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Amikor
az asszonyok útra kelnek, még

éjszaka van. A hajnal csendjében Krisztus
feltámad, pedig az őrök azt hitték, hogy még ott

fekszik halva! Amikor az asszonyok a sírhoz érnek,
az angyal az üres sírt mutatja, mert Jézus már feltámadt!
Amikor lepecsételnek egy levelet, amikor azt hiszik a világ-
ban, hogy egy ügy le van lezárva, akkor is lehet feltámadás!
A kő nem akadály! Isten mindig küld valakit, hogy elhengerítse
mások köveit! A sajátjainktól lehet félni, mert saját bűneinktől
/köveinktől csak akkor szabadít meg Isten, ha ezt kérjük a
bűnbocsánatban. Akik keresik Jézust, azoknak megjelenik.
Nem a katonáknak! Keressük a feltámadottat! Vigyünk hírt ró-
la, akár hisznek nekünk, akár nem! TALÁLKOZHATUNK JÉ-
ZUSSAL! Az Európai Unióban, mint egy műemlék-sírban, le-
pecsételték a templomokat: MŰEMLÉK! A hitünkre is sokan
ugyanezt mondják: MŰEMLÉK! Ide-oda sodor minket az idő.
Azt hiszik sokan, hogy az ügyünk le van zárva, mint Jézus sír-
ja. Lehet, hogy így van. De míg ők kinn strázsálnak a sír bejá-
rata előtt, vagy nyugodtan teszik a dolgukat, mert mások vi-
gyázzák a hitünk halálát hirdető sírt, addig mi már Jézussal
feltámadtunk! Lehet, hogy nem tudnak még rólunk, mert a kő
még ott van, de attól már feltámadtunk Jézussal. Legyünk
olyanok, mint a fénylő ruhás angyal, ifjú vagy férfi , aki még a
sírban van, de az oda igyekvő asszonyoknak hirdeti :

JÉZUS FELTÁMADT! ÉS VELE MI IS FELTÁMADUNK!
Jézus anyja, Mária, nem volt az asszonyok között. Nem kell

feltétlen ott lennünk a helyszínen, hogy tudjuk: van feltáma-
dás. Lehet, hogy néhol már eltemették a hitet, de tudom, hogy
ott is van feltámadás. Lehet, hogy lepecsételt a sír, lehet, hogy

kívülről nem látni, de Jézus már feltámadt!

Áldott feltámadást! Tibor atya



VAN EGY JÓ HÍREM!
A sajtóban gyakran így kezdődnek
a híradások: „Megölte, becsapta,
ellopta, megrágalmazta, elfogták,
lebukott>” Pedig az is igaz, hogy:
„Fölfedezte, megértette, fölkarolta,
megajándékozta, elfogadta, megú-
jult>”
Amikor az Újszövetségi Szentírás
született, még nem volt neve. Jé-
zus kortársainak és a következő
nemzedéknek erős volt a meggyő-
ződése: Jézus által elkezdődött va-
lami nagyon szép, új dolog az éle-
tükben. Isten nincs távol, hanem
személyesen szeret, és egy nagy-
szerű életre hív bennünket. Nem
vagyunk elveszettek és árvák, mert
Isten az Atyánk, és Ő testvéreket
adott mellénk: a többi embert. Van-
nak ugyan nehézségeink, de Jézus
legyőzte a rosszat. A világban is,
bennünk is. Ezért képesek va-
gyunk szeretetben élni. A szeretet
erősebb, mint a gyűlölet. Ez na-
gyon jó hír! Ezért nevezték el az
erről szóló, akkor születő könyvü-
ket „Evangéliumnak”, amely görö-
gül „Jó Hírt” jelent. Hisszük és val-
l juk, hogy ez a Jó Hír ma is meg-
szólít, életet ad, megújítja az egyes
emberek, családok, közösségek
életét. Erről szeretnénk vallani hús-
véti újságunkban.

Tibor atya

HÚSVÉTI SZEMEK
Bárcsak húsvéti szemmel látnánk
mindent, hogy képesek legyünk
észrevenni
-a halál mélyén az életet,
-a bűn mélyén a megbocsátást,
-a megosztottság mélyén az egy-
séget,
-a seb mélyén a dicsőséget,
-az emberben az Istent,
-az Istenben az embert,
-magamban Téged,
-És mindenen túl a húsvét tel jes
erejét.

Klaus Hemmerle püspök

ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS
AZ ÉLET
Állításával Jézus természetesen
nem tagadja a fizikai halál létezé-
sét. Ez mégsem jelenti az igazi
Élet elvesztését. A halál tapaszta-
lata, mint minden ember számára,
a te számodra is egyedüli , megrá-
zó és talán félelmetes erejű marad,
de ezen túl már nem a lét értelmet-
lenségét, abszurditását jelzi. S
hogy mikor fogant meg benned az
Élet, a soha el nem múló élet?
Amikor megkereszteltek. Bár mint
ember halandó vagy, Krisztus hal-
hatatlan Életet adott neked. A ke-
resztségben ugyanis megkaptad a
Szentlelket, aki feltámasztotta Jé-
zust. Ahhoz, hogy részesülj ebben
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a szentségben, a hitedre volt szük-
ség, melyet szüleid val lottak meg a
te nevedben. A hit nagyon fontos,
elengedhetetlen feltétel: nemcsak
abban áll , hogy elfogadod a Krisz-
tus által hirdetett igazságot, hanem
hogy egész lényeddel követed is
azt. Ha tehát meg akarod kapni az
életet, ki kel l mondanod igenedet
Krisztusnak, el kel l fogadnod taní-
tását, és a szavai, a parancsolatai
szerint kel l élned. Jézus világosan
megmondta: „Aki megtartja tanítá-
somat, nem ízleli meg a halált
örökre.” Segítsünk egymásnak
megvalósítani elhatározásunkat,
melyet ál landóan meg kell
újítanunk: próbáljunk újra és újra
meghalni önmagunknak, hogy
Krisztus, a Feltámadott már mos-
tantól bennünk éhessen!

