
  
 

 Bizony, régi húsvét, de nagyon időtálló, 
mert az emlékek tisztán, szinte megmosdatva   
jönnek elő az elmúlt fél évszázad avar és időszagú 
virágos bozótjából. Sajnos, a régi érzelmeket     
bajosabb felidézni, így nem is tudom megmonda-
ni, hogy egyházi ténykedéseimet nyugtalan       
ifjúságunk, vallási lobogásunk vagy feltűnési      
viszketegségünk fűtötte-e, párosulva valami szelíd 
színészi hajlamokkal. 
Elég az hozzá, nálunk nem kellett hurokkal fogni a 
ministránsokat, harangozókat, sőt még a fújtatókat 
sem, amiért – mármint a fújtatásért – egyébként is 
egy krajcár járt, tekintettel a fújtatással járó fizikai 
fáradozásra.  
A ministrálás első osztályú előkelőségéhez nem 
fért kétség, bár a civilben való oltárszolgálatot nem 
lehetett összehasonlítani azzal a dicsfénnyel, ami a 
piros galléros, fehér szoknyás és hűvös, latin      
szavakkal meghatározott ünnepi megjelenést    
körülvette. (...) 
 Végül maradt még a harangozás pótdicső-
sége s a hozzáértés fitogtatása, amikor nem      
dadogva szólalt meg a harang a torony ködös   
félhomályában, ünnepi napsugárba lendítve az 
öröm vagy a bánat ugyanolyan tiszta zengését, 
jelezve, hogy a harang mindig ugyanazt mondja, 
csak az emberi szív piros vagy sötét barlangjában 
alakul át könnyes vagy hálaadó áhítattá.  
A harangozásban voltak persze igazi sátoros     
ünnepek és egyéb körmenetek, amikor kortársaim-
nak valóban fel kellett kötni a rödősgatyát – ezt a 
gyönyörű, hófehér, apróra ráncolt szoknyát –,  
aminél szebb és egészségesebb ruhadarabot     
azóta sem hordtak Somogyban (és mivel szép volt 
és magyar, azóta sem hordják) – mert a hosszú 
körmenet alatt megizzadtak a legénykék, bár    
váltogatták egymást az öregharang nehéz és a 
lélekharang gyermekien könnyed munkájában. 
Ilyen első osztályú, dicsőséges nagy ünnep része 
volt a feltámadási körmenet is, ami legalább jó   

félórás harangozási élvezetet jelentett, mert a 
hömpölygő allelujás menet az alszeget, főszeget 
és gátszeget is érintette, s a harsány énekszó  
meglobogtatta a zászlókat s az ablakokban       
alázatosan bókoló gyertyácskákat is. 
Sajnos, ezen a nevezetes körmeneten nem vettem 
részt, mert az esperesi önkény alkalmasabb   
egyéneket jelölt ki ministránsnak, így meg kellett 
elégednem a harangozói beosztással, ahol már 
úgyis öten vártak a jelre, hogy meghúzzák a      
harangokat… Ez az öt férfiú alamuszi utálattal    
ismerte el harangozói jogaimat, csak az egyik    
jegyezte meg, hogy a körmenet után megfogja a 
baglyot, ami a torony gerendáján ül… 
– Még fiatal – mondta Jancsi –, felnevelem… 
– Megnézhetem? 
– Persze. Van még idő… csak ne ijeszd meg… 
– Dehogy – mondtam, és felmentem a csapóajtón 
a toronyba, ahol gerenda valóban volt, sőt avas 
faggyúszag is, de bagoly sehol, és csak vissza-
ereszkedve döbbentett meg az ármány kivételes 
gyalázatossága, mert a csapóajtó zárva volt…
miközben elfojtott, gúnyos vihogás hallatszott… 
Kizártak a harangozásból! 
Dühömben belerúgtam az ajtóba, átkot szórva a 
cselvetőkre, de ezt is be kellett szüntetnem, mert 
az áhítat megzavarásáért esetleg valódi esperesi 
nyaklevesek következtek volna, de azért is, mert 
felzúgott a feltámadási ének, és a megzendült   
harangok minden más hangot elnyomtak. 
Majdnem sírtam, de még leülni sem mertem, mert 
igaz ugyan, hogy a bánatot ülve könnyebben viseli 
el az ember, de tekintettel kellett lennem vadonat-
új kék ruhámra, amelynek aranygombjai még a 
homályban is előkelően csillogtak. 
Rövid, de igen tartalmas átkot szórtam tehát     
ellenlábasaimra, és gondolkodni kezdtem. Nem 
attól féltem, hogy az ajtót nem nyitják ki. De mi a 
mennykőt csinálok itt félóráig? Ebben a ruhában 
még ácsorogni sem lehet. 
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Elég meleg van – gondoltam –, hátha levetném… 
mondjuk a kabátot, mert a nadrágot talán      
mégsem illene… 
A kabátot tehát levetettem, s közben azon gon-
dolkoztam, hogy a templompadlás milyen mérték-
ben szent hely. Szóval: levetettem a nadrágot is… 
A templompadlás még elég világos volt bizonyos 
kutatásra… (...) 
Ez alkalommal azonban nem találtam semmit, és 
az idő is nehezen múlt, bár zengve zúgtak        
fölöttem a harangok. Végül is felmásztam a     
szentély bolthajtására, és a lyukon, ahol az     
örökmécs vastag zsinórja feljött a padlásra,       
lepillantottam a templomba. 
A látvány meghökkentő volt. 
A padokban öregasszonyok, az első padban Kati 
néni, akit megismertem hatalmas imakönyvéről. 
A templomablakon aranyos ragyogást vert be a 
lebukó nap, s ebben a ragyogásban, mint tömjén-
füstben millió csillagocska kavargott a lyukon át 
lelökött, lisztfinom por… 
Akármire megesküdhetek, hogy először véletlenül 
löktem le egy marék port, de később élvezetes  
játékká fajult a dolog, mert az öregasszonyok 
könnyes elrévüléssel nézték a tüneményt… 
A por csak a nap ragyogó lángolásában lett      

