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kiadványának 2. száma
VIRÁGVASÁRNAP — HÚSVÉT
2014. ápr. 13.
BESZÉLSZ NEKEM A TÉGED HORDOZÓ REMÉNYRŐL?
Ha hithű zsidók húsvétot ünnepelnek, akkor a család legfiatalabb
tagja felteszi az alábbi kérdést: „Mit tesztek?”. A családapa népük
szent emlékezetét adja válaszul: „Ma vezetett ki minket Jahve
Egyiptomból.”
Ha a fenti kérdést nekünk szegezné egy kívülálló, akkor mernénk
elmondani
teljes
meggyőződéssel, hogy „ma Istenünk
megszabadított minket, bár nem Egyiptomból szabadultunk, hanem a
bűn és a halál hatalmából”. Ha ezt megvallanánk, akkor egy
betanult és kellőképpen át nem gondolt formulát mondanánk-e fel,
vagy pedig ténylegesen annak lenne szent emlékezete, amit
hordozunk bensőnkben, és amelyből élünk?
„Mit tesztek?” Ez a kérdés válaszra vár.
A húsvét nem betanult örömmel, hanem szomorúsággal veszi
kezdetét: „Szombat elmúltával, a hét első napjára virradóra, elment
Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt” (Mt 28,1).
Néhány hónapon keresztül Izrael régi reményei Jézusban testesültek
meg. Aztán mindenki csalódott; amíg a törvényhű farizeusok meg
nem pillantották személyében az istentelent, a liberális szaddúceusok
a meg nem világosult rajongót és a radikális zélóták pedig a
hasznavehetetlen pacifistát. A tömegbázis is ráébredt arra, hogy nem
juttatja őket olcsó kenyérhez. Így ejtették, és eltávolították útjukból.
Ezzel pedig még korántsem értünk a felsorolás végére: az asszonyok
a sírhoz sietnek, és nem találják Őt; elvesztették utolsó vigaszukat:
kedves halottjuk közelségét. Amit Jézusról végső biztonsággal
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megállapítanak, az egy üres sír. Ezzel a vigasztalan hírrel veszi
kezdetét húsvét!
Az asszonyokban támadt rémületet Isten küldötte szétoszlatja:
„Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt.
Föltámadt, amint megmondta” (Mt. 28,5bc). Isten nem engedte ki
kezéből a történelem irányítását — sem politikai hatalom, sem pedig
emberi gonoszság következtében.
A végén nem az okosak ítélete a mérvadó, hogy Jézus eszét
vesztette; de nem is a vallásosaké, amely szerint ő Istent káromolta;
hanem az Istené, neki volt igaza. Íme, az ember: ahol valaki így él és
szeret, annak szeretete hatalmasabb, mint a gyűlölet, és az élet
erősebb a halálnál.
Ha valaki szembesül ezzel az új lehetőséggel, annak Isten nem
pusztán egy magyarázatot kínál fel döntésre, hanem ami ennél több:
