
Húsvét a Hit Évében 
 
A mi Urunk Jézus Krisztus mondja:„Én vagyok a feltáma-
dás és az élet, aki bennem hisz, még ha meg is halt, örökké 
élni fog.” (Jn 11,25) 
 
 Kedves Testvérek! 
 
- Boldogok, akik a Nagyböjti időt komolyan vették, és imával, 
böjttel, adakozással készültek megváltó és szabadító Jézus Krisz-
tusunk szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ün-
nepére, mert általa saját megújulásukat is megélhetik. 
- Boldogok, akik találtak helyet, időt a magányra, imára, csend-
re, mert ez a csend „megcsendülhetett” így Isten „hozzájuk fért” 
és megkaphatták a belső békét. 
- Boldogok, akik ebben a belső békében élnek, mert egyre meg-
hittebben élnek együtt Istennel. 
 
- Boldogok, akik nemcsak megbánták bűneiket, hanem meg is 
tértek, mert új életük van. 
 

- Boldogok, akik imája nem csak monoton szövegmondás, hanem engedik magát a Szentlel-
ket imádkozni a lelkükben, mert megtapasztalják, hogy saját szavukkal, szívükkel egyre meg-
hittebben képesek megszólítani Istent. 
- Boldogok, akik rájöttek, hogy saját maguknak milyen módon kell böjtölniük, mert erőt kap-
nak ahhoz, hogy az antilélek trükkjeinek (időfecsérlő, sőt időrabló, semmitmondó, pláne ká-
ros, szellemi „moslék” kép-és hanghatások „élvezete”, testi-lelki egészséget romboló 
„narkotikus lazítás”…) ellenálljanak, és szenvedéllyé fajulásukat meggátolják. 
- Boldogok, akik rájöttek, hogy saját maguknak mitől kell megszabadulniuk Jézus Krisztus 
segítségével (és akarták a szabadulást!), mert így bátran, hitelesen és ez által hatásosan tehet-
nek tanúságot Jézus Krisztusról. 
- Boldogok, akik a felismert jó célokra szeretettel adakoztak (anyagiakkal, szellemi-testi 
munkával, idővel …), mert tudják, hogy Isten „megfizet” érte, különösen akkor, ha az ado-
mány már egy kicsit „fájt”. 
 
- Boldogok, akik megértik, hogy a meghitt Isten-kapcsolat: folyamat, amelyben lehetnek szá-
munkra (még) nem értett, fájdalmas mozzanatok is, mert Isten-kapcsolatuk tökéletesedésének 
útján járnak. 
 
- Boldogok, akik megbocsátó és bocsánatkérésre kész lelkülettel élnek, mert keresztényi mó-
don oldódnak meg az összezördülések, a nézeteltérések, és a viták nem fajulnak veszekedéssé. 
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- Boldogok, akik számára az Egyház az a „hajó, amelynek ugyan a fedélzetén ott vannak a 
gőg, a hatalomvágy és egyéb bűnök láncai, de mégis ez a hajó visz át a viharos vízen a túlsó 
partra, az üdvösség mezejére”, mert hiszik, hogy az Egyház Jézus Krisztus Teste és Isten 
(bűnre hajló) népe. 
- Boldogok, akik meg tudják bocsátani az Egyház bűneit, mert tudják, hogy ha nem bocsátják 
meg, akkor saját maguknak sem bocsáthatnak meg. 
- Boldogok, akik imádkoznak az Egyházért és az új olasz-argentin származású, jezsuita- és 
ferences lelkületű Ferenc pápánkért, mert hisznek az Egyház folytonos tavaszában, megúju-
lás-képességében. 
 
- Boldogok, akik tudják, hogy a boldogság nem folytonos gyönyörérzet (mert akkor „boldog a 
rühes, mert egész nap vakaródzhat” – ahogy egy ókori bölcselkedő mondta), hanem a lélek-
nek az a szüntelen, csendes öröme, amely az Isten akaratával egyező élet következménye: 

Tudom, hogy KIÉRT élek! 
                                                                                                                             

Sz.Im. 
 
 Szeretettel kívánjuk minden kedves Olvasónak, hogy Jézus Krisztus feltámadásának ünne-
pe - az ember legnagyobb ünnepe - áldott, személyes megújulást hozzon! 
  