látható, az oltár előtt és fölött gomolygó csillogás-
ban az örökmécses körül, háttérben Szent István     
glóriás szobrával… és Kati néni támolyogva ment a 
sekrestye felé, kiszólítva dékány bácsit… 
Amikor végre kiszabadultam, már alkonyodott; a 
kórus kiürült, harangozó barátaim elszéledtek… én 
mégis megelégedéssel ballagtam ki a templomból, 
mert élvezetes délután volt. (...) 
Hazaérve azt mondja nagyanyám, miután maga 
elé állított, megvizsgálta ruhámat és megsimoga-
tott: 
– Látod, kisfiam, tudsz te vigyázni a ruhádra… 
mintha most vetted volna fel. Vetkőzz le! 
– Majd… 
– Most! Úgyis lefekszel nemsokára… 
Levetettem a kabátom, és nagyanyám megtánto-
rodott. 
– Szentséges atyám… a nadrágot is… 
Hát levetettem a nadrágot is, és ott álltam az    
évtizedes portól feketén, mint egy fiatalkorú      
kéményseprő. 
– Mindent! – kiáltott nagyanyám. – Apád agyon-
ver, ha meglát… Állj a lavórba… 
Ezek a sorok is bizonyítják, hogy apám nem vert 
agyon, én pedig félóra múlva békésen aludtam, 
mint a jó gyerekek és a galambok általában.  

Húsvéti gondolatok 

Húsvét ünnepe, megérkezés a soha meg nem szű-
nő ünneplés oázisába, ami egyben a teljesség   
birodalma is. A kis titokőrző oázisunk az anya-
szentegyházunk, a templomunk, a szentségi élet 
tárháza. Ennek a oázisnak a titkos kulcsa a tiszta és 
őszinte hit. Itt a remény már valóság, a hit már tu-
dás és teljes egyesülés. Húsvét az apostolok visz-
szaemlékezésének a beérése, amikor nem csupán 
a hit és ráérzés, hanem a kötődés, a tiszta átverés 
nélküli szeretet: 
„Uram kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad 
vannak. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy 
az Isten Szentje." Jn, 10,68 
Nem csupán a külső cselekedet mondatja: „Emészt 
a házadért való buzgóság.”  
Nem csupán a külső látszat: „Mester! Olyan jó itt 
lenni! Hadd verjünk három sátrat: egyet neked, 
egyet Mózesnek és egyet Illésnek.”Mt 9,5. tábor-
hegyi jelenet kellemessége.  
Nem csupán az emmauszi tanítványok felismerése: 
,, Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenye-
ret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. 
Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a 
szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mond-
ták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az Íráso-
kat?” Lk 24, 30-33. 
A ,, lángolása”,  a beteljesedés, a teljes együttlét, 
az életünket tápláló szent Ige, a saját Teste és Vére 
az Oltáriszentségben, az együtt ünneplő és imád-
kozó közösség, a feltámadt Jézus jelenlétének 