(Chiara L.)

A TORINÓI LEPEL
A lepel különleges jelentősége a
hívő ember számára abban is meg-
mutatkozik, hogy rajta nem csupán
a töredékes fotónegatívhoz hason-
ló Arc és Test jelenik meg. Ez az
Arc és Test a személyes hit bizo-
nyossága által a halott Krisztus
Arcának és Testének fényképne-
gatívhoz hasonló, bár egyenetlen
lenyomata. Tekintve, hogy kelet-
kezését testkisugárzás okozta, a
sugár-hatás azon testrészek le-
nyomatát hagyta élesebben a
leplen, melyek a Testtel közvetlen
kapcsolatban voltak. Mivel a térben
a bal térd emelkedik ki leginkább,
érthető, hogy annak csontjai raj-
zolódnak ki a legtisztábban, meg-
rendítő hatást váltva ki a szemlé-
lőben. Az Arc és a Test különleges
üzenetértéke, hogy Jézus szenve-
déstörténetét tartalmazza s ebben
újabb fel ismeréseket tesz lehetővé.
Persze le kell tudni fordítani ezt az
üzenetet, amely az evangelizálás
kiemelt szerepét külön is érinti .
Bátran el lehet fogadni, hogy szá-
mos olyan jelet és utalást ismerhe-
tünk föl ebben a tekintetben a tu-
dományos kutatás segítségével,
amely magát a bibl iatudományt is
előbbre viszi és segíti . Érdemes
tehát röviden, mégis részleteseb-
ben visszapil lantani azokra az
eredményekre, amelyek hagyomá-
nyos bibl iai ismereteinket előbbre
vitték a lepelkutatás alapján.
- Megszámolták a Testen kivehető
ostorcsapások nyomait (kb. 1 20).
Megállapították, hogy a római
ostorozásnál használt büntetőesz-
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közről van szó (ólmozott korbács).
- Megállapították a kutatások, hogy
a töviskorona nem olyan volt, mint
az a köztudatban él, századok óta.
Nem babérkoszorúhoz hasonlóan
körbefont, hanem kosárszerű.
- Ismert dolog, hogy igazi szenzá-
ció volt a szegek nyoma a kéz
csuklóján és nem a tenyéren.
-Igen jelentős fel ismerés a hagyo-
mányos ábrázolásokkal szemben,
hogy a lepel embere - meggyőző-
désünk szerint Jézus Krisztus -
nem az egész keresztet vitte, ha-
nem annak csupán a felső, vízszin-
tes szárát. A függőleges rész már a
helyszínen lehetett, beásva.
- Megrendítő eredménye a tudo-
mányos vizsgálatoknak, hogy a
Test hátoldal i lenyomatán látható
jobb talpon kimutatták Jeruzsálem
talajmintáinak nyomát, az Arcon
pedig az elesés következtében a
vérbe tapadt homokmaradványo-
kat. Hiszen az elítélt mezítláb ment
a keresztúton.
- A Veronika-kendő legendája a ku-
tatások szerint a vera ikon (= igaz
képmás) szavakból keletkezhetett.
Megalapzott a következtetés, hogy
a Veronika-kendő vérfestette Krisz-
tus-arca voltaképpen a lepelre utal.
Úgy mutatták meg időnként, hogy
egy negyedére összehajtva csak
az Arc volt látható, mintha az vala-
mi törülközőn volna. Az Arc ugyan-
is épp a Lepel negyedik negyedé-
nek közepén látható.

Boda László
Húsvéti szemmel:
Az Apostolok Cselekedeteiben, Pál
leveleinél és az Apostoli levelekből is

kimutathatók a vászonra történő
utalások:
„Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötét
ségből világosság ragyogjon fel", ő
gyújtott világosságot szívünkben, hogy
felragyogjon előttünk Isten dicsőségé
nek ismerete Krisztus arcán. Ez a kin
csünk pedig cserépedényben van, hogy
ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdo
nítsuk, és ne magunknak.”

(2Kor 4,68)
„Elfogadjuk ugyan az emberek bizony
ságtételét, de Isten bizonyságtétele
nagyobb; mert Isten bizonyságtétele
az, amellyel Fiáról tesz bizonyságot.”

(1Jn 5,9)
E sorok értelmezésénél tudni kell,

hogy a halottal érintkező vászon a zsi
dó hagyományokra tekintettel tabu
volt, így arról nyíltan beszélni, bizo
nyítékként felmutatni nem lehetett.
Ennek alapján a Krisztus feltámadásá
ba vetett hit gyökerei nem csak a feltá
madás utáni jelenések voltak, hanem a
halotti vászon is, amely tárgyi bizonyí
tékként szolgált Jézus követői számára
a feltámadásra.
János és Péter mikor beléptek a sírba,

nem az üres sír győzte meg őket Jézus
feltámadásáról. A szemük elé táruló
látvány egy tárgyakkal teli sír volt,
amelyben a vászon, a sírmellékletek és
a test végtagjait rögzítő kötelékek, az
imaszíjjak mind az eredeti helyükön
feküdtek. Azonban a test úgy hiányzott
közülük, hogy a látvány meggyőzte
őket, a sírból nem lophatták el a testet,
hanem – Jézus feltámadt.
„Akkor bement a másik tanítvány is,
aki elsőnek ért a sírhoz, látott, és hitt.”

