hópehely királylány,
cowboy...) - nehéz is volt a kiválasztás.
Kicsik és felnıttek is jól érezték magukat, és örömömre visszajelzéseket
is
kaptam.
Parizán Bea kis történetet
mesélt el, bábozás formájában. Szilvácsku Zsolt
segítségével a jelmezesek eljátszották
azt, aminek beöltöztek és mindenki
utánozta ıket. A tombolát és az eredményhirdetést izgatottan várták a gyerekek. Nagyon köszönöm a díszítık
(Kántor Karina, Czermann Móni, és
kísérıje Marci, valamint testvérem Jakab Viki) segítségét és az elpakolásban
segítıkét (Cs.-né Simon Hajni, Tóth
Csaba, valamint apukám segítségét is
a fuvarozásban !)
Jakab Zsuzsa
Rejtvény: 18 szó van elrejtve, melyek
a három szent nappal kapcsolatosak.

Minden kedves
Olvasónknak
örömteli, kegyelmekben
gazdag, áldott húsvéti
ünnepeket kíván
a szerkesztıség
FELNİTT KATEKÉZIS
A katekézis sorozat fıként felnıttek és
nagyobb fiatalok számára minden hónapban egyszer kerül megrendezésre. A
külön alkalmakon mindig más-más elıadó tart elıadást. Helyszíne a plébánia
hittanterme.
Megnyílt a Felnıtt katekézis archívum
is, ami az elıadásokról készült összefoglalókat győjti egy helyre. A jövıben
a Kertvárosi Krónika vonatkozó kiadásai is be lesznek linkelve ide, az elıadó
és az elıadás címének megnevezésével.
A kivonatokat készítette Horváth Katalin és Faragó István.
Honlapunk: www.ujpestkertvaros.hu
7. elıadása: március 10. szerda 18 h
Elıadó: Nyéki Kálmán atya
Téma: "Szabadság, vagy szabadosság?", avagy a liberalizmus buktatói
8. elıadása: április 14. szerda 18 h
Elıadó: Tóth Sándor
egyetemi tanár, újságíró
Téma: "Ki az Uram, hogy higgyek benne?" (Jn 9.36)
avagy a modern ember istenkeresése
Minden érdeklıdıt sok szeretettel
várunk!

Horváthné Kati
Húsvéti tojásfestés a
hittanteremben.

Szeretettel meghívunk
március 20-án, 9,30-12 óráig. Részletek
a hirdetıtáblán olvashatók

