HÚSVÉT

Korunk embere gyakran értetlenül néz húsvét ünnepére.
Sokan karácsonyt tartják az egyház legnagyobb ünnepének, pedig
jól tudjuk, húsvétról van szó, ha a legszentebb ünnepet említjük. A
feltámadás ünnepe sokkal összetettebb, bonyolultabb, hogy azt
hétköznapi ésszel megértsük. Mi is történt az első húsvéton?
Nagypénteken Jeruzsálem utcáin, a Via Dolorosán az
emberek így szólhattak egymáshoz: „Nézzétek, itt megy, aki
messiásnak képzelte magát!”, „Istenkáromló cipeli ott súlyos
keresztjét!” A Golgota felé egy megostorozott, megszégyenített
ember egyre nehezedő lépésekkel közeledett. Kezét, lábát
felszögezték, bűnösök közé állították, leköpdösték. Elvállalta mások
bűneit, pedig bűntelen volt, mikor pedig minden bevégeztetett,
kilehelte lelkét. Édesanyja szomorúan siratja meghalt fiát. Estére a
holtat sírba fektették, egykori tanítványi pedig bujdostak,
menekültek, nehogy ők is erre a sorsra jussanak. Akik benne bíztak,
csalódva néztek a sírbarlang felé: „Pedig ő valóban olyan volt, mint a megváltó. De már
vége.”
Az egyház hagyományaival is kifejezi ezeket a pillanatokat. Nagycsütörtökön
elhallgatnak a harangok, elsötétednek a templomok, eltűnnek az oltárok díszei, nem szólal
meg az orgona. Pénteken a gyász, és a szomorúság, szombaton pedig az üresség tölti be az
öreg falakat.
Amikor már a jeruzsálemi nép majdnem beletörődött a pénteki eseményekbe,
asszonyok hangoskodására figyelnek fel a vasárnapi hajnalban. „Nincs ott, üres a sír!”
Gyülekeznek már a sziklatemető előtt, nézik az összehajtott lepleket, értetlenkedve pillantanak
be a sírboltba, mikor a hátuk mögül egy ismerős hang köszön rájuk: „Ne féljetek, én vagyok!”
Odatekintve látják, hogy Ő az, Krisztus, a Megváltó. Már nem halott többé. A tömeg ámulva
nézi, valóban Ő az Isten fia. Eszükbe jutnak a próféciák, Jézus tanításai. Valóban feltámadt a
halálból! A tanítványok pedig újra köszöntik a Mestert. Új hitet kaptak, immár életük árán is
kiállnak mellette. Ma is millióan bíznak és hisznek Benne.
Minden év húsvétestéjén hívek sokasága ül be a sötét templomba. A húsvéti gyertya
apró fénye megjelenik a templomkapuban, az emberek gyertyájukat meggyújtják vele, míg a
sok pici láng bevilágítja a templomot, újra fény árad ki az ablakokon a sötét estébe. Újra
felzúgnak a harangok, és a húsvéti örömöt énekelve járják a körmenetet a keresztények. Így
ünnepeljük a Feltámadottat.
Idén, mikor a körmenetben haladunk, jusson eszünkbe a következő: dacoljunk a gyász,
vagy a halál kegyetlenségével, a magánnyal, a szomorúsággal, saját magunk, nemzetünk,
vagy a földkerekséget napjainkban behálózó válságával, Isten az adott pillanatban ránk fog
találni, és megszólít minket: „Ne féljetek! Itt vagyok!”

Húsvéti pirkadat
Elmúlt az éj; őrződ keres,
hajnal köszönt, a sír üres.
Ó, lépj közénk és hívd Tamást,
Láthassuk mind, szemlátomást.
Botló hitünk új erejét
Tőled lelje s Nálad helyét!
Fordítsd felénk szent arcodat,
Oltsd ki a testvér-harcokat.
Teremthessünk békés Földet,
hol ember nem öldökölhet,
s melletted él, meg nem halhat,
értelme ha jóra hallgat.