(Jn 20,8)
Elter János nyomán
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MINDENKINEK VAN EGY
ANGYALA
Anselm Grün OSB bencés szer-
zetes sok értékes lelkiségi könyv
szerzője. A Jel kiadónál 2007-ben
megjelent könyvéből idézünk a kö-
vetkezőknen két részt. - Már a ko-
rai egyház, a zsidó hagyománynyal
egyetemben hisz abban, hogy Is-
ten minden ember mellé rendel egy
angyalt, aki minden útján elkíséri őt
születésétől haláláig, a halálon túl
pedig a Paradicsomba vezeti. Két
bibl iaihely segítségével bepil lan-
tunk abba, hogyan lép be az an-
gyal az ember reménytelennek vélt
helyzetébe, hogyan óvja és védel-
mezi és nyitja meg szemét az élet-
hez vezető útra.
A félelmet eloszlató angyal: Lu-

kács leírásában, amikor Jézus az
Olajfák hegyén imádkozik, küzdel-
mében megjelenik egy angyal, és
megerősíti őt. Jézust félelem fogja
el. A kérdés számára az, hogy el-
fusson, vagy kitartson. Küzdelmet
folytat az Atyával, vajon tényleg az
az akarata-e, hogy meghaljon. Az
irgalmas szívű Atya örömhírét sze-
rette volna hirdetni az embereknek.

Isten jóságát és emberszeretetét
szerette volna megmutatni nekik,
valamint a béke és az élet útjára
igazítani őket. A zsidók elöl járói, a
Róma-barát szadduceusok mégis
el lene fordultak. Legyen hűtlen kül-
detéséhez, és csak magát mentse?
Lehetséges lenne, hogy Atyja ki-
szolgáltatja őt az erőszakos halál-
nak? Küzdelmes imájában esdek-
lőn kéri: „Atyám, ha akarod, kerül-
jön el ez a kehely. De ne az én aka-
ratom teljesüljön, hanem a tiéd.
Megjelent neki az égből egy angyal,
és megerősítette”(Lk 22,42) . Az an-
gyal vele van félelmében. Lukács
nagyon realisztikusan érzékelteti
Jézus félelmét: „Halálfélelem kerí-
tette hatalmába, és még buzgób-
ban imádkozott. Verejtéke mint
megannyi vércsepp hullott a földre”
(Lk 22,43-44). A félelem szó görög
megfelelője itt: agónia. Az agón =
„harc, küzdelem, verseny” szóból
származik. Az agónia belső kiáltás,
aggódás, a győzelemért való aggo-
dalom, „az erők végső megfeszíté-
se a bekövetkező döntések és ka-
tasztrófák előtt . Ezt a megöletés
előtti halálfélelem és az összes erő
lázadása jel lemzi. Jézusnál ez féle-
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lem a semmibe zuhanástól, félelem
az élethalálharctól, félelem a belát-
hatatlan gyötrelemtől, félelem a ha-
talom önkényétől, amelynek véd-
telenül ki van szolgáltatva. Ebben a
félelemben az angyal Jézus mellett
ál l , erősíti őt, és elűzi félelmét. Mert
ezután a küzdelem után Jézus
nyugodtan és tántoríthatatlanul
megy a tanítványokhoz, és így szól
hozzájuk: „Keljetek fel és imád-
kozzatok, nehogy kísértésbe esse-
tek!” (Lk 22,46). Az ima segített
Jézusnak, hogy a kísértésben, a
zavarodottságban világosságot és
erőt lel jen útjához.
Ma is sok ember szenved félel-

mektől. Ha nem is mutatják kifelé
félelmüket, az ennek ellenére ál-
landó kísérőjük. És ha egyszer mé-
gis nyíltan beszélhetnek magukról,
akkor a félelem központi témájuk.
Félelem a kudarctól, a szégyentől,
vagy attól, hogy mások előtt nevet-
ségessé válhatnak. Vannak, akik a
hatalmat gyakorló emberektől fél-
nek. Pánikba esnek, ha mások kri-
tizál ják őket, ha velük szemben te-
kintélyükkel lépnek fel. Félnek,
hogy velük azt tehetik, amit akar-
nak. Vagy félnek mások elutasítá-
sától, hogy már nem kedvelik őket,
ha hibát vétenek. Vagy lehet ez
egy megfoghatatlan félelem, amit
az ember már nem tud pontosab-
ban megmagyarázni.
Félelmeink ősfélelmekből táplál-

koznak, amelyek nyilvánvalóan
hozzátartoznak az emberhez. Ezek
azok a félelmek, amelyek kollektív
tudatalattinkban gyökereznek, és
amelyek minden népmonda- és

mítoszvilágában megjelennek: a
megsemmisülés, a felemésztődés
és a kihalás miatti félelem. Egy
konkrét helyzet előtt felmerülő
félelmet a kora gyermekkor féle-
lem-tapasztalatai erősítenek meg.
I tt van például egy asszony, aki-
nek kislányként hosszabb időt kel-
lett kórházban töltenie anélkül,
hogy meglátogatta volna valaki.
Még mindig félelem fogja el, ami-
kor kórházba megy beteget láto-
gatni. Egy másik asszony minden
tekintélytől fél, mert azok rögtön
apjára emlékeztetik, aki brutál isan
verte őt, akivel szemben tehetetlen
és gyámoltalan volt.
Nyilvánvalóan vannak félelmek,

