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HÚSVÉT 

Húsvét veretes üzenete 2011 
 

Bizony, bizony, kedves Testvéreim, Urunk Jézus 
Krisztus határozottan kijelentette: 

„ÉN VAGYOK” 
Mintha abból a bibliai csipkebokorból szólna az 

Isten. 
 

Bizony, bizony sokat segítene rajtunk, ha volna 
fülünk az életbevágó kérdés meghallására: 

Én ki vagyok? 
 

Mert ott vagyunk valamennyien ma is a Kereszt alatt, Jézus Krisztus feszülete 
alatt. De mennyire különböző lelkülettel!!!  
- Lehetek távoli, közömbös bámészkodó, aki csak szóbeszédből tud valamit a 
Megfeszítettről, nem sokat értek meg a lényegből. Az ünnep csak szabadidő 
(vagy munkaidő) számomra.  
- Lehetek némileg közelebb a Feszülethez, valamikor, valaki (nagyszülő, 
hitoktató…) által kaptam „alapképzést”, jobb esetben életpéldát, de az idő, meg 
az élet elhomályosított sok mindent. Jézus Krisztushoz nem fűz személyes 
kapcsolat, hiszen nem ismerem igazán. A közösség, az Egyház tagjának vallom 
magam, talán el-ellátogatok a templomba, esetleg támogatom anyagilag is, de 
szavára nemigen hallgatok, életemnek nem meghatározója Jézus Krisztus. 
„Idegenlégiós” életet élek, aki olyan országért harcol, amelyik igazán nem az 
övé. 
- Lehetek gyáva tanítvány, titokban hívő farizeus, aki nem áll ki hitéért. 
- Lehetek csalódott, lélekben megöregedett tanítvány, aki mást várt Jézustól, 
aki elfelejtette, elhagyta „első szeretetét”, amely Jézushoz kötötte. 
- Lehetek a „kincs, hír, gyönyör” igézetében élő „tanítvány”, Jézus arcát 
elhomályosító hiúságok és szenvedélyek rabja, aki ha elismeri 
megkötözöttségét, Jézus gyógyító szeretetét megtapasztalhatja. 

 



- Lehetek Istenhez, emberhez hűtlen, eskümet megszegő. 
- Lehetek gyerekei számára is példa-életű (és hitű) szülő, aki nem csak küldi-engedi 
gyerekét a templomba, hanem kézen fogja, és együtt megy vele. 
- Lehetek bűnbánó Magdolna, akit átalakított Jézus megbocsátó szeretete. 
- Lehetek Szűz Mária és Szent János jellemű, aki a kereszt tövében siratta a 
Megfeszítettet. 
- Lehetek bal lator, aki keresztjét káromolva viselte, de lehetek jobb lator, aki az 
utolsó percben tért meg, ami nem jelenti azt, hogy Isten irgalmával visszaélve 
halogathatom a megtérésemet, azaz életem megvizsgálását (ki vagyok most Isten 
előtt), bűneim megbánását és életem átadását Jézus Krisztusnak. 
 
 Akik most vagyunk a Feszület alatt, úgy részesülünk most a Feltámadás örömében, 
Húsvét lényegében. De szerencsénkre irgalmas a mi Urunk, Jézus Krisztus és akarja 
a megtérésünket (életünk felülvizsgálását, bűneink megbánását és bevallását, 
ígéretünket, hogy törekszünk a bűntelen életre, és elfogadjuk az Ő Egyházának 
megadott feloldozási szolgálat-hatalmat). 
 Boldog, aki megtisztult lélekkel ünnepel. 
 
 Hitünk apostoli hit: az apostoloknak, mint esendő embereknek szükségük volt a 
feltámadt Krisztussal találkozni. A csalódott, megfélemlített csapat „valamilyen 
hatásra” szinte órákon belül bátor, elkötelezett, életáldozatra kész hitvallók 
közösségévé változott, amit pénzzel és egyéb világi ráhatással elérni lehetetlen, 
lélektanilag kizárt. Ez a „valamilyen hatás” a találkozás a feltámadt Jézus 
Krisztussal, ez az apostoli hitünk alapja. 
 
 
   „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne 
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa üdvözüljön a világ.” (Jn 3,13-17) 
 „És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.”(Mt 28,20) 
 
   Az Út, az Igazság és az Élet: Jézus Krisztus! 

                                                                                                                             
Sz.Im. 

 
 
   Áldott Húsvéti Ünnepeket, boldog, igaz lelki megújulást, feltámadást 
(feltámasztást) kívánnak szeretettel: 
                                                           
                                                                                      Kovács Károly 
                                                                                 c. esperes-plébános 
                                                                                     és munkatársai 

 



Túrmezei Erzsébet 
Húsvét hajnalán 

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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   „A húsvét az ellentétek ünnepe. Számtalan példát látunk erre az újszövetségi 
leírásokban, és a minket körülvevő természetben is ebben az időszakban. 
A nemrég még fagyos földből zöldellő zsenge tört elő, a kopár ágakat újra levelek és 
virágok borították el. Már ritkábban fúj a hideg szél, és a melengető napsugár egyre 
többször hív ki minket a szabadba. A halott természet újból feleszmél, minden az élet 
megújulását hirdeti. 
… 
    A szomorú asszonyok vidáman távoztak az üres sírtól. A félelemtől elbujdosó 
tanítványok a hit mártírjai lettek. A csüggedő, szétszéledő tömegből ma már 2000 éves 
egyház lett. Akit megfeszítettek, él… 
    Mit üzen ez a ma emberének? 
   Bár gyötörje az élet ezernyi gondja, érezheti végtelennek azt a keresztutat, amin jár, 
de Isten a legelhagyatottabb helyzetben is rátalál, és felemeli. Így minden bukás 
alkalom lehet az újrakezdésre, a fájdalom a kegyelem eszközévé válhat, a halál pedig 
csak egy út, az örök életig.” 
 

Május 1-jén boldoggá avatják II. János 
Pál pápát 

 
„Ne féljetek attól, hogy szentek legyetek! 
Állhatatosan tartsatok ki Krisztus mellett, 
hogy Õ bennetek maradjon! Ne hagyjátok, 
hogy kialudjon szívetekben a szentség fénye! 
Ne féljetek attól, hogy vágyakozzatok az 
életszentségre! Ne féljetek szentnek lenni! 
Azt a századot, ami a vége felé jár és vele 
együtt az új évezredet tegyétek a szent 
emberek korszakává!” 
 
 (II. János Pál pápa szentbeszéde Boldog Kinga 
kanonizálásakor - 1999. június 16.) 

 
 
A szent három napon a szentmisék és a 
szertartások a következő időpontokban 
kezdődnek Badacsonytördemicen: 
 Nagycsütörtökön este hét órától lesz 
szentmise, utána litánia. 
 Nagypénteken szintén hét órakor 
kezdődik a szertartás, és a kereszthódolat. 
 Nagyszombaton este hét órakor 
kezdődik a szentmise, utána a szokott 
útvonalon tartjuk meg a feltámadási 
körmenetet. 
 Húsvétvasárnap reggel nyolc órakor 
ételszentelés lesz a badacsonytördemici 
templomban 

HIRDETÉSEK 