gyümölcsei.  A feltámadt Jézus örömhíre a ma 
covidos 21. századunk félelmetes erkölcsi, szellemi 
és fizikai pusztításait is túlszárnyalja. „Én vagyok a 
feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha 
meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz     
bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” „Igen, 
Uram – felelte –, hiszem, hogy te vagy a Messiás, 
az Isten Fia, aki a világba jön.” Jn 11, 25-27. 
A feltámadt Jézus az élet barátja, a remény csíráit 
ülteti el a lelkünkben, és tölt fel reménnyel, élet-
kedvvel, a mai korunk összevisszaságában is. 
A keresztények a remény és az életkedv hordozói. 
Az apostolok beérett élménye, minden nehézsé-
get, megbotozást, börtönt, vértanúságot túlszár-
nyalt. A feltámadt Jézust hirdették és maguk után 
hagyták az új remény és az élet evangéliumi   
magját.  Ez a mag akkor és mai is a jóval és az   
igazi élettel fertőzte és fertőzi az emberiséget. A 
covid a halállal ijesztget, Jézusban való fertőzöttsé-
günk az élettel ijesztget. Jézus az életet, a teljes 
boldogságot, az örök életet ajándékozza. 
Több mint egy éve tartó fertőző és megbetegítő 
vírus járványa nem képes megakadályozni a      
tavaszunk feltámadását. Minden évben megtörté-
nik a csoda és beérik a gabona, kenyér készül   
belőle és mosoly és öröm a szívben. Védjük     
egymást! Vezessük embertársainkat az evangéliu-
mi úton a feltámadt Jézushoz, aki vár bennünket, 
hogy az igazi élet kapuját megnyissa. 
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Még egyszer  

a szentáldozásról 

 Vannak életünkben kegyelmi 
időszakok. A kegyelem szó alatt azt 
értjük, hogy Isten különös, természet-
feletti ajándékainak a befogadására 
képesek vagyunk. Nem maga az   
ajándék a   kegyelem, hisz Isten sosem 
vonja meg adományait tőlünk, hanem 
sokkal   inkább kegyelem az, hogy  
képesek vagyunk befogadni. Ilyen    
kegyelmi időt jelent a húsvéti          
ünnepkör, amikor az azt megelőző 
nagyböjti  időben felkészítjük lelkünket 
adományainak fogadására.  

 E kegyelmi időben hála Istennek sokan    
elvégeztük a szentgyónásunkat, ezáltal közelebb 
kerültünk Istenhez és tiszta szívvel igyekszünk 
megjelenni a szentmisén, és fogadjuk az Úr Jézus 
testét a szentáldozásban. Ebben az időszakban 
olyan emberek is eljönnek áldozni, akik talán már 
egy éve – a felfordult világnak köszönhetően –, 
vagy akár több is, nem áldoztak. Fontosnak tartjuk 
még egyszer szólnunk a szentáldozásról. Ugyan-
akkor bátorítjuk a kedves híveket, hogy akik ezt 
elolvassák, osszák meg azokkal is, akikhez ez az 
újság – ki tudja miért – nem jut el, vagy átugorják 
és nem olvassák el. 

A kézbe történő áldoztatás nem új keletű, nem 
most a koronavírus idején találta ki a pápa, hanem 
az egyház kezdeti időszakában gyakorlatban volt 
ez a fajta áldozási mód. Nem is csak volt, vannak 
helyek, ahol a szentáldozásnak ezen szokása nem 
merült feledésbe, és a vírus beállta előtt is gyako-
rolták. A hívek tehát 2000 évvel ezelőtt is igy     
áldoztak, ahogyan most elő van írva világszerte. 
Sajnos robbanásszerűen, hirtelen jött ez a      
szükséghelyzet és nem tudtuk a híveknek kellően 
megtanítani, kellően felkészíteni. Fontos szem előtt 
tartanunk Szent Ciril tanítását, ki az 5. században 
élt: Bal tenyered legyen jobb tenyered trónja, így 
fogadja az eljövendő Királyt… Ügyelj rá, nehogy 
valamennyi is elmorzsolódjék belőle, az olyan, 
mintha saját testrészedet károsítanád meg. Mondd 
meg nekem, ha valaki aranyport adna neked, nem 
tartanád-e igen óvatosan,   
nehogy valami is elvesszen 
belőle és megkárosodj? Hát 
akkor nem fogsz-e még sokkal 
jobban vigyázni, hogy még 
egy szemernyi se essen le    
belőle, ami aranynál és drága-
köveknél értékesebb?  