amelyeket terápiával tudatosítani
lehet, és fel lehet dolgozni, de
mégsem lehet azokat tel jesen fel-
oldani. Minden tudatosítás el lenére
megmaradnak. Az ember megpró-
bálhat ezzel együtt élni. Ha ismeri
a félelem gyökerét, nem ítél i el töb-
bé magát, ha felbukkan a félelem.
Elfogadja, és ez által viszonylagos-
sá teheti azt. A félelem ellen hasz-
talan harcolni, mivel azzal csak
megerősítem azt. Meg kell vele
barátkoznom, és megengednem
magamnak azt, amitől félek.
Például elképzelhetem, hogy ne-
vetségessé válok, hogy elkezdek
dadogni, vagy az izgalomtól és a
bizonytalanságtól izzadok. Mi is
történik ekkor? Tényleg olyan
rossz, mint amennyire tartok tőle?
Valóban mindenki elutasít? Vagy
csak én nem tudom magamnak
megbocsátani, ha hibát ejtek? De
azt is képzelhetem, hogy fé-
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lelmemben egy angyal kísér, hogy
nem vagyok egyedül félelmemben.
Szabad félni, de félelem esetén
tudok az angyalról, aki mellettem
áll , akit Isten küld nekem. A bennem
lévő angyal a bizalommal hoz
érintkezésbe, amely félelmem el-
lenére is mindig bennem van. Jézus
félelme sem múlt el azonnal, amikor
az angyal megerősítette őt. De
valami átalakult a számára. Ha
elképzelem, hogy félelmemben egy
angyal van mellettem, azzal a
félelem még nem tűnik el. De
félelmembe a remény egy szikrája
vi l lan be.
Olykor a félelem alaptalannak tű-
nik. Az ember úgy véli , lába alól ki-
csúszott a talaj. A kép, hogy az an-
gyalom még ott is velem van, az
ebben az alaptalanságban egy kis
talajt ad lábam alá, még ha ingado-
zót is. Nem vagyok tel jesen a féle-
lemnek kiszolgáltatva, hanem az
angyallal az oldalamon megtapasz-
talom a bizalom helyét is.
A feltámadásért közbenjáró an-
gyal : A feltámadásról való minden
tudósításnál fontos szerepet játsza-
nak az angyalok. Tanúsítják a feltá-
madást, és az asszonyoknak vagy
a tanítványoknak értelmezik az üres
sír titkát. Máté evangéliumában az
Úr angyala nemcsak tanúsítja a fel-
támadást, hanem úgy tűnik, hogy ő
idézi elő és kíséri azt. „Szombat el-
múltával, a hét első napjának haj-
nalán Mária Magdolna és a másik
Mária elment, hogy megnézzék a
sírt. Hirtelen nagy földrengés tá-
madt. Az Úr angyala leszállt az
égből, odament, elhengerítette a

követ és ráült. Tekintete olyan volt,
mint a villám, öltözete meg, mint a
hó. Az őrök remegtek tőle való fé-
lelmükben, s csaknem halálra vál-
tak. Az angyal azonban felszólította
az asszonyokat: 'Ne féljetek! Tu-
dom, hogy Jézust keresitek, akit
keresztre feszítettek. Nincs itt. Fel-
támadt, ahogy előre megmondta.
Gyertek, nézzétek meg a helyet,
ahol nyugodott! Aztán siessetek, vi-
gyétek hírül tanítványainak: Feltá-
madt a halálból, előttetek megy Ga-
lileába. Ott viszontlátjátok. Íme, tud-
totokra adtam.' Gyorsan otthagyták
a sírt, és félelmükben meg nagy
örömükben is siettek, hogy meg-
vigyék a hírt a tanítványoknak” (Mt
28,1-8).
Máté evangéliumában az asszo-
nyok nem azért jönnek a sírhoz,
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hogy Jézus holttestét bebalzsa-
mozzák, hanem hogy a sírt meg-
nézzék. A görög theorein szó áll
ott, amely azt jelenti : megszem-
lélni, elgondolkodni, megnézni.
Késő este jönnek már, mivel sö-
tétedés után elkezdődik már az új
nap. Egész éjjel a sírnál szeret-
nének maradni, hogy meggyászol-
ják Jézust, elgondolkodjanak és
elmélkedjenek róla. Ekkor erős
földrengés és rázkódás támad és
az Úrangyala leszáll az égből. A
földrengés és az angyal megjelení-
tése az Istennel való találkozás két
legfontosabb ismertetője az Ószö-
vetségben. Amikor Isten megjele-
nik és beavatkozik a világba, akkor
földrengéssel és angyallal ad
magáról hírt.
Az angyal elhengeríti a sírról a kö-
vet, és ráül. Elég sokszor neheze-
dik rajtunk kő, amely akadályoz és
távol tart minket az élettől. Éppen
ott van rajtunk, ahol az élet ben-
nünk ki szeretne virágozni. A kő
alatt nem tud az élet kibontakozni.
Elnyomott marad. Az angyal ismeri
akadályainkat, és ott emeli fel a kö-
vet, ahol az bennünket az életben
leginkább akadályoz. És az angyal
leül a kőre. A követ, amely akadá-
lyoz minket, olyan kővé változtatja
át, amely Isten megszabadító je-
lenlétét hirdeti nekünk.
E történet angyala hatalommal tel i .
Vi l lámként ragyog fel a sötétség-
ben. A halottat őrző katonák re-
megnek a félelemtől. Ők szinte ha-
lottak, miközben az, akit őriznék,
életre támad. Bennünk is vannak
katonák, akik a belül lévő holtat őr-

