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Krisztus Feltámadt! 
 
        Jézus Krisztus szenvedése   kereszthalála és dicső feltámadása, 
együtt: a húsvéti misztérium.  Ebből a   misztériumból forrásoznak az Ő 
ajándékai, a szentségek.  Nem  csak  a   beavatás szentségei: (keresztség, 
bérmálás, Oltáriszentség) – ezeket úgy   is szoktuk említeni, mint húsvéti 
szentségeket, hanem az összes többi is,   Hiszen az Ő megváltó áldozatának 
gyümölcse a bűnbánat szentsége és az    utolsó vacsorán alapított egyházi 
rend (papság) szentsége is. Ugyancsak   az Ő lándzsával megnyitott Szívéből 
forrásozik            a betegek 
szentségé-            nek bűn- 
törlő és a                  végső 
hűségre              erőt adó 
szentségi            kegyelme 
A házasság szentsége pedig, amelyet a   következő számunkban tárgyalunk, 
mint az Egyház legkisebb sejtje (család   egyház), szintén ebből a 
misztériumból meríti a házasfeleket és   családjukat egyesítő szentségi erejét.  
„Reményünk, Krisztus feltámadt, és    előttünk megy Galileába.” Ez a nagy 
bejelentés:    Krisztus    feltámadt!   A    világ sok népében, főleg Kelet-
Európában,     ezekben     a    húsvéti    napokban az emberek nem „jó 
napot”-tal, nem „jó estét”-tel,  hanem   a „Krisztus feltámadt!” mondattal, 
vagyis  a  nagy  húsvéti   bejelentéssel    köszöntik egymást: „Krisztus 
feltámadt!”  A    szent    három    nap    ezekben a meghatott ujjongással 
kimondott      szavakban      éri      el    tetőpontját. Ezek a szavak nemcsak 
az   öröm  és  remény  meghirdetését    tartalmazzák, hanem a felelősségre 
és a küldetésre  is  figyelmeztetnek.  A    szent három nap nem szűkül a 
húsvéti   édességekre,   a   tojásra,   az    ünneplésre – még ha ezek szépek is, 
hiszen  a család  ünnepléséről van szó     –, nem szűkül ezekre. Hanem 
onnan  indul  az  út a küldetéshez,  az                     örömhír hirdetéséhez: Krisztus 
feltámadt!   Ez   a   hír  –  melyhez   a    szent három nap vezet, miközben 
fel  is  készít,  hogy  befogadhassuk –    hitünknek és reményünknek a 
középpontja.   –   Így tanított Ferenc   pápa 2018 nagyszerdáján. 
Húsvét öröme tehát, nemcsak befo-   gadásra vár, hanem küldetést is 
jelent számunkra. Az e misztériumból   forrásozó szentségek nemcsak 
táplálják hitünket, hanem küldetésünk   erőforrásai is. Arra indítanak, 
sürgetnek, hogy közöljük, vigyük hírül,  osszuk meg Testvéreinkkel: Jézus Él!  
Így kívánok én is, mint a közösség felelős lelkipásztora: Áldott Húsvétot!           András atya 
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Április 14-én 3 áldozópap és közösségünkből 69 személy vett részt a barkaszentelésen. 
Az azt követő szentmisén és lelkigyakorlatos beszéden lényegesen többen voltunk. 
Április 21-én, húsvét vasárnap az ünnepi szentmise után ételmegáldás lesz. 
Április 22-én, húsvét hétfőn 18 órai kezdettel tartunk szentmisét. 
Április 28-án, az Isteni Irgalmasság vasárnapján a debreceni katolikus felnőtt vegyes 
kórus, a Dalárda énekel húsvéti misét templomunkban. – Ezen a napon a szokásos 
feltételekkel teljes búcsú nyerhető. 
Május 4. Első szombat. Régi kápolnánkban 14 órától rászorulók számára osztunk és 
fogadunk adományokat. 
 

Húsvét – Feltámadás 

Minden bizonytalanságot okozó tényező figyelembe vételével (…) arra a végeredményre 
jutunk, hogy Jézus Pilátus általi elitéltetése majd keresztre feszítése minden valószínűség 
szerint a Kr. u. 30. évben történt. Ebben az esztendőben a húsvéti készület napját jelentő 
péntek a mi naptárunk szerint április 7-re esett.                    Gerhard Kroll S.J 

Az ún. Julián-dátum segítségével pontosan megállapítható, hogy: 
Jézus halálának napjától (Kr.u. 30. ápr.7.) az idei év húsvét vasárnapjáig (2019. 

ápr.21.) 726.495 nap telt el. 

