
Közösségi alkalmaink a héten 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

  19.45 Jegyesoktatás 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

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

kívánunk mindenkinek! Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki 

bármivel is hozzájárult az ünnep széppé tételében!  

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

szentmisék a templomban. Betegeket Húsvét előtt látogattuk meg, így 

hozzájuk most nem megyünk. 

3. Jövő vasárnap Isten irgalmasság vasárnapja lesz. 

4. Holnap, azaz Húsvéthétfőn fél10 és 18 órakor szentmisék itt a 

templomban. 

 

 

 
„Bárány megváltotta nyáját, és az ártatlan  

Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját” 
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Húsvétvasárnap 

Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a 

sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, 

elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt 

mondta nekik: ,,Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!’’ Erre 

Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt 

futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a 

sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután 

odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a 

gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, 

hanem külön egy helyen, összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, 

aki először érkezett a sírhoz; látta és hitt. Még nem értették ugyanis az Írást, 

hogy fel kell támadnia halottaiból. 

Történet a feltámadásról 

Két magzat beszélget az anyja hasában :  

- Mondd, te hiszel a születés utáni életben ? 

- Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy 

felkészüljünk arra, ami ezután következik. 
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- Lárifári! A születés után nincs semmi! Onnan még senki nem tért vissza! S 

különben is, hogy nézne ki? 

- Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények 

vannak... S talán a saját lábunkon fogunk járni, s a saját szánkkal eszünk. 

- Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! S még, hogy szájjal enni?! 

Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? S ha már itt tartunk, gondolkodj 

el egy picit: azért nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór 

túl rövid. 

- Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt 

életnek nevezünk. 

- Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész. 

- Figyelj, nem tudom pontosan mi lesz, de majd a Mama segít nekünk... 

- A Mama? Te hiszel a Mamában? 

- Igen. 

- Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán látta már valaki? 

- Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony, neki köszönhetjük, 

hogy vagyunk. 

- Na, most már hagyjál békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem 

a Mamát, ha látom. 

- Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted 

a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod a simogatását, érezni fogod óvó 

kezét. 

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) 

Ferenc pápa húsvéti beszédéből 

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

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

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. 