Amire mindenképpen         
figyeljünk: 

1. Az egyik tenyerünket       
helyezzük a másikra és így 
nyújtsuk ki kezünket az áldoz-
tató pap felé mellmagasságban. 

 Ne tegyük egymás mellé a tenyerünket, 
hogy a pap majd döntsön hová teszi, hiszen     
figyelmeztet a mondás is, nehogy két szék közül is 
a …. És mellmagasságban tartjuk kezünket, nem a 
hasunk környékén, egyrészt ne legyünk restek e 
Szentséghez felemelkedni, másrészt nem látható a 
pap számára a has mellett tartott kéz. 

2. Vegyük magunkhoz még a pap szeme láttára 
az Oltáriszentséget. A tenyerünkre helyezett 
szentostyát meghajlással befalhatjuk a tenyerünk-
ről (így áldoztak az ősegyház idejében), vagy    
pedig ujjaink segítségével megfogva befaljuk.  

 Semmiképpen ne sétáljunk az Úr Jézus 
Szent Testével, könnyen meggyalázhatom azáltal, 
hogy elejtem, vagy akár morzsáit hullatom szét a 
templomban. A legbiztonságosabb módja, tehát 
ha azonnal magamhoz veszem. Azonfelül a szent-
séget kiszolgáltató személynek figyelemmel kell 
kísérnie, hogy mi történik az Oltáriszentséggel. 
Nem lenne kellemes senkinek, ha valaki kezében a 
szentséggel a helyére sétál és a pap követné őt, 
figyelné, hogy magához veszi. 

 Mindezeket az Oltáriszentség tiszteletének 
és védelmének az érdekében írtuk le, és azért, 
mert elsőáldozáskor bennünket nem így tanítottak. 
Ez egy kis hiánypótlás. Bátorítjuk a kedves híveket, 
hogy lehet erről beszélni, megosztani, hogy kinek 
hogyan sikerül megérteni, megszokni a szentáldo-
zás új módját.  

A figyelmetlenül történő kézbe áldozás veszélye, 
Krisztus földön történő taposását jelenti. 
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Virágvasárnap – az Úr érkezésének napja 
 A befogadás, öröm ünnepének pillanati ezek. Látszólag Jeruzsálem lakosai     
fogadják városukba a szamárháton érkező Mestert, Megváltót, de igazából az Úr Jézus 
fogadja el a város lakosainak könnyen megingatható, csenevész, áruló hitét és           
dicsőítését. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Azt is mondhatnánk, hogy eleibe megy a 
szenvedésének, eleibe megy a szenvedésének a helyszínének, és eleibe megy az őt   
eláruló, neki hátat fordító embereknek. Elfogadja az emberek ujjongó dicsőítését       
hozsannáját, anélkül, hogy szembesítené őket emberségük gyengeségével. Most az 
egyszer nem mondja, hogy jaj, nektek farizeusok, nem szembesíti őket, hogy aljas    
képmutatók, ma éltettek engem, örültök nekem, és pár nap múlva halálomat kéritek, 
erőszakkal kicsikarjátok. Nem teszi fel a kérdést, hogy miért jöttem ide közétek. Bevonul 
Jeruzsálembe. A megszentelt és haza vitt barkaágak – helyi elnevezésén pimpó –     
emlékeztessen bennünket Jézus végtelen alázatosságára. Elfogadlak benneteket, nem 
akarlak megváltoztatni, de annál inkább akarlak megváltani. 

URAM, ADD, HOGY KÉSZEN LEGYEK! 
 
Akár felhőkön látlak megjelenni, 
felragyogtatva dicsőségedet, 
akár a halál kapuján át lépek 
színed elé, szüntelen egyet kérek: 
Add, Uram, hogy készen legyek! 
 

Sebeid szent menedékébe rejtve, 
segíts, hogy bűnt, vétket letegyek, 
és aztán maradjak minden nap 
ottan, 
úgy várjalak téged megtisztítot-
tan! 
Add, Uram, hogy készen legyek! 
 