élete útján találkozik a feltámadt Úrral, aki így biztatja őt és
környezetét: „Ne féljetek” (28,10). Isten magyarázata győzelmes
örömhír, mert mindig újból látták őt Jézus barátai; persze nem úgy,
ahogyan mi most egymást, hanem másként, de mégis őt látták. Ha
erről az élményükről beszélniük kell, akkor csak dadogni tudnak, de
mégis elmondják, hogy őt látta Mária Magdolna és a két emmauszi
tanítvány (még akkor is, ha nem ismerték őt fel rögtön); Péter és a
többiek (még akkor is, ha kezdetben bizonytalanok voltak). Oly
annyira látták őt, hogy még évekkel később is a vele való találkozás
Sault földre teríti. - Ez húsvét: egy vigasztalan, szomorú hír,
tartalmában hihetetlen, de győzedelmes a Vele való találkozásból és
így végre Húsvét győzelmes híre, a minket hordozó reménység
forrása utolér minket a mai ünnepen, amelyről nem tudunk hallgatni,
és éppen ezért számunkra is érvényes: „…előttetek megy Galileába.
Ott majd viszontlátjátok” (Mt 28,7b).
Miként egykor Jézus barátait, bennünket is visszaküld az angyal
oda, ahonnan jöttünk: a hétköznapok Galileájába. Azzal az egyetlen
ígérettel, hogy „ott majd viszontlátjátok” (Mt 28,7b). Ha
ráhagyatkoztok erre a Jézusra, ha úgy éltek, miként ő élt, akkor
megtapasztaljátok, hogy él, és neki van igaza. Ahol emberek úgy
élnek és szeretnek, mint ő, ott a szeretet hatalmasabb, mint a gyűlölet
és az élet erősebb mindannál, ami veszélyezteti és romlásba akarja
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dönteni. — Ez húsvét: egy vigasztalan hír a halálára való
emlékezésben; egy hihetetlen üzenet feltámadásának ígéretében és
eseményében; egy győzelmes hír azok tapasztalatában, akik vele
találkoztak, és gyakorlati üzenet, amely a hétköznapokba visz minket
vissza, ahol ugyanaz a tapasztalat vár ránk, ha életgyakorlatunkban
hagyatkozunk a halálból feltámadt élő Úrra.
Mit is teszünk tehát? Erre válaszunk az alábbi: Húsvétot
ünneplünk, hittel emlékezünk Jézusra, aki előttünk ment; aki
szeretetében utat talált mindenkihez minden bűn ellenére is; akinek
élete erősebbnek bizonyult, mint a szenvedés és a halál. Ez utóbbi
kettőt nem távolította el életünkből, de legyőzte. Ez táplálja a minket
hordozó reménységet.
Mi a feltámadt Úr mögött útra kelünk a világba, a hétköznapokba,
ahol vár ránk, és életutunkon velünk tart, hogy átváltoztasson minket
s általunk szűkebb-tágabb környezetünket: a húsvéti reményre éhes
városunkban, édes hazánkban, Európában és szerte a nagyvilágban.
Zoltán atya

