
Közösségi alkalmaink a héten 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. A mai napon Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe van.  

2. Amint már hirdettük, jövő héten az isteni irgalmasság vasárnapján 

Vecsésre indítunk zarándoklatot. Jelentkezni, illetve részleteket 

megtudni Varga Edit testvérünktől lehet. 

3. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban.  

4. A feltámadt Jézus örömét és békéjét hozó áldott húsvéti ünnepeket 

kívánunk mindenkinek! 

 

 

 
„Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan  

Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját” 
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Húsvétvasárnap 

A Húsvét örömhíre Szent Márk evangélista szerint 

Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalóme 

drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A 

hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. 

Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír 

bejárata elől?” De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, 

pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút 

láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: „Ne 

féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! 

Nézzétek, itt van a hely, ahová temették. Siessetek, és mondjátok meg 

tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd 

őt, amint megmondta nektek.”  

Útravaló 

Az asszonyok mennek, hogy befejezzék a félbe maradt temetést. Ők sem 

vették komolyan Jézus szavát, hogy harmadnapra feltámad. De ott van 

szívükben a szeretet, hogy tenni akarnak Jézusért. Ők nem azért mennek, 
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hogy látványosságban részesüljenek, nem azért mennek, hogy 

eldicsekedhessenek jóságukkal és a saját dicsőségüket fényezzék. Ők Jézust 

szeretik. Már hajnalban mennek. Őket sürgeti a szeretet. És a jutalmuk nem 

marad el. Ők az első tanúi a feltámadásnak. Ők találkoznak először a 

feltámadt Krisztussal. Ők az örömhír első meghirdetői. Mit keresitek az élőt 

a holtak között? Nincs itt, FELTÁMADT! Ennek a csodálatos éjszakának a 

kegyelmében mi is úgy induljunk el, mint ezek a Krisztushoz hű asszonyok! 

A felebaráti szeretet tetteivel keressük Jézust! Ha így teszünk, akkor 

bizonnyal megtaláljuk őt. Persze nem a Jeruzsálembe vezető úton, hanem a 

felebarátban, aki mellettem van.  Örömökkel teli Krisztus-keresést és 

megtalálást kívánunk minden testvérünknek! A feltámadt Jézus örömét és 

békéjét hozó áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

Ferenc pápa húsvéti beszédéből 

Boldog húsvétot! Jézus Krisztus feltámadt! A szeretet legyőzte a gyűlöletet, 

az élet legyőzte a halált, a fény elűzte a sötétséget! 

Jézus Krisztus, irántuk érzett szeretetből, levetette isteni dicsőségét; 

kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, megalázta magát egészen a 

halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta és a mindenség 

Urává tette őt. Jézus az Úr! 

Halálával és feltámadásával Jézus megmutatja mindenkinek az élet és a 

boldogság útját: ez az út az alázat, amely adott esetben megaláztatást is 

jelent. Ez az út, amely elvezet a dicsőségre. Csak aki megalázza magát, 

mehet az „odafönt valók”, Isten felé (vö. Kol 3,1–4). A gőgös fentről néz 

lefelé, az alázatos lentről néz felfelé. 

Húsvét reggelén, az asszonyok híradását követve, Péter és János elfutottak a 

sírhoz, s nyitva, üresen találták azt. Majd közelebb mentek, „meghajoltak”, 

hogy belépjenek a sírba. Ahhoz, hogy belépjünk a misztériumba, arra van 

szükség, hogy „meghajoljunk”, aláereszkedjünk. Csak aki aláereszkedik, érti 

meg Jézus megdicsőülését, és képes követni őt az útján. 

A világ azt ajánlja, hogy minden áron keresztülvigyük akaratunkat, 

versengjünk, érvényesüljünk... Ám a keresztények, a meghalt és feltámadt 

Krisztus kegyelméből, egy másik emberiség zsengéje, amelyben 

megpróbálunk egymás szolgálatára élni, nem arrogáns módon viselkedni, 

hanem készségesnek és tiszteletteljesnek lenni. 

Ez nem gyöngeség, hanem valódi erő! Aki önmagában hordozza Isten erejét, 

az ő szeretetét és igazságosságát, annak nincs szüksége arra, hogy erőszakot 

alkalmazzon. Az igazság, a szépség és a szeretet erejével szól és cselekszik. 

 

Húsvéti szekvencia 

Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.  

Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan  

Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.  

Élet itt a halállal megvítt csoda-csatával,  

a holt Élet-Vezér ma úr és él!  

Mária, szentasszony, mondd, mit láttál útadon?  

Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkentnek láttam  

glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat.  

Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.  

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas:  

ó, győztes Királyunk, légy irgalmas.  

(Babits Mihály fordítása) 


