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Kedves Testvérek! 
 
Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott! – és 
ennek következménye volt, van és lesz. Nemcsak 
úgy általában, hanem az én életemben, a te életed-
ben, egyszóval mindannyiunk életében.  
Ha Ő, aki az Út az Igazság és az Élet, aki maga a 
Szeretet fel nem támadt volna, a keresztények hite 
semmit sem érne (Szt. Pál). Minden hit, vélekedés 
annyira segíti a szeretetre teremtett ember 
célbaérését: kibontakozását a Szeretetben az örök 
boldogságra, amennyire krisztusi, mert Isten a Sze-
retet. Minél távolabbi életet él az ember ettől a Sze-
retettől, annál kevésbé lehet a „Szentlélek templo-
ma” és annál inkább középpont nélkülivé: „széltől 
lengetett náddá”, manipulálhatóvá, etika-vesztetté 
válik. Az ilyen ember-sokaság „nemzetbiztonsági 
kockázatot jelent” (Balás B. p.a.)! A fiatalok egy 

igen jelentős részének céltalan életformája megsokszorozza ezt a veszélyt. Nagy a felelőssége 
a felnőtt (?) társadalomnak, ha egyáltalán akar jövőt.  
Különösen hangsúlyos a keresztények felelőssége: életpéldájuk, szavuk. 
 
(Ezért) becsületesen nézzünk magunkba. 
Keresztény vagyok, vagy csak „keresztényesdit” játszom mások és még magam előtt is? 
Ki nekem Jézus Krisztus? Törekszem-e egyre jobban megismerni Őt, legalább engedem-e, 
hogy egyre közelebb jöjjön hozzám és alakítsa életem a Szíve szerint?  
 
 „Akarsz-e meggyógyulni?”- kérdezi Jézus Krisztus a betegtől (Jn 5,1-16) 
  Akarsz-e feltámadni? – kérdezi Jézus Krisztus mindegyikünktől az egész lényével. 
„Idő” van. Most. El kell szánódni a megtérésre, a megújulásra, amíg tart a „most”. Amíg nem 
késő.  
Legbelül mindenki érzi, hogy élni csak bűntelenül jó.  
Az időnk véges, vigyázzunk: Mert a bűn ellopja az életünk!(Papp M. a.)  
 
Megfontolandó:  
Igaz: amilyen az imaéleted, olyan a hited. 
Egy szerzetes-pap vallomása a saját ima-módjáról, amely bensőséges Krisztus-kapcsolatát 
élteti, erősíti: 
„A meditálásban (belső imában) Jézus Krisztus nevét ismétlem. Feltételezem, hogy ez nem-
csak korai gyermekkorom benyomásait eleveníti fel bennem, hanem tudatom alatt annak a 
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názáreti férfinak az emlékezetét is, akiről sokat hallottam, olvastam, elmélkedtem. Elmélyül-
tek bennem az evangéliumokban megőrzött szavai. Élete példaképpé vált számomra. Reményt 
kelt bennem elköteleződése azok mellett, akik kicsik, bűnösök, akik betegnek és életképtelen-
nek érzik magukat. Akik küszködnek hitükkel. Visszahozza az élet vérkeringésébe azt, aki 
elveszett. A názáreti Jézus észreveszi azokat, akikkel igazságtalanul bánnak, akiket Isten és 
vallás nevében kirekesztenek, megaláznak, elítélnek. Ez vonzóvá teszi számomra vallásossá-
gát, istenképét, emberszeretetét, személyiségét. Világnézetem és személyes életem részévé 
vált tanítása, bánásmódja az emberekkel, ahogyan szenvedett és halála után megmutatko-
zott.(…) Tudatom alatt működik, hogy számomra a názáreti férfiban nemcsak emberi szemé-
lyisége, hanem Isten örök Igéje van jelen (Jn 1,1). Az ember Jézus nevét ismételve a második 
isteni személy hatásának teszem ki magam: az egy Isten, minden létező Teremtője és Fenn-
tartója járja át lelkemet, testemet.(…) Jézus nevének ismétlése megnyit, fogékonnyá tesz, 
összeköt mindenkivel, minden vallással, mindennel, ami létezik.(…) Aki Jézus nevét ismétli, 
Jézust ölti magára (Róm 13,14), krisztusivá válik. Ezért csak az meditáljon (imádkozzon 
belső ima-módon), aki nem akarja megakadályozni ezt az átalakulást.”(Mustó P. SJ) 
 
Ha a testem a Szentlélek temploma, akkor a szívem (teljes emberségem, testem-lelkem) az 
Atyáé és a Fiúé, az Úr Jézus Krisztusé. aki mondta és mondja (Jn 11,25): 
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meg is halt, örökké élni 
fog.” 

Sz.Im. 
 

Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, kereszthalálának és feltámadásának ünnepe 
(az ember legnagyobb ünnepe) mindnyájunknak hozzon áldott megújulást! 

 
                                                                               Szeretettel kívánjuk:  
                                                                                                                        Kovács Károly 

                                                                                                          c. esperes-plébános, 
                                                                                                             és munkatársai 
 
 

Amerre most jár 

Annyi szívben felébred valami 
hívogató vágy: útra kelni egyszer. 

Járni, amerre Jézus lába járt. 
Látni a Golgotát látó szemekkel. 

Hallgatni az olajfák suttogó 
beszédét… azt a titkos, bús beszédet. 

A szent helyen, hol imádkozva vérzett, 
belenézni a holdas éjszakába. 

Ellátogatni kis Betániába, 
mindenüvé, amerre elhaladt. 