Ha este jössz, éjjel, vagy virradat-
kor, 
amikor pírban égnek a hegyek… 
ha lépéseid nappal közelegnek, 
csak egyet kérek, szüntelen csak 
egyet: 
Add, Uram, hogy készen legyek! 

Nagycsütörtök - az utolsó vacsora, az első szentmise 
 Ritka pillanat, hogy ugyanazon napon mehetünk szentmisére, amikor az Úr   
Jézus megtartotta a tulajdonképpeni szentmiséjét. Az utolsó vacsora napjának különös 
jelentősége van életünkben. Jézus végrendeletét ekkor mondja el tanítványainak, ekkor 
hagyatkozik, és meghív a virrasztásra az imádságra, a mellette való kitartásra. Legyünk 
mi is azok, akikre hagyhatja örökségét. Akit érdekelnek Jézus utolsó szavai, az részt 
vesz az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmisén.  

Juhász Gyula - Nagycsütörtök  
 
János a Mester nagy szívén pihen, 
E tiszta szíven, e csöndes sziven 
Pihen, de lelke a holnapra gondol 
S fiatal arca felhős lesz a gondtól.  
 
Mély hallgatás virraszt az asztalon. 
Az olajfák felől a fuvalom 
Hűsen, szomorún a szobába téved, 
Be fáj ma a szél, az éj és az élet!  

Tamás révedve néz a mécsvilágra, 
Péter zokog és árvább, mint az árva, 
Judás se szól, csak apró szeme villan, 
Remegve érzi: az ő órája itt van!  
 
Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék sze-
mében 
Mély tengerek derűs békéje él benn. 
Az ajka asztali áldást rebeg 
S megszegi az utolsó kenyeret!  
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Könyörgés méltó keresztért 
 

Kondor Béla: Pléh Krisztus című képére  
 

Atyám nem férek a keresztre  
csak útban feléd összeesve  

csak repüléshez rugaszkodván  
vállamhoz szegve törött orcám  

csak hajlott térddel ájulóban  
ha már nem vagyok aki voltam.  

Atyám ne vígy a kísértésbe  
miért hagytál el mondd mi végre  

felkészültem kínra halálra  
vagyok országod hű királya  

mért növesztettél ekkorára  
Ács fiát ácsok csúfságára 

Tudom könnyebb volt fölcipelnem  
de ne dolgoztass magad ellen  
én keringek már minden fában  

hadd nyújtsam ki bennük a lábam  
nőjön nagyra ki vállal téged  
küldj rá erősebb ellenséget.  
Engem a hiány égbe röptet  

ők a nagy szárnnyal söprögetnek  
méricskélik szégyenem hosszát  

gerincük hozzá igazítják  
Pilátushoz mérik az embert  

Jaj Atyám, adj méltó keresztet! 

Nagypéntek - Krisztus kínszenvedésének és halálnak a napja. 
E napon tulajdonképpen nincs szentmise. A mai napon végzett     
szertartást csonkamisének szokták helyenként nevezni. Középpontban 
a kereszt áll, mely Krisztus szenvedésére, az emberi gyengeségre, bű-
neinkre és Isten végtelen szeretetére emlékeztet bennünket. 

Nagyszombat - Krisztus egész napos sírban pihenése. 
A mai napon sem, akárcsak nagypénteken nincsen szentmise. Az esti vigília szentmise, tulajdonképpen 
az éjszakának a leple, ami azon az éjszakán történik, amikor Krisztus dicsőségesen feltámad, hiszen 
tudjuk, hogy vasárnap hajnalban az asszonyok amikor kimennek Krisztus sírjához, a sírt 
üresen találják. Nagyszombaton az esti szentmisét tűzszenteléssel kezdjük. Az ősegyház-
ban gyökerezik ennek jelentősége, hiszen Krisztus halálával kifújták a gyertyákat, és azokat 
meg sem gyújtották a feltámadás pillanatáig. Ezért szentelték meg a tüzet, amelyről újból 
meggyújtották a Krisztus feltámadásának fényét jelképező gyertyát. Nagyszombat estéje, 
éjszakája átvezet bennünket a dicsőséges feltámadásba. Persze mindennek értelmét és 
mélységét akkor fogjuk igazán átélni, ha nagycsütörtöktől kezdődően bekapcsolódunk a 
liturgiák ünneplésébe. Hiszen nincs feltámadás halál nélkül. Nem lett volna húsvét dicsősé-
ge, ha nincs nagypéntek botrányos és kegyetlen áldozata. 

