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2010. április, Szent györgy hava

Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője
2. ÉVFOLYAM

1. szám

" Meghaltam, s lám mégis élek, örökké. "
(Jelenések könyve 1, 18)
Húsvét van, nagy ünnep, örömnap! - zengi egyik húsvéti énekünk. Igen, örömnap, mert
Jézusunk dicsőségesen feltámadt a halálból. Fény, dicsőség, öröm van húsvétkor az emberek
lelkében. Mégis húsvét ünnepének benső tartalmát sokkal nehezebben tudjuk újra meg újra
átélni, mint például a karácsonyét. A születés, a gyermekség, a család beletartozik kinek kinek saját élményvilágába. Ezért érint bennünket egészen közelről, hogy Krisztus betlehemi
születésével Isten belépett világunkba. A Nagy, az Isteni kicsivé, emberivé, közelivé és
megfoghatóvá lett. A húsvétnál egészen más a helyzet: itt Isten nem a mi meghitt, családias
életünkbe lépett be, hanem éppen e- földi világ korlátait törte át Fiának a halálból való
dicsőséges feltámadásával, és lépett ki onnan. De ezt a dicsőséget fájdalmas szenvedés és
kegyetlen halál előzte meg, amely Jézus részéről tudatosan vállalt áldozat volt, amelyet
mennyei Atyjának mutatott be a keresztfa oltárán az egész emberiség bűneiért engesztelve,
hogy nekünk örök életünk lehessen. Ez a megváltás.
A karácsony a legkedvesebb, viszont húsvét a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek, mert a megváltásunkat hozza el, az üdvösségünket szerzi meg.
Mi, emberek csak azt ismerjük, ami a halálon innen
van. A feltámadás titkának megértését még képzeletünk
sem tudja könnyebbé tenni. A sírjából kilépő Krisztusra
kell tehát hagyatkoznunk, aki előttünk jár és fényével
egy számunkra ismeretlen messzeségbe világít bele,
hogy legyünk bátrak és kövessük Őt.
A nagyhét mély értelmű szertartásai, az Egyház
húsvéti jelképei megsejtetik számunkra az érthetetlent,
az elképzelhetetlent.
Számomra a legfontosabb ilyen jelkép a Húsvéti
Gyertya. A templom legnagyobb gyertyája kereszt
díszítéssel, az adott évszámmal és a Jézus öt szent sebét
(melyeket feltámadt, megdicsőült testén is viselt) jelző
viasz szegekkel és persze a lángjával a sötétséget
legyőző Üdvözítőt hivatott jelképezni.
Mély igazságokról beszél Prohászka Ottokár püspök,
a nagy elmélkedő: " A szenvedő Krisztus, az csak fél - evangélium. Az evangélium teljessége a
feltámadt Úr Jézus. Ha az isteni megváltó csak meghal, senki sem hitt volna benne, de mert
feltámadott, mindnyájan hittünk benne. "
Ma is húsvét van, nagy ünnep és csak rajtunk áll, hogy húsvét üzenetének befogadásával ez
az ünnep mennyire lesz számunkra igazi örömnap.
Ezen gondolatokkal kívánok minden kedves ugodi olvasónknak áldott, allelujás húsvétot!
Tornavölgyi Krisztián plébános
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A nagypéntek titka
Néhány évvel ezelőtt egy felkavaró alkotás, Mel Gibson A passió című filmje járta be a
világot. Ilyen reális ábrázolásban egyetlen addig elkészített film sem adta vissza Jézus
szenvedését, vele együtt nem tudta ennyire kiváltani együttérzésünket sem. Szembesülni lehet
általa önmagunkkal, szeretett Mesterünkkel és a Mennyei Atyával, aki áldozatul adta Egyszülöttét, de meg is dicsőítette.
Kérdéseket vet fel Jézus Krisztus szenvedése, halála. Miért kellett így szenvednie? Egyáltalán miért a szenvedés? S miért van az, hogy majd 2000 év múltán is követőkre talál az
igaztalanul és kegyetlenül meggyilkolt Jézus? Spartacus és Dózsa György is kegyetlen
halállal haltak meg, de nem lettek vértanúk a követőik.
