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Húsvéti népszokások 

A húsvét és a hozzá tartozó ün-

nepek a mozgó ünnepek közé tar-

toznak: nem esnek minden évben 

Evangélium 
…”látta és hitt”… 

(Jn 20,8) 

 

Mit? 

Hogy a Jézus fejét takaró kendő 

nem volt a gyolcsok között, ha-

nem külön feküdt összehajtva egy 

másik helyen. És ez mit jelent? 

János evangélista semmit nem ír 

fölöslegesen.  

Chrystian Shankar atya szerint, 

az összehajtott kendő zsidó szo-

kásról árulkodik. Az akkori idők 

szolga mester közötti néma szó-

váltás egyik eszköze. 

A szolga, miután megterített 

vacsorára, távolabbra állt az asz-

taltól, és folyamatosan figyelte 

urának utasításait. Addig nem 

hagyta el az asztal közelségét, 

míg az étkezés be nem fejeződött. 

A vacsora végén ura megtörölte 

ujját, száját, szakállát és a szal-

vétát összegyűrte. Azt jelentette, 

nem kér többet. Ha úgy gondolta 

pihen egy kicsit és később még 

folytatja az evést, akkor összehaj-

totta, és az evőeszközök mellé 

helyezte a szalvétát. Ezzel jelezte 

szolgájának, hogy ne nyúljon 

semmihez, mert még később visz-

szajön és eszik. 

„Ne nyugtalankodjék a szívetek, 

s ne csüggedjen. Hiszen hallottá-

tok, hogy azt mondtam: Elme-

gyek, de visszajövök hozzátok” (Jn 

14,27-28). 

A sírba másodikként belépő Pé-

ter látott és hitt. Az össze hajto-

gatott fejkendőt látta, és követ-

keztetett, mint jó szolga. Jézus 

elment, de visszajön. 

A feltámadt Isten fiáról egy kö-

zépkori szöveg, az „arany legen-

da” úgy tartotta, hogy egy nap 

alatt, húsvétvasárnap, egymás 

után ötször is megjelent követői-

nek. Ezt a hagyományt a katoli-

kus egyház évszázadokon át kö-

vette, és áthagyományozva to-

vábbadta. Mindegyik megjelenés-

nek lelki üzenete van. 

Először Mária Magdolnának 

mutatta meg magát az Úr, akiből 

annak idején hét ördögöt űzött ki. 

Az arany legenda ezt úgy magya-

rázza, hogy Magdolna a bűnbána-

tot tartó bűnösöket jelképezi. Ez-

zel az első jelenéssel akarta jelez-

ni Jézus, hogy ő a bűnösökért halt 

meg. 

Második alkalommal a Magdol-

nával együtt levő Máriának jelent 

meg, akik távozóban voltak a sír-

tól. Ezek az asszonyok az aláza-

tosság szimbólumai. Mert amikor 

meglátták Jézust, „odafutottak, 

leborultak előtte, és átkarolták a 

lábát” (Mt 28,9). 

Péter volt a következő, akivel 

találkozott Jézus. Valószínűleg, 

amikor hazatérőben volt a sírtól. 

Az arany legenda Péter nevét en-

gedelmességnek fordítja. Aki ta-

lán háromszoros tagadását ezzel, 

a helyes útra tértek engedelmes-

ségével akarja jóvá tenni. 

A sorban negyedikként az em-

mauszi tanítványok következnek, 

akik asztalhoz ülve, a kenyértö-

rés pillanatában ismerik fel Mes-

terüket. A legenda „jótanácsnak” 

magyarázza az emmausz szót. Ők 

Krisztus szegényei, akik eligazí-

tásra vágynak. „Menj, add el, 

amid van, oszd szét a szegények 

között” (Mt 10,21). 

Végül a zárt ajtók mögött össze-

gyűlt apostolok fejezik be a meg-

jelenések sorát. Tamás még nincs 

velük.  „Jézus megjelent köztük és 

köszöntötte őket: „Békesség nek-

tek!” (Lk 24,36). Ők a kolostorba 

vonult szerzetesek, akik a feltá-

madt Krisztus sebeiről elmélked-

nek. 

Most mi jövünk a sorban. Adja 

az Isten, hogy akár a hétköznapi 

élet bármilyen eseményében, de 

az áldozáskor magasra mutatott 

Oltáriszentségen is lássunk, higy-

gyünk, letérdeljünk, imádkoz-

zunk. 
G.F.  

ugyanarra a napra. Sokáig vita 

tárgya volt, hogy mikor is legyen  

ez az ünnep. Az I. Niceai zsinat 

325-ben határozott úgy, hogy a 

keresztény húsvét időpontja a 

tavaszi napéjegyenlőség utáni 

első holdtöltét követő vasárnap 

legyen. A magyar szó, a húsvét az 

azt megelőző időszak, a böjt lezá-

rultát jelenti. 

Nagycsütörtököt Zöld csütörtök-

nek is szokás nevezni, mert a böjt 

miatt és a jó termés reményében 

ezen a napon valamilyen zöld 

ételt, pl.: spenótot fogyasztanak a 

hívők. 

Nagypéntek a böjt és a gyász 

ideje, ekkor szokás a keresztútjá-

rás,  amelynek során Jézus szen-

vedésének egyes állomásait idé-

zik fel. Ezen a napon tilos minden 

állattenyésztéssel és földművelés-

sel kapcsolatos munka. Nem 

gyújtottak tüzet, nem szőttek, 

fontak. 

Nagyszombat: Ekkor ért véget a 

negyven napos böjt. Tüzet szen-

teltek, amelynek parazsát eltet-

ték és gyógyításra használták. 