Túrmezei Erzsébet (1912-2000)
VÁLASZ
Bizony szomorú volt a leveled…
Sötét, reménytelen, vigasztalan.
Kezét tördelte benn a fájdalom.
A fájdalomnak annyi hangja van.
Komor, gomolygó, tépett fellegek,
és el nem űzi őket semmi sem.
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?
Nem akarod te megtagadni Őt,
mégis tagadja lényed és valód,
mégis tagadja koldus életed
az érted vérezőt és meghalót.
Pedig te küzdesz – keményen, nagyon,
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s a sorsod küzdeni, de győzni nem. –
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?
Hiszen amerre feltámadva jár,
megzengeti a győzelem dalát,
szemek sugáros fénye hirdeti
erejét, életét, diadalát…
vén téli fának korhadt törzse is
rügyet bont új tavasz reményiben!
– És tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód sírban pihen?
Nem gondolod, hogy ott halad veled?
Siettek együtt Emmaus felé.
Hangja már bontogatja az eget,
S balga szíved úgy gerjedez belé.
Itt-ott kék hasadék a fellegen,
sugarak törnek át, fénylik be Őt…
Egy pillanat még… s hittel boldogan
borulsz le élő Megváltód előtt.

NAGYPÉNTEK
Hétköznapjaink, sőt még ünnepeink is, nemcsak örömökkel,
hanem szomorúsággal, fájdalommal is lehetnek tele. Próbáljuk
magyarázni, kicsiny emberi értelmünkkel felfogni, átélni, túlélni.
Vigasztaljuk magunkat, ilyen az élet, és igyekszünk
előbányászni emlékeinkből a szépet, a jót. Vagy keresni, hinni abban,
hogy majd jön még jó, tartogat nekünk még a jó Isten örömöt,
szeretetet, földi mértékkel is mérhető boldogságot.
Az égi magyarázat nagyon egyszerű: Nagypéntek nélkül
nincs Húsvét.
Nagyné Ullrich Katalin
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ŐSEINK NAGYHETE
A magyar középkorban így ünnepelték hitbeli elődeink a
nagyhetet: „úgy kell tenni, mintha mindenkoron látnánk az Úristent a
feszület képében.
- Virágvasárnap reggel a kereszt előtt állván, a kezeket
összekulcsolva mondjanak 33 Miatyánkot és Üdvözlégyet annak
emlékezetére, hogy Jézus a világban 33 esztendeig élt.
- Nagyhétfőn mezítelen térden mondtak 24 Miatyánkot és
Üdvözlégyet, mert 24 tövisek voltanak Jézusnak fejében.
- Nagykedden éhomra orcájukkal földre borultak és 40 Miatyánkot
mondottak Jézus 40 napi böjtjének emlékezetére.
- Nagyszerdán ugyanígy az áruló 30 ezüstpénznek emlékezetére 30
Miatyánkot és Üdvözlégyet imádkoztak.
- Nagycsütörtök jeles nap volt, mert ezen a napon „az felséges
nagy pap, Jézus Krisztus szolgálta az ő első újmiséjét”. Ezen a napon
Jézus példájára szegényeket hívtak meg, megmosták lábukat, vizet
töltöttek a kezükre és mindegyiknek egy-egy pénzt adtak. Ez
alkalommal meg kellett ’békélni’, azaz csókolni kezüket, azután
ennivalót és innivalót adtak nekik. A vecsernye elvégeztével
megmosták borral és vízzel az oltárokat annak az emlékére, hogy
Krisztus oldalsebéből vér és víz folyt ki.
- Nagypénteken minden a Megváltóra emlékeztet. Halála
tiszteletére sokan egész nap nem esznek és nem isznak semmit,
akárhányan az egész napot teljes ’veszteglésben’, azaz hallgatásban
töltik. Az egész nap a templomban telik el, a dramatizált passiók és
Mária-siralmak gerjesztik a nép lelkét áhítatra. Ezen kívül ajánlják
középkorvégi kódexeink, hogy nagypénteken ’letérdepelvén és
kezeidet elfeszítvén és Jézusra nézvén’ mondjanak 5 Miatyánkot az ő
öt mély sebéért.
- Nagyszombaton fent állva tartsanak kezükben egy megaludt
gyertyát annak jelzésére, hogy Jézus test szerint megholt, és 16
Miatyánkot és Üdvözlégyet mondottak a négy Máriának bánatjára és
tisztességére.”
(A „Nagyhétben való ájtatos imádság” / Gömöri- és Thewrewk-kódex)
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LOCSOLÓ VERSEK

Adjon a jó Isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.

E háznak kis kertjében van
egy rózsatő,
Rózsáskertben növelje a jó
Teremtő.
Vizet öntök a tövére,
Szálljon áldás a fejére,
Az Istentől azt kérem,
Piros tojás a bérem.

Magyarország szép tájiról,
Gyöngyharmatot szedtem,
Akit ezzel megöntözök,
Áldja meg az Isten.

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a
fák,
Pattognak a rügyek, s virít a
virág.
A harang zúgása hirdet
ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld
rétek felett.
Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok,
megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől
megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros
tojások.

Birka, barka, berkenye,
Eljött húsvét reggele.
Rózsavizet Erzsónak,
Piros tojást Ferkónak.
Harangoznak húsvétra,
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás,
Nekem is jut egy tojás.
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Füle Lajos
AZ ELTEMETHETETLEN
Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!
Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedője.
Harmadnapon feltámadott!
Temették ideológiákba,
tagadás útszéli árkába,
tudomány sziklái alá.
Harmadnapon feltámadott!
Temették gyilkos hitvitákba,
szent háborúk szennyes vizébe,
sötét élet-cáfolatokba.
Harmadnapon feltámadott!