A feltámadásban való hit gyökeresen átformálta a tanítványok gondolkodását és 
magatartását. Jézus életét, személyét és tragikus bukását egyszerre új fényben látják. A 
rettegő, célját vesztett csoport most egyszerre erővel és nyugodt biztonsággal kezdi 
hirdetni az Úr Jézus feltámadását. Megbízható hagyomány szerint sokan közülük 
életükkel fizettek új meggyőződésükért.                   Kereszty Rókus O.Cist 
 

A Feltámadt Jézus ma is belép otthonainkba és szívünkbe, még akkor is, ha néha az 
ajtók zárva vannak. Belépve  örömet és békét, életet és reménységet ajándékoz; olyan 
ajándékokat hoz, amelyekre szükségünk van emberi és lelki ujjá születésünkhöz. Csak Ő 
képes elgördíteni azokat a sírköveket, amelyeket gyakran az ember a gondolkodására, 
kapcsolataira, magatartására ráhelyez. (…) Csak Ő, az élő Jézus adhat értelmet a 
létünknek és teszi képessé a fáradtakat, szomorúakat, elkeseredetteket és 
reményteleneket, hogy folytassák útjukat. (…) 
A tanítványok tapasztalata meghív minket is, hogy gondolkodjunk el azon, mit jelent 
számunkra a Húsvét. Engedjük, hogy találkozzunk a feltámadott Jézussal! Ő él, és 
valóban mindig jelen van közöttünk; velünk jár, hogy irányítsa életünket, hogy kinyissa a 
szemünket. Bízzunk a Feltámadottban, akinek van hatalma életet adni, aki minket újjá 
tud teremteni, mint Isten gyermekeit, akik tudnak hinni és szeretni. A belé vetett hit 
átalakítja életünket: megszabadítja a félelemtől, erős reményt ad neki, felvillanyoz Isten 
szeretetével, ami teljes értelmet ad létünknek.         …   .. XVI. Benedek pápa 

Húsvéti fények – fényes húsvétok 

Húsvét: hitünk próbája – Érdemes összevetnünk Jézus halálának és feltámadásának 
eseményeit Jézus születésének körülményeivel. Amikor a Megváltó megszületik 
Betlehemben mindenki, aki kapcsolatba kerül a születés hírével érti azt, s tudja mit is kell 
cselekednie, hogyan kell reagálnia. A napkeleti bölcsek tudományos alapossággal 
készülve járják az útjukat, s ajándékokkal érkeznek a Szentcsalád elé. A pásztorok nagyon 
hamar megértették az angyali üzenet lényegét, s szintén ajándékokkal megrakodva 
indultak Jézushoz. Még Jézus elpusztítására törő Heródes is pontosan érti az események 
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jelentőségét, igaz, a születés hírével szembesülve a saját hatalmát féltő elvakultsága 
torzítja el tetteit.  
Mit látunk azonban Jézus halálához kapcsolódóan? A tanítványok, akiknek volt alkalmuk 
közvetlenül is megtapasztalni Jézus szavának erejét és hitelét, bujkálnak, Júdás elárulja, 
Péter megtagadja Jézust. Márk, hogy el ne kapják, a ruháját ledobva, meztelenül menekül. 
A zsidó főpapok hamis vádakkal állnak elő, a Virágvasárnapon hozsannázó tömeg halált 
kiált, a római katonák még a szokásosnál is kegyetlenebbek, és érzéktelenül, gúnyolódva 
hajtják végre a kapott ítéletet. Úgy tűnik, senki nem ért semmit mindabból, ami előttük 
zajlik. Különösen megdöbbentő, hogy Jézus feltámadása kapcsán a szűkszavú Márk 
evangéliuma hosszan, sorokon át azt taglalja, ki hogyan nem érti, mi is történt húsvétkor. 
Pedig az angyali üzenet lényegében ugyanúgy hangzik el. Jézus születésekor a pásztorokat 
így köszöntötte az angyal: „„Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és majd az 
egész népnek.” (Luk 2,10) Jézus üres sírjánál az asszonyok pedig ezt hallják: „Ne féljetek! 
Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!…mondjátok meg 
tanítványainak és Péternek” (Mk 16,6-7) A pásztorok örömmel kelnek útra, az asszonyok 
„Félelmükben senkinek sem szóltak semmiről.” (Mk 16,8) De a tanítványok nem hisznek 
Mária Magdolnának, nem hisznek az emmauszi úton járóknak sem. Húsvét a hit 
próbaköve. Régen fekete próbakővel vizsgálták, hogy egy tárgy aranytartalma milyen: az 
igazi, vagy hamisítvány. A húsvéti eseményeket mi is hitünk próbakövének tarthatjuk: 
ahogy megérint minket Jézus halála és feltámadása, ahogy megértjük húsvét üzenetét, úgy 
sejlik fel hitünk igazsága.        Dr. Bódis Zoltán 
 

