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HÚSVÉT ÜNNEPÉRE
„Feltámadt Krisztus e napon, alleluja, hála legyen az Istennek! Hogy minden ember örvendjen, alleluja, hála
legyen az Istennek!”
Krisztus feltámadását ünnepeljük. Elérkezett a böjti idő
vége, bűnbánatunk és készületünk betetőződött Krisztus kereszthalálának megünneplésével. A tanítványok
Nagypéntek délutánján értetlenül álltak a kereszt alatt:
„Tényleg csak ennyi?” Igen, hiszen így kellett lennie.
„Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig
a kereszthalálig.” Vérével pecsételte meg tanítását.
Meghalt a Mester, s a földre csend borult. Látszólag hiába a követés, a Belé vetett hit, a sok lemondás, mert
meghalt és elhagyott minket…
A világ zaja, mely addig tombolt, most elhalkult. Mint a
szimfóniában, mikor nagy fordulatra készül a zeneszerző, pillanatnyi csend. És aztán harsognak a fanfárok,
a dobok peregnek, minden-minden ünnepel. Húsvét vasárnapján is az Örömhír harsogott a világba, ezt adták
hírül az angyalok, ezzel a hírrel futottak az asszonyok, az
apostolok, s azóta ez indít mindannyiunkat arra, hogy
vegyük tudomásul, ünnepeljük, mondjuk el: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő
nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte.”

úgy érezzük: még Ő is elhagyott, mert tudjuk, hogy
ezeknek van üzenete, van jutalma, majd ott, odaát, az
örök boldogságban. Hiszen akkor válik teljessé Istenbe
vetett hitünk, amikor színről-színre láthatjuk, Vele élhetünk egy örökkévalóságon át.
Amikor Húsvét ünnepét üljük, gondoljunk Krisztus nagy
ajándékára, köszönjük meg, legyünk hálásak érte, s kérjük, hogy ebben egykor majd mindnyájunkat részesítsen.
„Maradj örökre, Jézusunk,
Fényes húsvéti örömünk,
S kiket kegyelmed újraszült,
Oszd meg dicsőséged velünk.”
(részlet a papi zsolozsmából)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok egyházközségünk minden tagjának áldott, szent húsvéti ünnepeket!
(Dr. Janes Zoltán plébános)

Kedves Testvérek!
Bizonyára értesültek róla, volt esperesünket és plébánosunkat, Forráskút község plébánosát, Soós atyát
kórházban ápolják. Szeretettel kérjük, imádkozzunk
mielőbbi teljes felgyógyulásáért!
Minden kedves Testvérünknek Áldott Húsvétot és jó
egészséget kívánunk!

Látszólag hiábavaló volt a kereszthalál, mert emberi
szemmel nézve kudarcban végződött. De Isten így dicsőítette meg azt, Aki engedelmeskedett Neki… Húsvétkor
a saját megváltásunkat is ünnepeljük. Hiszen: „Ez az a
nap, amelyet az Úr adott, hogy ujjongjunk, és örvendezzünk, alleluja.” Feltámadásával számunkra is megszerezte az örök életet. Hogy majd egykor minket is megdicsőítsen az Atya, azokat, akik engedelmeskedtek Neki.
Így már látjuk értelmét az Ő követésének, a megpróbáltatásoknak, a szenvedéseknek, annak, hogy időnként
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