GYALOGTÚRA
Márc. 15-én két felnőtt, Kristóf, Levente, Johanna, és mi ketten
elmentünk Zoltán atya vezetésével Gerhátbokorba egy 3 és fél órás
gyalogtúrára. Az arcok vidámak voltak, de a végére fáradtak lettünk.
Azért útközben megálltunk, pihentünk, esetleg ettünk. Jól
szórakoztunk. a homokbuckákon szaladgáltunk, gyönyörködtünk a
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tájban, játszottunk a víznél, és a visszafelé úton talált anyag és bot
segítségével zászlót csináltunk, ami szélirány-mutatónak vagy
szélzsáknak is megfelelt. Egy ember, Tesó bácsi csokit is adott
nekünk. Útközben három nyuszit is láttunk. Mikor elértük célunkat,
felmásztunk egy buckára is.
Szerintünk nagyon ötletes dolog volt ez a gyalogtúra.
Harman Petra és Mészáros Anna

KERÉKPÁRTÚRA
Márc. 23-án kerékpártúrára indultunk Zoltán atya
vezetésével. Az úti cél: Rozsrétszőlő. A gyülekező 14 órakor volt a
templom előtti parkolóban. A résztvevők: Petra, Dalma, Panna,
Kristóf, Anna, Alexandra, Zsanett és a kis Ármin, aki óvodába jár,
valamint még néhány szülő. A taktikai megbeszélés után elindultunk.
Elöl a tapasztalt kerékpárosok sorakoztak fel, majd utánuk a
sereghajtók.
Nagy meglepődésünkre hatalmas homoksivatagon át vezetett
az utunk, voltak is leborulások és elakadások. Nagyon sokat
nevettünk, mert többet toltuk a bringákat, mint tekertük. Amikor
azonban kiértünk a Simai út végére, mindenki fellélegzett, mert már
aszfalt úton tekerhettünk tovább.
Csodálatos területeken jártunk. Rengeteg állatot láttunk az út
két oldalán: lovakat, bárányokat és kecskéket. Azt nagyon sajnáltuk,
hogy nem álltunk meg lovagolni. A lőtérnél a dombon megálltunk
pihenni, vagyis inkább szaladgálni, és itt vártuk be a lemaradó
társaságot. Majd újra együtt folytattuk az utat. Nem sokára el is
érkeztünk Rozsrétszőlőre a buszfordulóhoz. Megpihentünk, majd
indultunk vissza.
Megálltunk megint a lőtéri dombnál szaladgálni és
ugrándozni. Nagy nehezen újra neki indultunk a haza vezető útnak.
Ekkor már nem mentek olyan gyorsan a biciklik, mint odafelé, de
azzal vigasztaltuk magunkat, hogy már nem sok van hátra hazáig.
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Végre feltűnt előttünk templomunk tornya. Haza érkeztünk, és
megbeszéltük, hogy két hét múlva újra neki vágunk egy másik útnak.
HAJRÁ!!!
Albert Alexandra

JÉZUS MONDJA
Egyedül vagy? — Ott vagyok veled.
Nincs kihez szóljál? — Beszélgess velem.
Nem tudsz aludni? — Imádkozzál.
Fáj a magány? — Hagyatkozz rám.
Nincs ki keressen? — Szeretlek én.
Bántanak, megszólnak? — Megértelek én.
Elhagyott mindenki? — Én veled vagyok.
Beteg és fáradt vagy? — Gyógyítód vagyok.
Hozzám jöhetsz, amikor érzed,
Nem bírod tovább, nehéz az élet.
Hozzám jöhetsz, én mindig várlak,
Szívem ajtaja feléd kitárva.
Fontos vagy nekem, nagyon szeretlek,
Meghaltam érted, ott a kereszten,
Ne hordozd tovább egyedül bajod,
Keresztem alatt lerakhatod.
Add kezedet, — fogom erősen,
Add szívedet, — tisztítja vérem.
Add életedet, s érte cserébe,
Örök életet adok tenéked.
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Kedves Szülők!
2014. szeptember 1-jétől az első és második, valamint az ötödik és
hatodik évfolyamokon folytatódik a hitoktatás. A hitoktatás magában
foglalja az etika oktatását is, tehát a hittant választó tanuló sem
marad le semmiről, amit az etika órán megtanítanak. A római
katolikus hitoktatás abban is különbözik a „világi” etikaoktatástól,
hogy világnézetileg felvállaltan elkötelezett a bibliai keresztény
értékek mellett. Valljuk, hogy szükséges a gyermekek lelkével
foglalkozni. Valamit tenni kell, ha nem élvezethajhász (alkohol,
drog, szex, stb.), önző és randalírozó fiatalokat és jövendő
nemzedéket akarunk látni magunk körül, mert ez a szomorú folyamat
már elindult.
Ha a nem hívő szülők is ránk bízzák gyermeküket, szeretettel
várjuk és fogadjuk őket.
Akinek a gyermeke szeptembertől kezdi az általános iskola 1.
osztályát, beiratkozáskor jelezze írásban az erre készített
nyilatkozat kitöltésével, és adja le az iskolának, hogy gyermeke
számára a katolikus hit- és erkölcstan tárgyat választja (az erkölcstan
helyett).
Akinek jelenleg 4. osztályba jár a gyermeke, szintén írásban
jelezze a nyilatkozat kitöltésével legkésőbb 2014. május 20-ig, hogy
a katolikus hit- és erkölcstanoktatást választja. A nyilatkozatot adja
le az iskolának!
Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan - a
második és hatodik évfolyamon - az erkölcstan vagy a hit- és
erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az
erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban
közölje az igazgatóval és az érintett egyházi személy képviselőjével.
Aki nem jelez, annak a gyermeke ugyanazt fogja folytatni, amit
az előző évben választott. Tanév közben nincs lehetőség a
módosításra.
Zoltán atya
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Szép Ernő (1884-1953)
JÉZUS KRISZTUS

