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Kikerülés  
 

A zsidó húsvét, a pászka, elkerü-

lést jelent. Isten öldöklő angyala 

elkerülte a zsidók házait, őket 

nem pusztította el, csak az em-

bertelen rabszolgamunkát váró 

egyiptomiak elsőszülötteit. Talán 

ezt az elkerülés szót tette magáé-

vá az erdélyi Csíkménaság, ahol 

húsvét ünnepét nem elkerülés-

nek, hanem kikerülésnek neve-

zik. Ezalatt körmenetet értenek. 

A feltámadt Krisztus szobrával, a 

húsvéti gyertya fényével meg-

szentelik az Isten házát. Az Úr 

feltámadása, egyiknek elkerülés, 

másoknak kikerülés, és mások-

nak megkerülés. Hallgassunk be-

le néhány emberbe, nekik mit je-

lent az ünnep. 

 Ne essetek kétségbe. Mi húsvét 

népe vagyunk, és az alleluja a 

mi énekünk. 

Szent II. János Pál pápa 

 

 Egy ember, aki teljesen ártatlan 

volt, feláldozta magát másokért, 

így ellenségeiért is. A világ vált-

ságdíjává vált. Ez egy tökéletes 

cselekedet volt. 

Mahatma Gandhi 

 Isten megmutatta szeretetét a 

kereszten. Krisztust keresztre fe-

szítették, vérét ontotta és meg-

halt. Ezzel azt mondta Isten a 

világnak: szeretlek téged. 

Billy Graham 

 

 Az a feladatunk, hogy világít-

sunk életünkkel az embereknek. 

Ha ez megy, nem szükséges erről 

még külön beszélni és dicsekedni 

is. A világító toronynak nem kell 

lángba borulnia, hogy felhívja 

magára a figyelmet. Elég, ha vi-

lágít. 

Dwight L. Moody 

 

 Semmiféle karácsony nem vol-

na, ha nem lett volna húsvét. 

Gordon B. Hinckley 

 

 Húsvét nagyon fontos számom-

ra. Ez a második esély. 

Reba McEntire 

 

Édesanyám szokta mondani, 

hogy az ortodox húsvét később 

van, mint a katolikus, mert a pi-

acon ilyenkor lemennek az árak. 

Amy Sedaris 

 

 Dohányoztam. De 1959-ben 

nem tudtam másra gondolni, 

mint hogy nagyböjti jócselekedet-

ként letegyem a cigarettát. Azóta 

nem gyújtottam rá. 

Ethel Merman 

G.F. 

Evangélium 
…”A Getszemáni nevű 

major”… (Mk 14,32)  

A Gethszemáni majorban, ahol 

Jézus könnyek között imádko-

zott, némelyek szent helyet lát-

nak. Krisztus itt mutatta meg 

engedelmességét és szeretetét az 

Atyának. „Földi életében hango-

san kiáltozva, könnyek között 

imádkozott s könyörgött ahhoz, 

aki meg tudta menteni a haláltól, 

és hódolatáért meghallgatásra 

talált. Annak ellenére, hogy ő volt 

a Fiú, a szenvedésből engedelmes-

séget tanult” (Zsid 5,7-8) 

  

Jeromos szerint a Gethszemani 

„zsíros völgyet” jelent (gé-

semanim) a földi jólétet és gaz-

dagságot. Jézusnak ebben a kert-

ben választania kell az Atya és a 

világ között. 

Stanley javaslata, hogy a 

Gethszemani, az olajfák hegye, 

olajpréselő hely, amiben már ben-

ne van Jézus sorsa. Őt is össze-

zúzzák, ahogyan az olajbogyóval 

teszik, sajtoláskor. 