                                                                                                               Kovács Károly 
                                                                                                          c. esperes-plébános, 
                                                                                                             és munkatársai 

Ima a Hit évére 
 

Mennyei Atyánk!  
Hálát adunk Neked azért, hogy meghívtál bennünket Egyházadba.  
Köszönjük Neked, hogy Krisztus Testével tápláltál bennünket, és 
eltöltöttél a Szentlélek erejével! Add, hogy napról napra mélyeb-
ben felismerjük kegyelmeidet életünkben, s egyre jobban rád bíz-
zuk életünket!  
Adj erőt, Urunk papjaidnak a mindennapi szolgálatukhoz!  
Erősítsd meg a családokat hűségeddel! Állj a fiatalok mellé, hogy 
nagylelkűen válaszoljanak hívásodra! Mutass utat a keresőknek, 
légy a kétségbeesettek és reménytelenek világossága!  
Nyisd meg szívünket, hogy Szentlelked erejével megmutathassuk 
embertársainknak az üdvösség útját! Így újítsd meg Szent Anna, 
Boldog Gizella és egyházmegyénk szentjeinek közbenjárására 
egyházközségünket és egyházmegyénket!  
Ámen.  
 

 



A volt és az új egyházfő 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Mario Bergoglio – Ferenc pápa - 1936. december 17-én született Buenos Airesben, 
olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes családban nőtt fel, édesapja Olaszországból 
vándorolt ki Argentínába, és a vasútnál dolgozott. Kémiát tanult, de a papi hivatást választot-
ta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. A filozófiai doktorátus 
megszerzése után irodalmat, pszichológiát és filozófiát tanított, 1969-ben szentelték pappá. A 
kiváló vezetési képességekkel megáldott Bergoglio 1973-tól hat évig a rend tartományfőnöke, 
1980-tól annak a szemináriumnak a rektora volt, amelyben végzett, doktori értekezését Né-
metországban készítette el. 1998-ban lett Buenos Aires érseke, 2001-ben kreálta bíborossá II. 
János Pál pápa. Három vatikáni kongregációnak is tagja, 2005 óta az Argentin Püspöki Kon-
ferencia elnöke. 
 
Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a társa-
dalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus hozzáállás-
sal viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi rezidenciába, s 
állítólag még ételeit is maga készíti. Sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, a görög művelt-
ség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írója. Jól úszik, erős, holott gyerekkora 
óta tüdőproblémái vannak. A kevés szavú ember megszólalásainak súlya van a 40 milliós 
Argentínában, ahol a lakosság 90%-a katolikus. Karácsony és húsvét idején Bergoglio felke-
res beteg gyerekeket ápoló kórházakat, fogházakat, megmossa a betegek és foglyok lábát, de a 
közszereplés nem az ő műfaja. 

 

 

Forrás: Magyar Kurír 

„A tudományos és technológiai dolgok 
sokba kerülnek. Isten azonban ingyen 
adja önmagát. Az élet legnagyobb dolgai 
– Isten, a szeretet, az igazság – ingyene-
sek, és azt mondanám, hogy gyakran kel-
lene erről elmélkednünk. 

Azért létezünk, hogy megmutassuk Istent 
az embereknek.” 

XVI. Benedek pápa  
 

„Most pedig induljunk el ezen az úton: a 
püspök és a nép közös útján. A római egy-
ház útja ez, azé a városé, amely a szeretet-
ben minden egyházat vezet. A testvériség, 
a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. 
Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsö-
nösen. Imádkozzunk az egész világért, 
azért, hogy széles körű testvériség valósul-
jon meg.” 

Ferenc pápa 



Udvardi Erzsébetre emlékezünk 
 
84 éves korában, 2013. február 4-én hunyt el Udvardi Erzsébet, 
a Balaton és a biblikus témák festője. Művei az életbe, az em-
beri lét elhivatottságába vetett mély hitet tükröznek. Egyház-
művészeti alkotásainak állandó témája a Biblia, az Ó- és Új-
szövetség, a szentek élete. Festett biblikus vázlatokat, oltárké-
peket, amelyek több környékbeli templomot, így Badacsony-
tomaj, Badacsonyörs, Ábrahámhegy, Keszthely, Hévíz temp-
lomait és kápolnáit díszítik. Ő restaurálta a tapolcai Malom-
tónál található Szentkút Madonna-képét is. Képein a festékek 
is fénnyé változtak, az olajfesték, az aranyfüstlemez, az ezüst-
fólia együttes alkalmazásával érte el azt a hatást, amit vágya 
szerint művei megalkotásával óhajtott, és lényéből fakadóan 
belső ragyogását is kifejezhette. Udvardi Erzsébet munkássá-
gát számos díjjal ismerték el – Munkácsy- és Kossuth-díjjal, 
Érdemes és Kiváló művész címmel; megkapta a Magyar Mű-

vészetért- és Pro Cultura Christiana díjat, a Magyar Örökség-díjat, valamint a Szent 
Fortunatus Lovagrend Művészeti Nagydíjat is. 