zik, akik afelett őrködnek, nehogy
bennünk valami megváltozzon,
hogy minden maradjon a régiben,
hogy alapelveink meg ne rázkódja-
nak. Ha az angyal vi l lámként csap
be sírvi lágunkba, akkor az őrök a
földre zuhannak. A bennünk lévő
életet már nem tudják megakadá-
lyozni abban, hogy kibúj jon és ki-
bontakozódjon. Hatalmas erő árad
ebből az angyalból, amely csügge-
déssel és csalódottsággal beren-
dezett sírunkat felfeszíti . Az angyal
nem enged sírunkban nyugodtan
aludni. Felráz minket. A feltámadás
nemcsak valamilyen elmúlt dolog.
Az angyal megütközést és félelmet
vált ki. De azt is mondja az asszo-
nyoknak, hogy ne fél jenek. Meg-
mutatja nekik, hogy üres a sír,
hogy Jézus feltámadt. Nem talál ják
már a sírban, sem a múltban, sem
az elmúlt siratásában. Előre megy
Gali leába. Gali leában látni fogják,
nem Jeruzsálemben, nem a szent
városban, hanem Gali lea megve-
tett területén, ahol zsidók és pogá-
nyok egymással keveredve élnek.
Ott, ahol mi élünk, hétköznapjaink
banalitásában, ahol a hívő a po-
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gánnyal keveredik, az Istentől való
távolság az Istenhez való közel-
séggel, az idegen az ismerttel, ott,
ahol mi magunkat is megvetjük. ott
fogjuk meglátni a Feltámadottat, és
ott fogunk vele találkozni. E világ
kuszasága közepette fogjuk a fel-
támadást megtapasztalni. Önmeg-
vetésünk közepette fog bennünket
a Feltámadott felemelni.
Az angyal elküldi az asszonyokat,
hogy ők maguk váljanak a feltáma-
dás angyalaivá, és elvigyék Jézus
feltámadásának örömhírét a tanít-
ványoknak. Az asszonyok csak a
sírt szerették volna látni. Nézők
akartak maradni. Most feladatot
kapnak. A tanítványokhoz kell men-
niük, és tanúsítaniuk kell , hogy az
élet legyőzte a halált, hogy a szere-
tet erősebb a gyűlöletnél, hogy az
életet visszatartó köveket elhenge-
rítették, és a sír üresen áll .
A legnagyobb hatás, amivel éle-
tünkben egy angyal rendelkezhet,
hogy elhengeríti a követ sírunkról,
és felkelt minket a sírból.
Elhengeríti sírunkról a követ, hogy
mi magunk áll junk fel és vállal juk az
életet. Az angyal saját erőnkkel hoz
érintkezésbe. Nemcsak kívül, de
belül is ott van. Olykor szükségünk
van emberekre, akik angyalokként
elhengerítik a követ a sírról, és bá-
torságot adnak nekünk a fel-
keléshez. Ám felál lni magunknak
kell . Ez azt jelenti , hogy bíznunk
kell az erőben, amelyet az angyal
mozgósít, és amely bennünk van.
Már a gyerekek is ismerik a sírt.
Gyerekként ünnepélyesen eltemet-
tük az elpusztult madarakat, és egy

keresztet ál lítottunk sírjukra. Nyil-
vánvalóan éreztük, hogy mindent,
ami halott, el kel l temetni. Csak így
tud átváltozni és feltámadni. A régit,
ami túlélte önmagát, el kel l temet-
nünk, nem cipelhetjük egy életen át
magunkkal. Ám néhány gyerek
máshogy éli meg a sírt. Sírban, sír-
fedél alatt érzik magukat. Egyálta-
lán nem jutnak az élethez. Minden
egy fedél alatt játszódik le. A szülői
ház nyomott atmoszférája mindent
befed, ami elevenségében ki sze-
retne nyílni. Olyan, mint egy kő,
amely rajtuk nehezedik, és az élet-
től elzárja őket. Olykor nem lehet a
gyerekeket megszólítani. Más világ-
ban élnek, egy nagy kő hozzáférhe-
tetlenné teszi számukra a valósá-
got. A szülőket gyakran nyugtalanít-
ja, ha a gyermek saját sírjába húzó-
dik vissza. Nem tudják, hogy ott az
éjszaka közepén egy angyal a sírba
száll-e, és elhengeríti-e a követ. . .
Máté elbeszélésének feltámadás-
angyala azt a bizalmat akarja felkel-
teni bennünk, hogy a sír sem a
gyermek, sem pedig a felnőtt szá-
mára nem marad végleges, hogy
akkor, amikor minden sötét és
gyásszal tel i , amikor a depresszió
az egész életet beborította, egy
angyal szál l le az égből, és föld-
rengést okoz. Ha az angyal egy
hűséges lelki vezető személyében
vagy álmunkban. vagy egy belső
megtapasztalásban sírunkba alá-
száll , akkor mi is fel fogunk tudni
támadni, hogy éljünk. Az angyal
vi l lámként érkezhet hozzánk. Egy
lelki vi l lám megvilágítja sötétségün-
ket, és teret teremt a felkeléshez. . .
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SZÜNTELENÜL IMÁDKOZZATOK
Ferenc pápa nagyon egyszerű ve-
zetőt ajánl nekünk az imádságban,
ami egyben nagyon tel jes is:
Mondjunk egy imát minden uj-
junkra:
1 . A hüvelykujjad van hozzád leg-
közelebb. Ezért imádat azokért
kezdjed akik legközelebb vannak
hozzád. Azok a személyek, ezek
akiket a legkönnyebb megjegyezni.
Szeretteinkért imádkozni "édes
kötelesség".
2. Következő ujjad a mutatóujj .

Imádkozz azokért, akik utat mutat-
nak, tanítanak és gyógyítanak. Ide
tartoznak tanáraid, mestereid, or-
vosaid, papjaid és szerzeteseid.
Nekik támogatásra és bölcsesség-
re van szükségük, hogy másoknak
utat tudjanak mutatni. Legyenek
mindig jelen imáidban.
3. Következő ujjad a középső,

amely a legmagasabb. Ez vezető-
inkre emlékeztet. Imádkozz orszá-
god elnökéért, a kongresszusi ta-
gokért, a vál lalatvezetőkért és igaz-
gatókért. Ezek az emberek irányít-
ják hazád sorsát és alakítják a
közgondolkodást. Szükségük van
Isten vezetésére.
4. A negyedik uj jad a gyűrűsujj .
Bár sokan nem tudják, de ez a leg-
gyengébb ujjunk, bármelyik zongo-
ratanár megmondja neked. A leg-
gyengébbekre emlékeztet, akiknek
sok bajuk van, akiket levert a be-
tegség. Szükségük van imáidra
éjjel és nappal. Soha nem tudsz
eleget imádkozni értük. Gyűrűsuj-
jad hív, hogy imádkozz a házas-
párokért is.