Hitvallásunkból tudjuk, hogy a második Isteni Személy emberré lett, de mit ért volna
Istennek az emberi létbe való leereszkedése, ha nem érne le a halál mélységéig. Akkor ez az
ember kigúnyolása lenne. Ez történik minden ideológiában: mivel nem képesek kiűzni a
halált, elterelik róla a figyelmet. Jézus tudta, hogy beteljesednek rajta Izajás próféta szavai:
Én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat
odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak,
akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik
gyaláztak és leköpdöstek "
Más helyütt ugyancsak ezt írja a próféta a szenvedő
Messiásról:
"Nem volt sem szép, sem ékes... Megvetett volt, utolsó
az emberek között, a fájdalmak férfija, aki tudta, mi a
szenvedés, aki elől iszonyattal eltakartuk arcunkat...
Megkínozták, és ő alázattal elviselte"
Mivel Krisztus haláltusája a világ végéig folytatódik,
nemegyszer bennünk is lázongó gondolatokat ébreszt.
Miért kellett Jézusnak elmerülnie a szenvedés
mélységeiben? Az ő válasza a hűséges fiúi lelkület,
amellyel az Atya iránti hűségét és az emberek iránti
szeretetét megmutatta. Amit tanított a feltétlen
szeretetről, azt megvalósította, s ez még az ellenség
szeretetét is magába foglalta. Éppen ezért fordult
ellenkezőjére kivégzőinek szándéka. Az egész
halálnemet a zsidók annak bizonyságául szánták neki,
hogy ő nem Isten Fia, hogy ennek az embernek még az emlékét is ki kell törölni a nemzedékek gondolatvilágából. A kereszt alatt elhangzott gúnyos megjegyzés: ha az Isten Fia vagy,
szállj le a keresztről, s a külső látszat is az volt, hogy Isten elhagyta őt. A valóság azonban
más. Az atya alkalmat adott neki, hogy erkölcsi nagyságát az utolsó leheletéig bemutassa,
valamint a velünk való sorsközösséget is maradék nélkül vállalja. Ha leszáll a keresztről,
azzal megmutatja ugyan saját hatalmát, de egyben az is kifejeződött volna, hogy embersége
visszaretten a haláltól, s a mi számunkra csak a halál borzalma maradt volna meg, nem a
feltámadás ígérete.
A nagypénteki sötétség annak a jele, hogy el kellett jönni a titkok éjszakájának, mert az új
világosság csak ebből ragyoghatott fel.
Nagypéntek nékül nincs Húsvétvasárnap, szenvedés és halál nélkül nincs feltámadás.
Dr. Bábel Balázs
kalocsa - kecskeméti érsek
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A húsvéti bárány
A bárány fontos jelkép a zsidó - keresztény
vallási hagyományban. Az ember szívéhez közelálló,
kedves állat fő tulajdonsága az ártatlanság, a
szelídség, a jóindulat, a türelem és a néma megadás,
még akkor is, ha vágóhídra vezetik.
A jeruzsálemi zsidó templomban több
évszázadon át nap mint nap bárányáldozatokat
mutattak be az Istennek. Az egyéves, hibátlan, hím
áldozati bárány képében a keresztények Krisztust, az
igazi bárányt látják. A megváltó előképe az a bárány
volt, amelyet a zsidó nép tagjai az Egyiptomból való
szabadulás emlékére öltek le.
Jézus Krisztus a kereszten éppen abban az órában
halt meg, amikor a jeruzsálemi templomban leölték a
bárányokat. Izajás próféta jövendölése teljesedett be
ekkor:
"Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki
a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy
amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta
ki a száját" ( Iz 53,7)
Az újszövetségi könyvekben a bárány
szimbóluma János evangéliumában jut igazán
kifejezésre. Jézus előhírnöke, Keresztelő János e
szavakkal mutatta be őt tanítványainak:
"Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit
"
A Biblia utolsó írásművében, a Jelenések könyvében a megdicsőült Krisztus az a Bárány,
aki feltöri Isten titkainak pecsétjét, őelőtte hódolnak a vének, az angyalok és a megváltottak
seregei. Hozzájuk csatlakoznak a vértanúk, akik az üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták
ruhájukat a Bárány vérében. Ő legelteti és tereli őket az élő vizek forrásához, Isten pedig
letöröl a szemükről minden könnyet (vö. Jel 7.9 - 17)
A világ történelmének vége, János látomásában, jelképesen a Báránynak az egyházzal való
menyegzőjében csúcsosodik ki:
"Boldogok a Bárány menyegzős lakomájára hivatalosak " (Jel 19, 9)
A bárány szimbóluma jelenik meg a szentmisében is, amely megjeleníti Krisztus keresztáldozatát. Az áldozás előtt énekeljük, vagy mondjuk:
"Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit..."