Tollas Tibor
Hozsanna húsvét
Hozsanna húsvét! Künn a
tavasz száll,
Sziklasírodból föltámadtál
És csodát műveltél megint.
Puszta földünk virággá ébred,
Sok zsenge ág zsoltárt zeng
néked,
Jézus, naparcod rámtekint.
Hozsanna húsvét! Hitünk sója,
Bénák, betegek gyógyítója
Fénypallosodtól a halál
Sötét szárnyával éjbe rebben,
Szétáradsz bennem
győzhetetlen,
Romlandó testem talpra áll!
S futnék a fénynél sebesebben,
Húsvét tüzét a holt lelkekben
Gyújtani elvesző úton.
Hírül adni a beteg, fáradt
Társaknak újuló csodádat. Hozsanna Néked Jézusom!

Pilinszky János: HARMADNAPON
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Ismerjük meg a Plébánia templomait!

Hegymagas
Lengyel kápolna
A Szent György-hegy oldalában található 215
m magasan, a Boldogságos Szűz tiszteletére szentelt
kápolna. 1760 körül a lengyeltóti Lengyel család
építtette. Gyönyörű fából faragott barokk-rokokó
oltárának oszlopainak, - a hagyomány szerint - a
Lengyel család tagjai tartják. Tetején Szent István,
Szent László és a Szűz Mária aranyozott szobraival.
Az oltár alapzatában Szent Sebestyén, Szent Kelemen
és Szent Rozália reliefjei domborodnak.
Művészi faragású szószéke a négy evangélista ülő alakjával, tetején a Jó Pásztor
szobrával ékeskedik. Padjai rokokó tölgyfa padok. A fa orgonakarzat mellvédjén
festett bibliai jeleneteket látunk. A kápolna tornyát mintegy száz év múltán építették
hozzá. Homlokzati tornyán két fülke, abban a lovas Szent György, felette a Szent
Imre, az oromzat szélein Szent István és Szent László szobrai találhatók. Oldalt a
fülkékben Szent Péter, Szent Pál, Szent Antal és Szent József. A szobrok anyaga
bántai homokkő. Mindezek az ékességek a kápolnát a Balaton-vidéki barokk művészet
egyik legszebb emlékévé avatják.

Hegymagasi templom
1274-ben találkozunk először Hegymagason a Szent
Kereszt kápolnával. 1333-tól 1334-ig Balázs a papja. A
reformáció és a török idők letarolják a múltat, 1755-ben
Szent Márk romokban álló régi templomát a Lengyel család
újjáépítteti, Szent Lőrinc tiszteletére dedikálják. 1914-ben,
neoromán stílusban átalakítják. A hegymagasi templom
külső és belső felújítása 1983-ban történt. A torony
tatarozását legutóbb 2000-ben végezték el.
www.hegymagas.hu

Nincs itt, mondták
az angyalok,
a sír üres, itt sincs
dobogja meglepett
szégyenkező szívünk
itt sincs
bár itt lehetne.

Jöjj Föltámadott
szívünket újra töltse be lényed,
értelmetlen Nélküled az élet.

„Húsvét a keresztény gyülekezetnek hosszú időn át egyetlen, minden napját betöltő
örömünnepe volt. Az első keresztények egész életét ez a boldog bizonyosság töltötte be:
„Valóban feltámadt az Úr!” (Lk 24,34) Krisztus feltámadása teljesen elkülöníti a
kereszténységet minden más vallástól. Egyetlen más vallás sem mondhatja, hogy alapítójának
sírja üres. Mi, keresztények nem zarándokolunk el olyan helyre, ahol Urunk földi
maradványai fekszenek, mivel Ő nem maradt a sírban. Ő legyőzte a halált!”

HIRDETÉSEK
A három szent nap miserendje a következő:
Badacsonytördemicen a szertartások nagycsütörtökön és nagypénteken este 7 órától
kezdődnek. Nagyszombaton a feltámadási körmenet Hegymagason délután 5,
Badacsonytördemicen este 3/4 7-kor kezdődik.
Húsvét reggelén hagyományos ételszentelés lesz Tördemicen fél8 órakor.
Húsvét vasárnapján, és hétfőjén Szigligeten a szentmise szokott időben, délelőtt tíz
órakor kezdődnek.

Istentől áldott,
kegyelemteljes húsvéti
ünnepet
kívánunk minden Olvasónak!

e.mail: hit.elet.szigliget@gmail.com