5. Utol jára marad a kisuj jad, leg-
kisebb az összes ujj közül, így kell
látnunk magunkat Isten és ember
előtt. Azt mondja a Bibl ia: "az utol-
sókból lesznek az elsők". Kisuj jad
arra emlékeztessen, hogy imád-
kozz magadért. Miután imádkoztál
az előző négy csoportért, akkor
már megfelelő perspektívából látod
saját szükségleteidet és jobban
tudsz imádkozni a tieidért.

AMENYORSZÁG ÉS A POKOL
Egy szent ember egy nap Istennel
beszélget és mondja neki:
- Uram, szeretném megtudni, hogy
milyen a Paradicsom és milyen a
Pokol.
Isten odavezeti a szent férfit két
ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és meg-
engedi a szent embernek, hogy
betekintsen.
A szoba közepén egy hatalmas
kerek asztal volt és az asztal köze-
pén egy nagy fazék, benne ízletes
raguval. A szentnek elkezdett cso-
rogni a nyála. Az emberek, akik az
asztal körül ültek csont soványak
és halálsápadtak voltak. Az összes
éhezett. Mindegyiknek egy hosszú
nyelű kanál volt a kezében, odakö-
tözve a kezéhez. Mindegyikük el-
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érte a ragus tálat és vett egy kanál-
lal . De mivel a kanál nyele hosz-
szabb volt, mint a karjuk, nem tud-
ták a kanalat a szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyo-
morúságukat, szenvedésüket látva.
Isten ekkor azt mondta:
- Amit most láttál az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz
léptek. Isten kitárta azt és a látvány,
ami a szent elé tárult, ugyanaz volt,
mint az előző szobában. Ott volt
egy nagy kerek asztal, egy fazék fi-
nom raguval, amitől ismét elkezdett
folyni a szent ember nyála. Az em-
berek az asztal körül ugyanúgy
hosszú nyelű kanalat tartottak a
kezükben. De ez alkalommal jól
tápláltak, mosolygósak voltak és
nevetve beszélgettek egymással.
A szent ember ekkor azt mondja
Istennek:
- Én ezt nem értem!
- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja
Isten - ez igazából csak képesség
kérdése. Ők megtanulták egymást
etetni, míg a falánk és önző embe-
rek csak magukra gondolnak.
A Pokol gyakran itt van a Földön !

SOHA NE ADD FEL!
Legközelebb, amikor úgy érzed,

hogy nem vagy méltó Isten kegyel-
mére és segítségére, akkor emlé-
kezz erre:
Noé részeges volt, Ábrahám túl
öreg volt, Izsák egy álmodozó volt,
Jákob hazudozott, Lea csúnya volt,
Józsefet rászedték, Mózes beszéd-
hibás volt, Gedeon félős volt, Sám-
sonnak hosszú haja volt és futott a
nők után, Ráháb prostituált volt, Je-
remiás és Timóteus túl fiatalok vol-
tak, Dávidnak viszonya volt és ráa-
dásul gyi lkos is volt, Él iás öngyilkos
hajlamú volt, Izajás pucéran prédi-
kált, Jónás menekült Isten elől,
Noémi özvegy volt, Jób csődbe ju-
tott, Keresztelő János bogarakat
evett, Péter megtagadta Krisztust,
az apostolok elaludtak ima közben,
Márta mindenen aggodalmasko-
dott,a szamáriai asszony elvált,
nem is egyszer, Zakeus túl ala-
csony volt, Pál túl aggályoskodó
volt, Timóteusnak daganata volt.

És Lázár halott volt!
Szóval nincs több kifogás! Isten ki
tudja használni a benned rejlő le-
hetőségeket. Egyébként pedig nem
te vagy az üzenet, te csak a hírnök
vagy! Jézus magadért szeret, és
nem azért, amit teszel !
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A HALÁSZ
A halász hazatér fatörzsből vájt
csónakján és találkozik egy kül-
földi piackutató szakemberrel,
aki ebben a fej lődő országban
dolgozik.
A piackutató megkérdezi a ha-
lásztól, hogy miért jött haza
olyan korán. A halász azt felel i ,
hogy tovább is maradhatott vol-
na, de elég halat fogott ahhoz,
hogy gondoskodjon a család-
járól.
- És egyébként mivel tölti az
idejét? - kérdezi a szakember.
- Hát, például halászgatok. Ját-
szom a gyerekeimmel. Amikor
nagy a forróság, lepihenünk. Es-
te együtt vacsorázunk. Összej-
övünk a barátainkkal és zené-
lünk egy kicsit - felel i a halász.
A piackutató itt közbevág:
- Nézze, nekem egyetemi diplo-
mám van, és tanultam ezekről a
dolgokról. Segíteni akarok ma-
gának. Hosszabb ideig kellene
halásznia. Akkor több pénzt ke-
resne, és hamarosan egy na-
gyobb csónakot tudna vásárolni
ennél a kis kivájt fatörzsnél. Na-
gyobb csónakkal még több
pénzt tudna keresni, és nem
kellene hozzá sok idő, máris
szert tudna tenni egy több csó-
nakból ál ló vonóhálós flottára.
- És azután? - kérdezi a halász.
- Azután ahelyett, hogy viszont-
eladón keresztül árulná a halait,