És lélekben királlyá gazdagodni 
a szent, ezer emlékű út alatt. 

Nekem ez a vágy idegen maradt. 
Más volt a vágyam: Nőtt… növekedett… 

lett belőle sóvárgás, akarat, 

követelés: egyedül arra menni, 
amerre Jézus lába most halad. 

Nem von a régi csodák földje. 
Új csodák életföldje vár. 

Feltámadást, erőt ujjongva hirdet 
a százvirágba zsendülő határ. 

S az élő Krisztus feltámadva jár. 
Magyar nyomort gyógyít. Édestestvérem 

vak szemét nyitja színre, fényre meg. 
S bár útait szememmel el nem érem, 

A lelkemen sejtésük átremeg. 

Mért mennék messze, idegen vidékre 
keresni, földi útja merre vitt? 

Most akarom a lépteit követni: 
Az élő Krisztus lépteit. 

Túrmezei Erzsébet 
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„Az Ő feltámadása nem múltbeli dolog; életerő lakik benne, amely átjárja a világot. Ahol úgy 
látszik, hogy minden meghalt, ott apránként mindenfelől a feltámadás csírái jelennek meg. 
Olyan erő ez, amelynek nincsen párja. Igaz, sokszor úgy látszik, mintha Isten nem létezne: 
nem csillapodó igazságtalanságokat, rosszaságokat, közömbösséget, és könyörtelenséget lá-
tunk. Azonban bizonyos az is, hogy a sötétség közepette mindig felfakad valami új, ami előbb 
vagy utóbb termést hoz. Egy legyalult mezőn az élet makacsul és ellenállhatatlanul visszatér. 
Sok csúf dolog van, de a jó mindig hajlamos arra, hogy visszatérjen, felfakadjon és elterjed-
jen. A világban minden nap újjászületik a szépség, amely a történelem drámái által átalakítva 
támad fel. Az értékek mindig új formájukban mutatkoznak meg, és tény, hogy az ember sok-
szor született már újjá visszafordíthatatlannak látszó helyzetekből. Ez a feltámadás ereje.” 
 

Ferenc pápa – Az Evangélium öröme 276.  

A szigligeti templom harangjai 

A nagycsütörtökön elcsendesedő, majd nagyszombat este a feltámadás hírét hozó harangok 
hangja hozzátarozik minden hívő közösség életéhez. Húsvét alkalmából ismerjük meg a szigli-
geti templom tornyában lakó három harangot. 

Jézus Szíve nagyharang 

Öntötte: Szlezák László 1933-ban. 
Átmérője: 70,2 cm 
Súlya: 177 kg. 
 
Felirata: „Jézus Szíve, vezesd Magadhoz Szigliget minden lakó-
ját.”  
Felirat a harang másik oldalán: „Készült az Úrnak 1933. szent 
évében Szlezák László Magyarország aranykoszorús Mester 
harangöntő gyárában, Budapest” 
 
Megszólal reggel, délben, és este, illetve a szentmisére történő 

hívogatás első alkalmával. 
 
 
Boldogságos Szűz középharang 
 
Öntötte Seltenhofer Frigyes 1925-ben, Sopronban. 
Átmérője: 61,7 cm 
Súlya: körülbelül 120 kg. 
 
Felirata: „A Boldogságos Szűz tiszteletére állították a község 
elöljárói közös adakozásból 1925. évben. Öntötték Seltenhofer 
Frigyes harangöntő gyárában, Sopron” 
 
A templom legrégebbi harangja a második hívogató alkalmá-
val szólal meg. 
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Szentháromság lélekharang 
 
Öntötte Szlezák László 1933-ban. 
Átmérője: 45,9 cm 
Súlya: 52,5 kg. 
 
Felirata: „Az imádandó Szentháromság dicséretére készítet-
ték a szigligeti hívek az Úrnak 1933. szent évében, Szlezák 
László Magyarország aranykoszorús mestere harangöntő 
gyárában, Budapesten.”  
Felirat a másik oldalon: „Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a 
Szentléleknek, miképpen kezdetben vala most és mindörökkön 
örökké  ámen.” 

 
A lélekharang az esti harangozáskor, a nagyharang után szólal meg az elhunytak emlékére. 
Mindhárom harang együttesen (úgynevezett plénumban) a szentmisére történő beharangozás-
kor hallható. 
 

Az élet diadala 
(részlet)

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! 

Az egész világ 
Hittel csodálja, 
Tavaszi szellő 

Ezt orgonálja… 
,,Halál, hol a te fullánkod éle? 

Hol a győzelmed, koporsó mélye?’’ 

Vissza, kísértők! Félre, csüggedők! 
Gátat szaggatnak titkos, nagy erők, 
S eltörpül minden emberi gazság, 

Mert a halálon diadalt arat 
Az Élet, az Út és az Igazság! 

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
 

 
A Szentháromnap menetrendje Badacsonytördemicen a következő: 
 - Nagycsütörtökön este 7 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó vacsora emlékére, utána 
litánia. 
- Nagypénteken szintén este 7 órakor kezdődnek a szertartások: Passió, kereszthódolat, ál-
doztatás. 
- Nagyszombat este 7 órakor kezdődik a vigília, utána pedig a feltámadási körmenet. 
- Húsvét reggel 8 órakor ételszentelés lesz a badacsonytördemici templomban. Húsvétvasár-
nap, és hétfőn a szentmisék Szigligeten délelőtt 10 órakor kezdődnek. 

HIRDETÉSEK 