Húsvét vasárnap: Ehhez a nap-

hoz kapcsolódott az ételszentelés-

hagyománya. Ételt szenteltek a 

szentmisében: kalácsot, sonkát, 

bort, bárányhúst. Munkatiltó 

nap. Húsvét hétfő: A locsolkodás 

napja, amelynek alapja a víz ter-

mékenységvarázsló, tisztító erejé-

be vetett hit. A lányok cserébe 

piros tojást adtak a legényeknek, 

ami a szerelmet és az életet jelké-

pezi. A tojás az élet újjászületésé-

nek, a termékenységnek a jelké-

pe. A kereszténységben a feltá-

madás szimbóluma lett. A festett 

tojás mindig piros – ez Jézus ki-

ontott vérére emlékeztet. A bá-

rány Jézust jelképezi, aki áldoza-

ti bárányként halt kereszthalált 

az emberiség megváltásáért. 

A nyúl, mint húsvéti szimbólum 

a németektől terjedt el egész Eu-

rópában. 

N.-né 
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11,25-30 
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6,44-51 
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3. v.: ApCsel 2,14a.36-41; Zs 

22; 1Pét 2,20b-25; Jn 10,1-10 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: II. Szilveszter pápa 

volt. Hiteles dokumentumok bizo-

nyítják, hogy ő ismerte el a Ma-

gyar Királyságot. A korona kül-

déséről egy legenda szól, de nincs 

dokumentummal alátámasztva. 

Ám  ettől még  lehet igaz.  

Új kérdésünk:  

Ki mondta: „Boldog az a 

méh, amely kihordott és az 

emlő, amelyet szoptál.” 

(Lukács 11,27) 

1. A jerikói vak? 

2. Egy asszony a tömegből? 

3. A tékozló fiú? 

4. A  hűtlen intéző? 

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 a május 10-i számban kö-

zöljük.  

A melltáskával kapcsolatos játék 

nyertese: Tóth Istvánné volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI HATÓSÁG ÉS A MAGYAR 

KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR 

ENGEDÉLYEZI, ÚGY A KÖ-

VETKEZŐ PROGRAMOK LEN-

NÉNEK (LESZNEK) PLÉBÁNI-

ÁNKON. 

•  A héten lesz első péntek, dél-

előtt a betegeket látogatjuk, az 

esti szentmise végén imádkoz-

zuk a Jézus Szíve litániát 

• Május 3. első vasárnap, egyben 

Anyák Napja. A délelőtti mise 

végén imádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát.  

• Május hónapban a hétköznapi 

misék este 6 órakor kezdődnek, 

melyek végén énekeljük a Lo-

retto-i litániát. 
P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Emma Olivia - Virág Attila és 

Kazi Mariann Rita gyermeke a 

keresztség szentségében része-

sült április 18-án. 

Temetés:  

† Börcsök Emilt életének 69. 

évében; 

† Sebők Szilveszternét sz. Po-

lyák Arankát életének 93. évében 

április 14-én utolsó útjukra kísér-

tük a kiskundorozsmai temető-

ben. 

P.Gy. 

A válság megtanít 

minket az alázatra  

Jelenits István gondolatai 

„A vihart nem hagyhatjuk ki a 

számításból, mert hozzátartozik 

az élethez”, és „a válság megtanít 

bennünket az alázatra, a fegye-

lemre és a felelősségtudatra”. 

Hívő ember vagyok, és az Úris-

tennek is van terve, és emlékez-

tet, hogy az életünk kockázatok-

kal jár, nem vagyunk mindennek 

az ura. 

Ha okosan fogadjuk ezeket a 

dolgokat, akkor kevés veszteség-

gel meg tudjuk úszni, és ez meg-

tanít bennünket az alázatra, a 

fegyelemre és a felelősségtudatra. 

Nem csak azt fogjuk érezni, 

hogy „Hála Istennek elmúlt, elfe-

lejthetjük”, hanem valamilyen 

módon tanulunk belőle, a tanul-

ságaival gazdagabbak leszünk. 

Kockázatok között élünk, nem 

tehetjük csak azt, amit a pillanat 

lehetővé tesz, vagy ahová az inge-

rek vezetnek. 

Én hiszek Istenben, és úgy gon-

dolom, hogy jól alkotta meg a Föl-

det; az embert pedig az elbizako-

dottságtól, az önteltségtől úgy 

óvja meg, hogy ilyen jellegű ka-

tasztrófahelyzeteket megenged. 

Nem azért, hogy elpusztítson 

minket, hanem hogy fegyelemre, 

összeszedettségre tanítson, meg 

messzebbre tekintő felelősségtu-

datra. 

Olyan ez, mintha egy hajóút 

közben vihar érné az embert – ez 

nem azt jelenti, hogy el kell pusz-

tulni; hanem hogy a vihar, még 

ha pusztít is, egyszer elül, és újra 

napsütés lesz, normális időjárás. 

De a vihart nem hagyhatjuk ki a 

számításból, mert hozzátartozik 

az élethez. Ennek részei a meg-

rendülések, a ránk szakadó, vá-

ratlan megpróbáltatások – de 

ezek nem arra valók, hogy felad-

juk a reménységet. 

Forrás: Mandíner  (K.L.-né és N.-né) 

Teréz anya gondolatai 

Az emberek olykor nemcsak 

kenyérre éhesek. lehetséges, hogy 

a gyermekünk, a férjünk, a fele-

ségünk nem vágyik kenyérre, 

nincs szüksége ruhára, sem ház-

ra. De vajon ugyanennyire bizto-

sak lehetünk abban, hogy nem 

hiányzik nekik semmi, ha társa-

ságról, törődésről, megbecsülésről 

és némi gyengédségről van szó? 

Ez is egyfajta szegénység.  

K.L.-né és N.-né 