közvetlenül a gyárnak tudná el-
adni, amit fogott, vagy beindít-
hatna egy saját halfeldolgozó
üzemet. Akkor el tudna menni
ebből a porfészekből Cotonou-
ba, Párizsba vagy New Yorkba,
és onnan irányíthatná a vállal-
kozást. Még azt is fontolóra ve-
hetné, hogy bevezesse a tőzs-
dére az üzletet, és akkor már
mil l iókat kereshetne.
- Mennyi idő alatt tudnám ezt el-
érni? - érdeklődik a halász.
- Úgy 1 5-20 év alatt - válaszolja
a piackutató.
- És azután? - folytatja a kérde-
zősködést a halász.
- Ekkor kezd érdekessé válni az
élet - magyarázza a szakember.
- Nyugdíjba vonulhatna. Ott-
hagyhatná a városi rohanó élet-
formát, és egy távol eső faluba
költözhetne.
- És azután mi lenne? - kérdezi
a halász.
- Akkor volna ideje halászgatni,
játszani a gyermekeivel, a nagy
forróság idején lepihenni, együtt
vacsorázni a családjával és ösz-
szejönni a barátaival zenélgetni
kicsit. . .
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ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA
Március első vasárnapján 27 el-
sőáldozásra készülő gyermeket
mutattunk be a keresztény közös-
ségnek. A kezeseik kisérték őket az
oltárhoz, ahol szép szertartás kere-
tében áldást kértünk rájuk. Megje-
löltük érzékszerveiket a kereszt
jelével, hogy megtanuljanak Krisz-
tus lelkületével hal lani, az Ő sze-
mével látni, az Ő szavait kimonda-
ni, az Ő kezével jót tenni, és az Ő
útján járni. Megjelöltük a szemüket,
hogy megnyíl janak Isten világossá-
gára. Megjelöltük az ajkukat, hogy
felelni tudjanak Isten Igéjének üze-
netére. Megjelöltük a kezüket, hogy
minden cselekedetük Krisztust hir-
desse. Megjelöltük a lábukat, hogy
Krisztus követségében járjanak.
Megjelöltük őket a kereszt jelével,
hogy az evangélium szerint él jenek
mindig. A közösségben a gyerme-
kek neveit egy-egy kis szívre felír-
tuk, amelyből a hívek vehettek. Akit
választottak, azért imádkoznak.
Mindannyiunk közös felelőssége,
hogy szeretettel fogadjuk, hordoz-
zuk az új nemzedéket!

ÉRZELMI INTELLIGENCIA: A
SZÍV INTELLIGENCIÁJA
Ebben az évben előadássorozatot
indítottunk útnak a Regőczi kápol-

nában. Az előadó Uzsalyné Dr.
Pécsi Rita neveléskutató. A Már-
ciusi előadás címe: " Tanulható a
talpraesettség? " Az előadó és a
téma sokak érdeklődését felkeltet-
te, hiszen a második előadáson
még többen gyűltünk össze, mint az
elsőn, körülbelül 1 00-an.
Akik, magukkal hozták gyermekü-
ket, nekik a segítő gyermekvigyá-
zóknak köszönhetően foglalkozá-
sokat biztosítottunk az előadás idő-
tartama alatt, így szüleik tel jes fi-
gyelmükkel az előadóra tudtak
összpontosítani.
Szeretettel várunk mindenkit, aki
szeretne bekapcsolódni, mert az
előadások önállóan is megáll ják a
helyüket.
Következő előadások témái:

- A Kisgyermekkor és a kamaszkor
nevelési kihívásai. - Házasságon
belül i kommunikáció. - Apának lenni
nagy lehetőség, szent feladat.
A Következő előadás időpontja:
201 7. ápri l is 28. (péntek) 1 7:30-
1 9:00 Helyszín: Regőczi kápolna

Ivonyné Szarka Melinda

ÚJ ORGONÁRAGYŰJTÜNK?
A Vác Felsővárosi plébániatemp-
lom orgonáját a múlt század jelen-
tős orgonaépíítője, a pesti Komor-
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nyik Nándor építette 1 876-ban. Az
Angster orgonagyár 1 951 -ben bő-
vítette a hangszer diszpozícióját.
2001 -ben a Műemlék Hivatal tudtá-
val megkezdődött a hangszer felú-
jítása, amelyről több információnk
nincs.
A jelenleg is használatban lévő
Johannus márkájú, 2 manuálos di-
gitál is orgona sajnos az év eleje
óta komolyabb elektronikai hiba
miatt, csak korlátozott mértékben
tud üzemelni és sokszor váratlan
meglepetéseket produkál. A plé-
bános atyával és a kántorokkal
közösen elkezdtünk álmodni egy új
orgonáról. Hazánkban is van már
olyan cég, aki a létező leg-
modernebb, számítógépes meg-
hajtású orgonákat épít. Úgy kell ezt
elképzelnünk, hogy valahol, egy
kiváló minőségű sípos orgona
hangját részletesen digital izálták.
Ezt a digital izált felvételt nagy
tel jesítményű számítógép me-
móriájába töltik fel, és így az képes
az eredeti felvétel hangjait
visszadni. Ez a technológia közel
hozza régi korok, távoli országok,
számunkra eddig elérhetetlen
hangzásminőségű orgonáit.
Az új orgona játszóasztala 3

manuálos lesz. Két oldalt nem re-
giszterkapcsolók, hanem 1 -1 érin-
tőképernyő kerül beépítésre. A
képernyőkön gyorsan változtatha-
tó például, hogy egy romantikus,
vagy egy barokk, egy kisebb, vagy
egy nagyobb orgona hangjai szól-
janak. A hangminták bármikor cse-
rélhetőek. Az új számítógépes
orgona beszerzésének költségei

eltörpülnek amellett, amennyibe
egy sípos orgona építése került
volna. Az orgona képes sípos
egységeket is vezérelni. Nem
zárjuk ki tehát annak a lehetőségét
sem, hogy egyszer majd egy hibrid
orgona (sípos és számítógépes)
szólhasson. Azt reméljük, hogy az
Egyházközség olyan nemes hang-
zású liturgikus hangszerhez juthat,
amelynek hangja segíteni fogja az
imádságot, képes lesz arra, hogy
az evangélium történeteit, vagy hi-
tünk igazságait, a l iturgia mozzana-
tait olyan megdöbbentő módon, be-
szédes hangszínnel jelenítse meg,
ami megérinti a lelkünket, amelyen
keresztül Isten beszél hozzánk. Ez
a célja az új hangszernek. Szere-
tettel köszönjük mindenkinek, aki
támogatását adta hozzá.