Husvét, husvét! a kábult emberek 
harsogva mennek templomi zászlókkal 
tüzes-piros nagyszombat alkonyán. 
Templomokból kibug az orgona. 
a világ ujjong, kongnak a harangok 
és körmenetre siet az anyám. 
 
Szobám sötétedik, nehéz szivem 
s azt gondolom: be jó is lenne már, 
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve, 
szivemnek sánta lába meggyógyulna 
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán 
mehetnék egyszer én is körmenetre. 

 
Sok éve egyszer mentem az uccákon. 
Szememből lassan könny hullott az utra, 
könnycsepp és bánat, hervadás, halál - 
Sok esztendős könnyek száraz nyomában 
az életrekelt nagyszombati Krisztus 
kicsi szobámba vajjon eltalál? 
 
Benyit az ajtón, fénylő lesz az arca, 
lelkem fala sugárzón hirdeti, 
hogy megbékéltünk, nincsen haragunk. 
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok, 
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal 
nagyszombat este ketten maradunk. 

Dsida Jenő - Húsvétvárás 

Liturgiák időpontjai 
Bükk:  17:00 
Gyimes: 19:00 

Gyimes:  
14:00 Keresztút 
a Kálvárián 
15:00 Szertartás 

Bükk: 
17:00 Szertartás 

Nagyszombat: 
Bükk:  
19:00 Szentmise 
Gyimes:  
21:30 Szentmise 

Húsvétvasárnap: 
 
 
        Bálványos:  
    8.30 Szentmise  
Bükk: 
10:00 Szentmise 
Gyimes: 
12:00 Szentmise 
17:00 Szentmise 
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Győzelem és öröm a Feltámadt Jézussal! 
 

                       Alleluja, új életet hozott a Megváltó 
 

 Feltámadást hozott a mindennapjaink zűrzavarában, az összezavart és rosszra hajló természe-
tünk világában. Bűnnek a fája a Győzelem fája lett.  A szégyenfa, az egész világ győzelmi jelvénye, a 
szeretetnek és az önfeláldozásnak üdvöt hozó fája. A háztetők, templomok, magas hegyek, útkereszte-
ződések éke: irányt, kitartást, kalapemelést és térdhajtást érdemlő fa lett. Mózes előre jelezte az új     
életet, a paradicsomi bűnbeesést, a pusztai zúgolódás bűnét, a fára függesztett rézkígyót, a keresztfára 
feszített Krisztus semmisítette meg.  A mindennapjaink saját vagy mások bűnei okozta szenvedéseink-
ben erre a szentkeresztre tekintve találunk 
rá az új életre Az új életet hordozó előnyök 
és buktatóinak felismeréséhez, fontos, hogy 
feltekintsünk.     
Aki a saját bűnei, nyomora, szenvedése 
rabja, önmagától nem talál kiutat, Krisztus 
nélkül a terhek megfojtják. Akiket a világ 
rágalmazó szája kikezd és akadályoz a jó 
megvalósításában: csak Jézusra, a keresztre 
tekintve  tud erőt, új életet, jézusi          
győzelmet a világba hozni. Jézus Él, Jézus 
feltámadt! Nekünk megadatott, hogy      
feltekinthessünk rá. Tegyük meg, hogy    
életünk legyen. 
 Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta érte. A  feltámadt Fiú itt 
maradt köztünk.  Amikor olvassuk a Szentírást, Jézus életét szemléljük, együtt imádkozunk: Ő gyógyít, 
tanít, közösséget formál az apostolokból és ünneplő közösséget  ajándékoz ma is a benne bízóknak. 
Úgy szerette Isten a világot, hogy Jézus itt maradt köztünk a szentségekben! Keresztény életünk       
kezdetén, a keresztségben elnyertük az Isten szeretetének az örökségét. Isten gyermekei, a mennyor-
szág örökösei lettünk. A bérmálásban a Szentlélek éltető ereje megerősít minket. Ízet, kedvet, erőt,   
lelkesedést, bölcsességet, okosságot, tudományt ad a mindennapjainkhoz. Minden nap  táplál Jézus 
saját testével, az Oltáriszentséggel, mint az ő népét a pusztában.  
Megtisztít a bűnbocsánat által és többé nem emlékezik bűneinkre.  
Megerősíti a beteget, a szenvedőt, a betegek szentségével kenetével.  
A papokat és a házasokat megerősíti életállapotukban, mindennapi feladataikban.  
Feltámadt! Mindegyik szentségben, Vele találkozunk már itt a földön. Akarjunk vele járni, a minden titok 
Ismerőjével. 
 Környezetünk, otthonunk a maga szépségével és kihívásaival  a feltámadt Jézus ajándékáról  
beszél. Akaraterőt, tervet, szülőföldet örömet osztogat, ajándékoz mindenkinek. Ezen keresztül,     
munkaörömet hihetetlen erőt a tervek önzetlen megvalósításához.  Otthonérzet, hitérzet, Isten-i      
munkatárs érzet nélkül nem tudunk otthont teremteni.  
Ő  ott él  a szívünkben,  a szeretet utáni vágyban, a gazdag és tiszta érzelmeinkben. Lássuk meg és   
ismerjük fel életünkben az Isten szeretetét!  
Minden ünnepet elő kell készíteni! Feltámadt Jézussal találkozunk a szívből  végzett szolgálatunkban, 
munkánkban, amelyekben előkészítsük magunkat a testvéri, családias találkozásra, az ünnepre.  
Ilyenkor sok apró, kicsiny dolog van, amit a helyére kell tenni. Ezeket a helyzeteket kell megtalálnunk, 
észre vennünk, megörökítenünk. Ezekben a szeretettel végzett munkákban, Isten jelen van. Akarjuk 
ezekben a művekben, apró kis dolgokban is felismerni Őt. Hálával lépjünk Isten elé, a másik ember elé 
és akarjunk szolgálni Neki . 
Nem tarthatjuk  meg csak magunknak  az Istenből fakadó örömünket. Örüljünk a mások örömének, 
hogy boldogok és önmagukra találtak az embertársaink. Örvendjünk egymásnak, mert ebben a tiszta 
örömben lép be áldásával a közöttünk lakó Isten, és a közös öröm átszővi a világot. 
„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek 
magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok 
lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.” Mt 11,28-30 

