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HÚSVÉT

Kinek volt és kinek van ma igazi húsvétja?
Nem azoknak volt, akik elsőként mentek a sírhoz. Az asszonyok ugyanis nagyon
szomorúak voltak, és azon gondolkodtak, hogy vajon ki fogja a nagy követ
elhengeríteni. Az igazi húsvét nem az üres sírral kezdődik, hanem azzal, amikor a
feltámadt Jézus valami módon, titokzatosan beleszól az életünkbe.
Mária Magdolna Jézust először a kertésznek gondolta. De amikor Jézus
megszólal, megismeri a szeretett Mester hangját, és térdre hull. Ebben a
térdrehullásban már benne van húsvét öröme.
Mitől lesz valakinek igazi húsvétja? Ha szívéről lepattannak a zárak!
Rengeteg a zár a szívünkön, életünkön: a kételkedés, a megélhetés gondja, a túl
nagy fájdalom vagy éppen a túl nagy öröm. Zárak, amelyek elzárnak valakitől és
bezárnak valamibe. Egy sajátos énközpontú életbe, amelybe Jézust csak egyszerkétszer engedjük be, akkor is csak életem pereméig. Az igazi húsvét ott kezdődik, ahol
Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, és így szól: „Békesség néktek!"
Ez a békesség a húsvét örömét hordozza. Ez a békesség olyan erő, amit nem
lehet megmagyarázni.
Így a halál közelségét látva is, húsvéti hittel és reménységgel járhatjuk
napjainkat. Ez a békesség és erő nem tőlünk van! Emberileg összeroppanás,
jajveszékelés az, ami a gyászolót jellemzi. A zárakat lepattantó Jézussal viszont
csendben tudunk maradni, s talán hálát is tudunk adni azért, aki eddig velünk volt, akit
eddig szerethettünk.
E két szóban – ha azt hittel fogadjuk -, benne van az élet gondjainak minden
orvossága: „Békesség Nektek!”
Tamásy Tamásné.

Minden Olvasónak Istentől áldott húsvéti ünnepet
kívánunk!

Húsvéti fák
Azon a vasárnap
ujjongtak a pálmák,
mert a megváltásnak
messiási álmát
valósulva látta
Jeruzsálem népe,
Jött Jézus... lepleket
dobtak le elébe,
s lengettek fölötte
büszke pálmaágat,
azon a vasárnap.

Akkor csütörtökön
a szelíd olajfák
karcsú ágaikat
lankadtan lehajták,
mert a Getsemanekertben
gyötrelemmel
vért verejtékezett
egy magános ember,
vére szétfolyott
a fekete rögökön,
akkor csütörtökön.

Azon a pénteken
szomorú szél susog,
búsan hajladoztak
bánatos cédrusok,
mert fönn a Golgotán
cédrusfából ácsolt
kereszten függött
egy véresre korbácsolt,
meggyötört, megkínzott
kihűlt, sápadt tetem,
azon a pénteken.

S a másik vasárnap
úgy pirkadat tájba
kivirult a világ
valamennyi fája,
északi fenyőktől
délszaki pálmákig
mind üdén kizöldell,
lombot hajt, virágzik,
mert halottaiból
Jézus ím feltámadt
ezen a vasárnap!

Csanád Béla: Keresztúti napló
1. Mindennap megítéllek. Nem szóval. Ahogy élek.
2. Lásd, amit adni tudtam. Kereszt volt szakadatlan.
3. Tántorgok botladozva. Csak bűnteher ne nyomna.
4. Ha anyád jönne szembe, hogy nézne most szemembe?
5. Miért csak parancsszóra állok melléd, a jóra?
6. Akinek Te vagy gondja, szívében arcod hordja.
7. Újra a földre estem. Segíts föl kegyelemben!
8. Sírjon a maga vesztén száraz ág, rossz keresztény.
9. Bukás ezernyi tettem. Ne hagyj elveszni engem!
10. Tested vad árvasága, mi lelkünk gyógyulása.
11. Kereszt, szegekkel ékes! Micsoda ölelés ez?
12. Halálod lesz az élet, ha tudok halni véled.
13. Kit Mária félt, gyászol, félhet-e a pusztulástól?
14. Sírodba temetkezve feltámadunk a mennybe!

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé ... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttük ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe
és suhog a korbács és csattog az ostor,
hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? - Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra: csakúgy ...
úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír fele hárman,
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban.
Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.
Túrmezei Erzsébet

Nézd, ott a sir, az Úr akarta, s ímhol
Örökélet bölcsője lett a sírból...
Lehullt a kő: helyén az égbe látunk,
A sir üzen: halál, remélve várunk!
Szegezd nyilad bár az ember szívének,
Fülünkbe cseng mindig az angyalének:
Feltámadott! Feltámadott!

Miért keresnéd Őt a sírban
Hisz nincsen ott, mert nem halott.
Halál bilincse szétszakítva,
Az Úr Jézus feltámadott!
A Golgotán volt az ítélet,
Ott győzte le a bűnt s halált.
A sírból most kikelt az élet,
Az ígéret valóra vált!
A Golgotán Ő meghalt érted,
Ó bűnös szív, ezt ne feledd.
A Golgotánál hajtsd meg térded,
És sírva sírj bűnöd felett.
De nagypéntekre jött a húsvét,
Örülj, ujjongj bűnbánó szív,
Az Úr életre kelve ismét,
Örökre él s életre hív!

Töröld le könnyed ember, nem vagy árva,
Út lett a sir egy szebb, dicsőbb hazába.
Csak légy erős, csak légy szilárd a hitben,
Az út felén ne félj, nem hágy el az Isten.
Ha tán a bűn lett újra rajtad úrrá,
E mennyei varázsszó szüljön ujjá:
Feltámadott! Feltámadott!
Zengjen hát hangos hálaének
A mindenség nagy Istenének!
Ünneplő lelkünk égbe szállva
Olvadjon össze hő imába.
Ég, föld derüljön fel ragyogva,
A Golgothának szent halottja
Feltámadott! Feltámadott!

HIRDETÉSEK
A három szent nap miserendje a következő:
Badacsonytördemicen a szertartások nagycsütörtökön és nagypénteken este 7 órától
kezdődnek. Nagyszombaton a vigília szintén este 7 órakor kezdődik Badacsonytördemicen,
utána megtartjuk a feltámadási körmenetet.
Húsvét reggelén hagyományos ételszentelés lesz Tördemicen fél8 órakor.
Húsvét vasárnapján, és hétfőjén Szigligeten a szentmise szokott időben, délelőtt tíz órakor
kezdődnek.
E-mail cím: hit.elet.szigliget@gmail.com

