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Azon a napon virágzott a Föld!
Pálma nőtt a tövisek helyében,
amikor annyi kiáltás hangzott:
„Áldott, Aki jön az Úr nevében!”
Ó, az a nap nem tartott sokáig.
este lett, s elmúlt a többi között,
bár összeértek a keresztutak,
s az örök győzött az idő fölött;
de akkor ott, a virágos lejtőn,
ahová az a kis szamár lépett,
még nem tudta más, csak az Úr tudta!
A szívek lángja ellobbant, kiégett!
A földi út kezdete és vége
átívelt a virágvasárnapon,
hogy a halálon győzzön az élet
a dicsőséges húsvét hajnalon.
Lukátsi Vilma: Virágvasárnap

Mi húsvét ünnepének valódi üzenete?
'A húsvét nem kétezer évvel ezelőtti dolgokon való merengés, hanem kérdésfelvetés
is: 'Vajon az én életemben mibe torkolltak a megújuló virágvasárnapok? A Krisztus
mellett, az élet mellett, a szeretet mellett való döntésbe? Vagy inkább szépen csengő
harminc ezüstpénzbe, Péter tagadásába vagy az emmauszi tanítványok fáradt,
rezignált meghátrálásába?'
Hol vagyok én?
Húsvétkor azt a végtelen szeretetet ünnepeljük, amellyel Isten körülvesz bennünket.
Virágvasárnapján mondhatta volna Jézus: 'Nézd, mennyei Atyám, a pályát
megfutottam, ezek ellenem döntöttek, most jöjjön a visszavonulás, a
mennybemenetel forgatókönyve!', és akkor fogta volna magát, dicsőségesen elvonul,
megspórolja a nagycsütörtököt, a nagypénteket és a többi keserves kínt. De milyen
szép, hogy Krisztus szeretete határtalan, végtelen!
Tudja, hogy milyen szörnyű sors vár arra, ki megtorpan, és letér a szeretet útjáról,
hogy a gyűlölet és a harag milyen kegyetlen háborúkba, szörnyűségekbe torkoll már
itt a földön. Ezért nem engedi el az emberiség kezét, marad mindhalálig. Halálával
odakiáltja mindannyiunknak: az élet nem játék, szörnyű a bűn zsoldja. Ne térjetek le
soha a szeretet útjáról!
Meg kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a szeretetünk ne az első pofonig, az első
kilábalásig tartson, szeretetünknek ne legyen határa, korlátja. Milyen szép, hogy
Krisztus nagypénteken a kereszten is tud szeretni: 'Atyám, bocsáss meg nekik, nem
tudják, mit cselekszenek!' [Lk 23,34].
Olyan szép, hogy Jézus a mennyei Atyára sem neheztel, amiért ilyen kegyetlen
helyzetbe került, azt mondja: 'Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.' [Lk 23,34]
Nincs a Szentháromságon belül nagypéntekért harag, neheztelés, zsummogás. A
kérdést magunknak is fel kell tennünk: vajon egy-egy veszekedés, nézeteltérés után
képes-e a mi szeretetünk feltámadni, képesek vagyunk-e a nézeteltéréseinket
félretéve újrakezdeni? Ha netalán Isten a kényelmes, virágos útról a másért vállalt
szeretet, áldozat útjára vezet, bizalommal továbbmegyünk vagy haragosan lázadunk?
A nagyhét vigasztaló tanítása: az igazságot meg lehet ölni, de elpusztítani nem
lehet. Harmadnapon diadalmasan feltámad.
Nekünk, egyszerű kis embereknek óriási erőt ad Krisztus feltámadása, hisz a politikai
hatalmasok, gazdag milliárdos bankárok ma is megölhetik az igazságot, de biztos,
hogy ő feltámad, és a gyilkos tervek mindig összeomlanak.

Döbbenetes nagy titkok ezek. Csendesedjünk el, nyíljunk meg…! Az egyház minden
szertartása, éneke, ünnepe ezt a célt szolgálja, hogy átélhető legyen számunkra a
csoda, hogy az egész nagyhét folyamatos ünnep legyen.'
Böjte Csaba atya

Túrmezei Erzsébet: Húsvéti csend
Lelkem, dalolj a húsvét öröméről!
Csengjen a hangod, mint a hegyi csermely
fentről hozott kristályos-tiszta hangja,
mint a hóvirágok fehér harangja.
Legyen dalodban élet és erő...
fakadó rügyek, fesledő virágok:
a tavasz, mely meggyőzte a világot.
Legyen benne ragyogó diadallal
a hosszú éjszakát elűző hajnal!
Az a mosolygó, bíborfényű reggel,
melyben a sírban hasztalan keresték
gyászt illatozó, könnyes kenetekkel
a Názáreti Jézus drága testét,
mert élt, előttük feltámadva járt.
Visszhangozd szívük ujjongó szavát.
Húsvétról zengjen, zengjen hát az ének!
Lelkem, adj hangot húsvét örömének!
Figyelek... várok... Csend van, hosszú, tiszta,
mint mikor az ég harmatkönnyét issza
minden fűszál még... és hiába kérem:
ösvényein ott jár az élő Mester
feltámadottan, tündöklő-fehéren,
bűn és halál felett vett diadallal.
Ujjongó lelkem lépteire hallgat
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!

Kis István atya

Bákonyi János atya

Ünnepi szertartásrend:
Kertvárosi Templom:
Nagycsütörtök: 18 óra
Nagypéntek: 15 óra
Nagyszombat: 20 óra
Húsvét vasárnap: 9 óra
Húsvét hétfő: 9 óra

Szent Antal Kápolna, Vasgyár utca:
Nagycsütörtök: 17 óra
Nagypéntek: 17 óra
Nagyszombat: 17 óra
Húsvét vasárnap: 7, 9, 17 óra
Húsvét hétfő: 7, 9, 17 óra