Munkácsy Mihály Golgota c. festménye 
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Április 13-án, kedden megkezdjük a Szent Antal kilencedet.  
Ebben az évben a kilenced alkalmával az elmaradt bérmálkozóknak szeretnék segíteni és külön       
csoportban keddenként a szentmise után velük foglalkozni. Kérem a sekrestyében a külön listára      
iratkozzanak fel, majd a részleteket ismertetem. 
!!!!Már jeleztük, akik könnyelműségből, közömbösségből hanyagolták, hanyagolják el a bérmálás és 
más szentségek felvételét, a különböző tisztségekre nem kaphatnak ajánlást, engedélyt. A keresztény-
ségünk öntudatos életről, isteni szeretetről és ennek  megosztásáról szól. Aki csak a külsőségeknek él 
és nem érti, nem is akarja érteni hite szépségét és mélységét, ne hazudtolja meg magát és ne bohóc-
kodjon magával és a szent dolgokkal. Nem lehet keresztszülő, bérmaszülő, násznagy. A minimális    
áldozatot a hitünk megismerésére és üdvösségünk elérésére tegyük meg! 
Tudjuk, hogy nagyon sokan nem a saját hibájukból maradtak le a szentség felvételéről: munkahely,  
külföld, betegség, vizsgák, stb. Jelentkezz és iratkozz fel a külön csoportban április 12-ig.  
Április 25-én vasárnap, búzaszentelési szentmise és körmenet az Áldomási kápolnánál. 
Május 2-án, első  vasárnapon, szeretettel köszöntjük az édesanyákat. 
Jubiláns házasok! Május 9-ére, szeretettel várjuk a  25. 50. 60, 65-ik  házassági évfordulójukat ünneplő 
jubilánsakot a hálaadó szentmisére. 
Elsőáldozások!  Május 16-án  Bükkben és Bálványos patakán elsőáldozási ünnepség. Gyimesben május 
30-án, Szentháromság vasárnapján lesz. Kérjük a szülőket, keresztszülőket, a pedagógusokat segítsék 
a  jelölteket a felkészülésükben, az egyes hittani ismeretek elsajátításában, és a misztériumok         
megélésében.  A külső szabályok előírásától függetlenül, a benső lelki ünnepségre készüljünk. Ez le-
gyen a legfontosabb. Találjuk meg a módját, hogy jelezzük mennyire örvendünk az ő ünnepségüknek, 
mint szülők,  keresztszülők, pedagógusok, közösségi tagok. Az Istennel való találkozás élménye legyen 
a legfontosabb. 
Pünkösd ünnepére ebben az évben is készülünk.  
Május 21-én pénteken 14.00 órától megtartjuk a szentmisét a Kontumácban. 15:00 óra körül áldás a 
Csíksomlyóra induló zarándok csoportra.  
Május 22-én pünkösdi fogadalmi ünnep Csíksomlyón. 
Május 23-án, 12.00 -14.00 pünkösdi program és szentmise a Kontumácban. 