  

Egyetlen hely az evangélium-

ban, amikor Jézus letérdel (Lk 

22,41) és úgy imádkozik. Innen 

ered a mi térdelésünk is. Imádko-

zik, hogy a szenvedés kelyhe múl-

jon el. Azt mondja Hilarius 

„megsegíti őt az Isten és azt vála-

szolja neki: úgy fog elmúlni a 

szenvedés, ha megiszod a kely-

het.” Magyarul, ha szembe nézel 

vele. 

  

„A félelemnek csak akkor van 

hatalma, ha hatalmat adsz neki. 

Honnan származik a hatalma? 

Onnan, hogy nagyobbnak látszik 

a valóságnál, ezért becsap min-

ket.” Az érettségi után megdöb-

benve kérdezzük, csak ennyi volt 

az egész? Ennyi! Amit gondoltam 

róla, az mindig nagyobb, mint 

amilyen valójában. Ezt az óriási 

hatalmat, felfújt léggömböt csak 

egyféleképpen lehet legyőzni. Ha 

közel megyünk hozzá és meg-

érintjük. Rögtön eldurran. Azon-

nal kicsi vagy semmi lesz az óriá-

siból. 

  

„Vedd el tőlem ezt a kelyhet! De 

ne úgy legyen, ahogy én akarom, 

hanem ahogyan te!” (Mk 

14,36).  Egy gondolat bánt enge-

met – írja Petőfi –, és igaza van. 

Az egy és első gondolat mindig 

bántó. A második feloldozó. 

Ugyanis az első gondolat én va-

gyok. A magam felé hajló önző 

kéz. Ez emberi gondolat. Mi len-

ne nekem a legjobb. A második 

gondolat: tovább lépni innen má-

sok felé, nekik mi lenne a leg-

jobb?  Ez már isteni gondolat. Mit 

tegyek, hogy az tetsszen az Isten-

nek? 

G.F.  

Létige 
1. v. (Húsvétvasárnap):  ApCsel 

10,34a.37-43; Zs 117; 1Kor 

5,6b-8; Jn 20,1-9   

2. h.: ApCsel 2,14.22-32; Zs 15; Mt 

28,8-15   

3. k.: ApCsel 2,36-41; Zs 32; Jn 

20,11-18  

4. sz.: ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-

9; Lk 24,13-35  

5. cs.: ApCsel 3,11-26; Zs 8; Lk 

24,35-48  

6. p.: ApCsel 4,1-12; Zs 117; Jn 

21,1-14  

7. sz.: ApCsel 4,13-21; Zs 117; Mk 

16,9-15   

8. v.: ApCsel 4,32-35; Zs 117; 1Jn 

5,1-6; Jn 20,19-31  
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Krisztamami 
A gyermek 

jellemfejlődés-

ében döntő 

szerepet ját-

szik, hogy a 

környezete szeretett személyeivel 

azonosul. Ezen keresztül épülnek 

be a személyiségükbe az erkölcsi 

normák, így szilárdulnak meg 

fontos tulajdonságok, nyilván 

nem függetlenül a genetikai 

adottságoktól. A szülők és neve-

lők, akarva, akaratlanul egy ér-

tékrendet is átadnak a gyermek-

nek. Ha az ifjú karakterével, vi-

selkedésmódjával, erkölcsi nor-

máival elfogadásra talál a kortár-

sai között, és megfelelő tevékeny-

ségi kört talál, akkor identitása 

zavartalan. Ilyenkor ez az 

„élmény” éppoly észrevétlen ma-

rad, mint ahogy testi egészséget 

sem érez valaki, csak ha valami 

miatt elvész. Az identitás problé-

mája is akkor tűnik fel, ha vál-

ságba kerül. Tipikus az identitás-

problémája annak a serdülőnek, 

akinek a szülei jó és engedelmes 

gyermeknek nevelték, ezekkel az 

értékekkel maga is azonosult, és 

most az ifjúsági csoportban 

ugyanezért leértékelik, kinevetik. 

Jó, ha erre fel tudjuk készíteni 

gyermeküket.  