Sóhajnak vonója,
Némának ekhója,
Könnyeknek kendője,
Éhes vendéglője,
Te kenyér bor és hal.
Bénának fürdője,
Esettnek mentője,
Vakoknak gyertyája,
Poklosok barátja,
Halálnak doktora,
Mindenki testvére,
Egyetlen magános.

Emberek istene,
Istennek embere,
Te lehajlott fejű,
Megszegezett kezű,
Leszegezett lábú,
Lecsukódott szemű,
Te megfagyott ajkú,
Te kihasadt szívű,
Te örökre vérző,
Útszél elhagyottja,
Mezítelen testű,
Hófehér szemérmes.
Tavasszal lombtalan,
Nyáron napon égő,
Te ősszel megázó,
Te télen megfázó,
Szélben takaratlan,
Viharban búvatlan.
Te nappal életlen,
Éjszaka fekvetlen.
Özvegyek karója,
Leülő koldusnak
Támasztó párnája,
Minden úttalannak
Útmutató fája.

Te másról beszélő,
Te tengerre lépő,
Te egekre néző.
A kínoknak grófja,
Hercegek hercege,
Királyok királya,
Szegények szegénye,
Harmincz ezüst érő,
Harminczhárom éves.
Te felhőbe szálló,
Te mennyekben járó,
Tejúton sétáló,
Fényességben álló,
Szivárványra dűlő,
Te angyalt tanító,
Te bárányt vezető,
Galambnak gazdája,
Kelet majorosa,
Nyugat bíborosa,
Csillagok csillaga,
Örök trónörökös,
Örökös boldogság.

Gyermekek rokona,
Véneknek pajtása,
Vándoroknak botja,
Bohóknak tutora,
Pásztorok vezére,
Juhok gyapjújából
Tövist válogató,
Szamár hosszú hátát
Végig símogató.
Jajnak trombitája,
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Hitéleti programok
április
17. Nagycsütörtök
1800 Szentmise az Utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás
18. Nagypéntek
1720 Keresztút
1800 Nagypénteki liturgia
19. Nagyszombat
2000 Húsvéti vigília (virrasztás), Feltámadási körmenet
20. Húsvétvasárnap
0900 Szentmise
21. Húsvéthétfő
900 Szentmise
27. Irgalmasság vasárnapja
0900 Szentmise
május
4. 0900 ELSŐÁLDOZÁS
13. 900 — 1800 Egyházközségi Szentségimádási Nap; 1800
Fatimai
Engesztelés
18. 0900 BÉRMÁLÁS
http://www.kertvarosiplebania.hu/
42/238-781; 30/619-6861; 4400 - Nyíregyháza, Legyező u. 26/4.
Zoltán atya és segítői szívesen fogadnak minden ötletet és segítséget
e lap alakításában, és kívánnak örömteli allelújás Húsvétot
az Örömkeltő minden kedves olvasójának!
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