Forrás: Magyar Kurír 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Mester meghalt a szégyen fáján! 
A kétség ott ül sok tanítványán: 
Kialudt hát a szent Világosság? 
Rombadőlhetett a nagy Igazság? 

Egy áruló csók bitóra vitte, 
S a nép, mely sokszor Illésnek hitte: 

Megkorbácsolta, földig alázta, 
Arcul verdeste, szidta, gyalázta! 
Elhamvadt tűz lett az örök Élet? 
Elhervadtak az üde remények?... 

Csak állnak, várnak bús imádsággal, 
Királyt sirató szomorúsággal... 

Nagy fájdalmukat, ó, ki érti meg? 
  

A Mester hallgat, - 
Az ajka néma, a teste hideg. 

 
Kajafás főpap s cinkostársa mind 
Kaján mosollyal és dőre gőggel 
Az elcsendesült Golgotára int: 

,,Aki szerette, most menjen vele! 
Fusson az kinek ő volt Istene, 

Most ott pihen a halottak között, 
Nem uralkodik Izráel fölött... 

Ki mindig tudott máson segíteni, 
Miért engedte magát felfeszíteni?’’… 

…De Kajafások 
Ne siessetek, 
Messiástiprók 
Ne tapsoljatok, 

Csak három napig 
Várva várjatok! 

 
Hallgassatok el kereszt-ácsolók, 

Hamis vádolók, gonosz csácsogók, 
Ne gyűljetek lakomára, ne még, 
Ne bántsátok a megfélemlített 
Tanítványoknak örök Istenét! 

 
Bús tanítványok! 

Emlékezzetek. 
Az élő Mester 

Mit mondott nektek?... 
Szükség volt, hogy Ő testben meghaljon, 

Hogy harmadnapra az Írás betelvén: 
Föltámadhasson! 

 
Az égi Atya akarta így ezt, 

Áldozatoltár volt a fakereszt, 
Hol bűneinket mosta el vére! 

Most álom borult kedves szemére... 
Tekintsetek föl - bízva - az égre! 

Múlnak a napok és az éjjelek, 
S harmadik hajnal bíborfényében 

megnyílnak az egek!... 
Ne sírjatok és ne féljetek már, 

Csak higgyetek! 
 

Minden zord télre rügyfakadás jön, 
Szomorúságra támad az öröm; 

Sziklák mozdulnak, a kripta nyílik, 
Isten hatalma elhat a sírig, 

Sűrű homályból világosság lesz, 
Ó, nem káprázat, szent valóság  ez; 

Sötét  üregben nincs már halott, 
Angyal hirdeti: az Isten Fia 
Föltámadott! Föltámadott! 

 
Nyíljatok ki mind, fehér virágok, 

Illatozzátok be a világot, 
Minden bús szívben öröm fakadjon, 
Ének zendüljön minden hű ajkon, 

Magasba törő, ujjongó ének: 
Győzött a Krisztus, 

Győzött az Élet! 
 

                             Somogyi Imre 
 

AZ ÉLET DIADALA    - részlet 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A Szent Három Nap mise-, és szertartásrendje Badacsonytördemicen a következő: 
 Nagycsütörtökön este 6 órától lesz szentmise, ezután litánia. 
 Nagypénteken szintén este 6 órakor kezdődnek a szertartások: passió, kereszt-
hódolat, áldoztatás. 
 Nagyszombaton este 6 órától kezdődik a vigília, mely után a szokott útvonalon 
megtartjuk a körmenetet. 
 
Húsvétvasárnap reggel 8 órától ételszentelés lesz a badacsonytördemici templomban. 
 
Szigligeten húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szokott időben, délelőtt 10 órakor kez-
dődnek a szentmisék. 

HIRDETÉSEK 