Üdvözöl:  

Krisztamami 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Barabás volt, aki gyilkos-

ság miatt börtönben ült. Pilátus 

megkérdezte a felvonult tömeget, 

kit engedjen szabadon, Jézust, 

vagy a gyilkos Barabást. A főpa-

pok által felizgatott tömeg kéré-

sére Pilátus Barabást elengedte, 

és Jézust adta át nekik, hogy fe-

szítsék keresztre. 

Új kérdésünk: Ki volt az a 

szent, aki vértanúhalála után 

Krisztus országából küldött 

rózsát és almát az őt gúnyoló 

Teofilnak?  

1. Szent Dorottya? 

2. Szent Mónika? 

3. Szent Eiréne? 

4. Szent Margit? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az április 15-i számban kö-

zöljük. A Kainnal kapcsolatos 

játék nyertese: Tapodi Endré-

né.  
M.L. 

Hirdetések 
• Április 2-án Húsvét hétfőn csak 

7  és 9 órakor vannak szentmi-

sék. 

• Április 6. elsőpéntek, reggel a 

mise végén imádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát, majd délelőtt a 

betegeket látogatjuk.  

• Április 8-án a délelőtti 9-es mise 

keretében lesz templomunk Ir-

galmasság oltárának a szentelé-

se, melyet Dr. Kiss-Rigó László 

megyéspüspök végez. 

• A Katolikus Kör találkozója áp-

rilis 8-án, délután 4 órai kezdet-

tel lesz a Közösségi Házban. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Bálint - Maróti Zoltán és Vidéki 

Éva gyermeke a keresztség szent-

ségében részesült március 25-én. 

Temetés:  

† Alpár Tibornét sz. Császár 

Eleonórát életének 80. évében 

március 19-én; 

† Illés Antalnét sz. Szalai Er-

zsébetet életének 88. évében már-

cius 23-án utolsó útjukra kísér-

tük. 

P.Gy. 

Mindenkinek  

világítania kell! 
Egy fiatal papot egy távoli, he-

gyek között lévő faluba helyeztek, 

ahol nem volt sem templom, sem 

iskola. A pap tehát a mezőn gyűj-

tötte maga köré a híveit. Hétről 

hétre olyan szépen prédikált ne-

kik, hogy végül elhatározták, 

templomot építenek a faluban. 

Jöttek a hívek, ki pénzzel, ki 

anyaggal, vagy a munkájával se-

gített, s felépült a templom.  

Az ünnepélyes felszentelés reg-

gelén ezzel állított be a gondnok a 

paphoz: 

Baj van plébános úr, este nem 

tudjuk majd megtartani a litáni-

át, mert a templomban még nin-

csen világítás! 

A pap egy pillanatig elgondolko-

dott, majd mosolyogva válaszolt: 

- Az egyáltalán nem baj! Min-

denki, aki este a templomba jön, 

hozzon magával egy kis lámpást! 

Így minél többen jöttök, annál 

nagyobb világosság lesz! 

N.-né 

Egyedül Őrá figyelj! 
Amikor Leonardo da Vinci befe-

jezte nagy művét, az Utolsó va-

csorát, meghívta egyik barátját 

műtermébe és így szólt hozzá 

Mondd meg az őszinte vélemé-

nyedet a képről! 

Csodálatos! – kiáltott fel Leo-

nardo barátja. – ez a csoport 

amely az asztal hátterében áll, 

olyan, mintha élne. Nem tudom 

róluk levenni a szemem.  

Leonardo azonnal ecsetet raga-

dott és végig mázolt a csoporton. - 

Ha ez rád ilyen hatással van, ak-

kor el kell tűnnie – mondta a mű-

vész. – Semmi se vonja el figyel-

medet a mi Urunk alakjáról! Tá-

volítsd el az életedből mindazt, 

ami elterelheti a figyelmedet az 

örök élet szerzőjéről, Krisztusról! 

N.-né 