Első osztályos fiú unokám lelkigyakorlatra készült a Svetitsben. Elmagyaráztam neki, 
hogy szülőfalumban mind a mai napig hogyan zajlanak a nagyböjti lelkigyakorlatok. 
Nemenként és életkoronként külön-külön tartják öt héten keresztül csoportonként heti 
1-1 napon. Ezekre az alkalmakra már az 1959-es évtől emlékszem. 
Húsvét. Több mint 2000 évvel ezelőtt az apostolok azzal a hírrel álltak a világ elé, 
miszerint Jézus Krisztus él. Választ tudtak adni a legsúlyosabb kérdésre: van-e értelme az 
életnek? Orvoslást tudtak nyújtani az emberiség legfájóbb sebére: az elmúlásra. Hiszen 
találkoztak a feltámadott Krisztussal. Benne megoldódott minden gond. Ez az 
evangélium. 
A keresztút, a kereszthalál és a feltámadás, a Húsvét a hit ünnepe, mely győzelemről, 
diadalról szól. A karácsonyi szeretet a Golgotán teljesedik ki, amikor az Isten fia életét 
adta értünk. Értünk, akik olyan nehezen vagyunk képesek megbocsájtani az ellenünk 
vétkezőknek. Mi keresztény emberek hisszük, hogy Jézus feltámadt és tapasztaljuk, hogy 
Jézus él. 
Jézus elénk tárta és megmutatta, hogy tud az ember felemelkedni, igazán emberré válni. 
Győzött a szeretete. A Nap minden emberre egyformán süt. Miért ne legyünk 
szeretetteljesek? Hiszen mindnyájan egyben reménykedünk: „Tenyerére fog venni az 
Isten.” Ez a Húsvét üzenete.                  Kind Imre 

 

Miután az Úr Jézus irántam való szeretetből is szenvedett és meghalt, a feltámadás 
öröme is átjárta a szívemet és a lelkemet. Ez azt jelenti számomra, hogy Ura az életnek, 
Ura a halálnak, hatalma van fölöttünk. Gyerekkoromban, és kicsit később is, leginkább a 
családomban hallottam Jézus történetét, de később tudatosult bennem, hogy Ő az Egy 
élő Isten a Mennyei Atyával és a Szentlélekkel együtt. És ahogy a Mennyei Atya 
feltámasztotta Jézust a halálból, úgy most az én lelkemet is az életre hívta, hogy ne 
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haldokoljak, ne haljak meg, hanem majd feltámasszon, amikor eljön az ideje. 
Tulajdonképpen a megtérésem is feltámadás a lelki halálból. Ő az élettelent is élővé tudja 
tenni, mert szeret. Megnyitotta a Menny felé az utat. Csak az Úr Jézus által lehet menni 
az Atyához. Ő benne van a reménységem. Erre gondolni, átérezni, hogy az Úr Jézus 
megváltott, életével, halálával, feltámadásával, és hogy valóban él: felemelő, örömteli 
érzés. Ura a világnak és a szívemnek, lelkemnek is. Megéreztette velem Szeretetét, nincs 
hozzá hasonló. Vele együtt haltam meg, Vele együtt támadtam fel én is. A szomorúság, 
bánat, sírás elmúlik, és új életet ad nekem, Örök Üdvösséget, ha sikerül kitartani az Úr 
Jézusban. Milyen csodálatos az, amit tett értünk, hogy vállalta mindezt, értem is, ezeket 
tette meg az Úr Jézus a szeretetével, irgalmával, jóságával. Dicsőségesen feltámadt, 
szenvedése és halála után.                Tóth Szilvia 
 

Érdek nélkül! 
Nincs hitványabb, mint „érdekből szeretni”.   Pilinszky János 
…a szeretetlenség az oka annak is, amikor valaki érdekből szeret, mert érdekből 
szeretni nem lehet, csak úgy tesz [az illető], mintha szeretne. Ha valaki teljesen 
egyoldalúan mindig csak várja, elvárja, követeli, kiköveteli másoknak a szeretetét. Amikor 
valaki zsarol ilyen címen.                Cseri Kálmán ref. lelkész 
 

A szeretet és az erkölcs érdek nélküli 
A túlvilági örök élet és kárhozat nem jutalom vagy büntetés, amit egy bíró mér ránk 
viselkedésünk szerint, hanem morálisdöntéseink belső, természetes következménye, 
érzésvilágunk és gondolkodásmódunk immár állandósult és visszafordíthatatlanná vált 
folytatása. 
Bizony nagyon alacsony szintű jutalmazás vagy büntetés lenne, ha az igazak és ártatlanok 
ezen a világon különleges, fizikai védelmet élveznének, a gonoszokra pedig a 
nyomorúságok sorozata várna. Az erkölcsi döntés akkor jövedelmező befektetés volna. 
Vagyis nem önmagáért választanánk Istent, s nem igazi karitásszal szeretnénk 
felebarátunkat, hanem az anyagi előnyökért, amelyekkel járna. A jó nem szolgálna saját 
jutalmára, a rossz sem maga belső büntetésére.                      Giovanni Martinetti S.J. 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 

Április 21. (Húsvét vasárnap): Báránkó család 
Április 28. (Húsvét utáni 1. vasárnap) Ifjúság 
Május 5. (Húsvét utáni 2. vasárnap) Somogyiné Hock Cecília 
Május 12. (Húsvét utáni 3. vasárnap) Asztalos család 

Megér egy mosolyt 

Feleség az ebédnél: - Tudod, drágám, 
hogy két dolgot tudok a legjobban sütni: 
rántott húst és almás pitét.  
Mire a férj: - És ez itt melyik? 
 