Uracs Gábor

A FATIMAI JELENÉS 1 00.
ÉVFORDULÓJA
1 91 7. május 1 3-án egy Cova da
Iria nevű helyen, a fatimai egyház-
község területén három pásztor-
gyermek őrizte nyáját: a tízéves
Lúcia, és unokatestvérei, a ki lenc-
éves Ferenc és a hétéves Jácinta.
Délben szokás szerint el imád-
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kozták a rózsafüzért, majd játszani
kezdtek ott, ahol ma a fatimai
bazil ika ál l . Hirtelen nagy fé-
nyességet láttak, amit vi l lámnak
gondoltak, és úgy döntöttek,
hazasietnek még a vihar előtt. Ám
rögtön ezután újra fényt láttak, és
egy kis tölgyfa fölött (ahol ma a
Jelenési kápolna áll), megpil-
lantottak egy „Asszonyt, aki ragyo-
góbb volt, mint a nap”.
Az Asszony imádságra buzdította a
kis pásztorokat, és kérte őket, hogy
öt hónapon át minden hónap 1 3-án
jöj jenek el Cova da Iriába. A gyer-
mekek tel jesítették a kérést – júni-
us, júl ius, szeptember és október
1 3-án a Szűzanya megjelent nekik.
Augusztusban 1 9-én történt a jele-
nés, mert 1 3-án a gyermekeket ki-
hal lgatás miatt fogva tartotta Vila
Nova de Ourém kerületi elöl járója.
A jelenések alkalmával a Szűzanya
mindig arra kérte a gyermekeket,
hogy imádkozzanak, hozzanak
áldozatot a bűnösök megtéréséért,

és engesztel jék Szep-
lőtelen Szívét az el-
lene elkövetett vétke-
kért. A júl iusi jelenés
alkalmával a gyer-
mekeknek látomás-
ban volt részük a
pokolról. A Szűzanya
ekkor kérte először,
hogy ajánl ják fel O-
roszországot az ő
Szeplőtelen Szívének. „Ha kéré-
semet teljesítik, Oroszország
megtér, és béke lesz, ha nem,
akkor tévtanait az egész világon el
fogja terjeszteni, háborúkat és
egyházüldözést fog előidézni, a jó
embereket kínozni fogják, a
Szentatya sokat fog szenvedni,
több nemzet megsemmisül, végül
azonban Szeplőtelen Szívem dia-
dalmaskodni fog. A Szentatya föla-
jánlja nekem Oroszországot, és az
megtér. A világra pedig egy békés
kor virrad>” – írja Lúcia nővér Em-
lékezéseiben.
A jelenéseknek gyorsan híre kelt,
és az utolsó alkalommal, október
1 3-án, mintegy 70 000 ember volt
jelen Cova da Iriában. A jelenés
után történt a híres napcsoda. A
Szűzanya újra kérte, hogy ajánl juk
fel életünket Szeplőtelen Szívének.
A Fatimai jelenések emlékére a
Fehérek templomában évtizedek
óta minden hónap 1 3.-án imaórát
tartunk. A 1 00. évfordulón május
1 4.-én, a Regőczi kápolnában
1 6.30-tól lesz imaóra, ünnepi
szentmise, és vetítés a Fatimai
jelenésekről. Mindenkit szeretettel
várunk.

életünkből



HÍREK:
- Ápr. 22. szombat, 9.00-1 6.00.
Katekumenek lelkigyakorlata.
Vezeti Bartha Angéla szociál is
testvér
- Ápr. 23. 1 6.00. Kisváci kápol-
nában a Jegyesek gyűrűinek
megáldása, Tűzálló c. fi lm vetí-
tése.
- Májustól szeptember végéig a
Kisváci szentmisék a Regőczi
kápolnában 1 7.00-kor kezdőd-
nek.
- Májusban szombatonként
1 8.00-kor a Rókus kápolnában
a Lorettói l itániát imádkozzuk.
- Május 1 4. 8.30. Elsőáldozás a
Fehérek templomában.
- Máj.1 4. húsvét 4.vasárnaja, Jó
pásztor vasárnapja, a Regőczi
kápolna búcsúja. 1 6.30-tól Fati-
mai imaóra, 1 7.00-kor ünnepi
szentmise, utána szeretetven-
dégség. A 1 00. éves Fatimai je-
lenés emlékére fi lmvetítés.
- Május 20. Egyházközségi nap
a Spinyéri kápolnánál. 1 0.00-kor
szentmise, utána családos já-
ték, vetélkedő, ebéd.
- Május 27.1 8.00. Jótékonysági
hangverseny a Fehérek temp-
lomának orgonája javára. Sze-
repel a Vox-Humana.
– Máj. 28. 1 7.00. felnőtt elsőál-
dozás.
- Jún. 2-5. Pünkösdi zarándok-
lat: Csíksomlyóra.
- Jún.1 8. Úrnapja.

- Jún. 1 9-24. Napközis tábor
- Jún. 28-júl . 2. Hittanos tábor
Dömös.
- Júl. 28-30. családos tábor Ke-
mence.
- Aug. 1 8-20. Egyházközségi lel-
kigyakorlat Eger.

A Felsővárosi Plébánia
számlaszáma:

11 742094-201 22841

Irodai idő a plébánián:
hétfő: 1 5.00 - 1 7.00
kedd: 1 5.00 - 1 7.00
szerda: 9.00 - 1 2.00

1 5.00 - 1 7.00
péntek: 8.00 - 1 2.00

A plébánia honlapja:
www.feherektemploma.hu

e-mail :
vacfelsovaros@gmail .com
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