  
Az eddigiekben többször buzdítottunk és kértünk, 
most a hála szavával fordulunk. 
Köszönetet mondunk, hogy többszöri felhívásunk-
ra, bátorításunkra újra érezni lehet a templomba 
való visszatérést, ahonnan a vírus veszélye távolí-
tott el bennünket egy kis időre.  
 Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik komolyan   
vették az    elsőáldozási és      
bérmálási felkészítőn való részvé-
telt, érdeklődően, nyitott szívvel 
és figyelmes lélekkel jelentek meg 
és vettek részt azokon. 
 Köszönetet mondunk az 
anyagi támogatásukért, kezdve 
az egy százalék befizetésétől, a    
felújításokra adott adományokkal 
folytatva és megköszönve    
mindazoknak, akik adójuk 3,5  
százalékát is munkánk és fenn-
maradásunk segítségére ajánlot-
ták. 
 Köszönetet mondunk a 
lelki megújulásért az imacsopor- 

 
toknak, azok vezetőinek. Öröm látni, hogy a 24 
órás folytonos Szentségimádáson sokan részt vet-
tek, lelkesen bekapcsolódtak, nem kérni kellett az 
embereket, hogy eljöjjenek, hanem a különböző 
csoportok jelezték, hogy nem elég, többet akarnak 

imádkozni. Istenből mindig több 
kell. Hála és köszönet! 
 Hála és köszönet a ferences 
atyáknak akik segítettek elmélkedé-
seikkel felkészülnünk a húsvét 
szent ünnepére, és köszönet  
mindazoknak a kedves híveknek, 
akik érdeklődést mutattak és      
lelküket ez által is előkészítették! 
 És végül, de nem utolsó   
sorban köszönetet mondunk    
mindenkinek, akik a közösség    
építésén, megtartásán, összetartá-
son fáradoznak, akik a falun belül 
embertársaikra hatványozottabban 
figyelnek, őszintén törődnek     
egymással. 
Köszönjük, hogy Isten igéjéből, az 
Isten szeretetéből merítenek! 

Hála és köszönet 

Programjainkból 
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Keresztény locsoló versek 
Kivirradt a tavasz, ma húsvét napjára, 
Új életet öltött, ismét föl magára. 
Én is e szent napon, örömöt hirdetek, 
Mert Jézus föltámadt, ezen örvendjetek! 
Ő az élő víz mely, szomjad oltja Néked, 
Mellyel jelképesen, meglocsollak Téged. 
Cserébe én magam, semmit nem kérhetek, 
De ha van szép tojás, zsebembe teheted.  
Virágozzatok csak, újra szép leányok, 
Mindenkinek boldog húsvétot kívánok!  

Locsolkodni jöttem illatos vízzel, 
Örömhírt mondani boldog tiszta szívvel. 
Az Úr újra él, győz a sír felett! 
Krisztus feltámadt, boldog ünnepet! 
Szabad-e locsolni? 

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 kertjében van egy rózsatő, 
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő, 
Vizet öntök a fejére, 
Szálljon áldás a kezére, 
Az Istentől kérem, 
Piros tojás a bérem.  

 

Felkészítők: 

Elsőáldozóknak 
Bükkben:  
Minden kedden és 
szombaton 12:00 órától 
Gyimesben: 
Minden csütörtökön 
16:00 órától, és szomba-
ton 11:00 órától 

Bérmálkozóknak 
Minden szombaton  
10:00 órától a plébánián 
 
Az elmaradtaknak,    
felnőtteknek: minden 
kedden a szentmise 
után 

A keresztény 
ember  

reményével   
kívánunk  

 

Áldott  
Húsvéti  

Ünnepeket! 

„Ízleljétek és  
lássátok,  

hogy jó  
az Úr!” 
Zsolt 34,9 

„Amikor leszáll  
rátok a Szentlélek,  
erő tölt el  
benneteket,  
és tanúim lesztek .” 
               ApCsel 1,8 