A nagyszombati szertartásban a húsvéti öröménekben kifejezésre jut a jelkép teljes értelme:
abban áll a húsvét ünnepe, hogy igazi húsvéti bárányunkat megölték értünk, s ő vére
árán megmenti hívő népe életét.
Krisztussal, aki felvette emberi természetünket, minden megkeresztelt ember tagja lett Isten
szent népének, s mint az apostoloknak, nekik is követniük kell Jézust még a halálba is.
Sok katolikus templomban megtalálható az Isten Báránya - ábrázolás. Az ugodi templom
oltárszekrényének tetején is a hét pecséttel lezárt könyvön fekszik a Bárány, akit megöltek
értünk, és aki él, örökké...
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Az új élet szimbólumai
A tavasz az új élet fakadásának illatával tölti meg a levegőt. Keresztény őseink számára
üzenet volt az egész természet. Régebben a vallási és a profán élet szorosabban összetartozott.
Egyik segített a másik jobb megértésében. Egyes vidékeken húsvétkor megszentelték a
virágokat, az ételeket és ezekkel együtt egész otthonukat.
A húsvéti ételszentelés a szentelmények egyik - máig is elevenen élő - fajtája. Az ételek
megáldására már Jézus példát adott a csodálatos kenyérszaporítás és az utolsó vacsora
alkalmával. A megszentelt húsvéti eledel megvédte a híveket a hosszú böjt és megtartóztatás
után a mértéktelenség kísértésétől. A legrégibb húsvéti eledelek közé tartozik a tojás. A tojás
az életnek, az újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból új élet kel, s a csibe áttöri a
kemény héját, úgy támadt föl Krisztus is sírjából az emberek megváltására. A festett tojás
piros színe Krisztusnak az emberiségért kiontott drága vérére emlékeztet. A tojás tehát
Krisztus szimbólum, a feltámadott Üdvözítő jelképe. Az ilyen mély üzenetet hordozó húsvéti
tojásokat már a 4. századtól részesítik egyházi áldásban.
Érdekes, hogy a középkorban keletkezett Sándor - kódex a tojásfehérjét Krisztus lelkéhez, a
sárgáját pedig Krisztus istenségéhez hasonlította.
Amikor őseink még tisztában voltak a húsvéti szokások liturgikus tartalmával, a keresztszülők
tojást ajándékoztak keresztgyermekeiknek, hogy vállalt kötelességüket teljesítve, a megváltás
kiváltságos örömére emlékeztessék őket.
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Gyászol a vő
- Adjon tanácsot plébános úr! Milyen szalag lenne
a legmegfelelőbb elhunyt drága anyósom koszorújára?
- A szabály úgy mondja, hogy akit nagyon szerettünk,
annak széles, akit kevésbé, annak keskenyebb szalag dukál.
- Anyósom esetében akkor a fekete cérna is megfelelő, ugye?
A látszat nem csal
Péterke épp a füvet nyírja, amikor becsönget hozzájuk a plébános:
- Mondd csak, itthon van édesanyád?
- Persze, hiszen láthatja, atya kérem - magyarázza a fiú.- Vagy azt
tetszik gondolni, dolgoznék, ha nem lenne itthon?
Túsz - történet
Zolika imádkozik:
- Édes Jézusom, megígérem, hogy ha karácsonyra kapok
végre egy biciklit, egy évig nem veszekszem a húgommal.
Gondolkodik egy cseppet, majd hozzáteszi:
- De csak akkor, ha ő sem piszkál engem... - még egy kis
szünet, majd módosít: - ...És ebben az esetben is csak fél
évig...
Hirtelen jó ötlete támad. Leveszi a falról a Szűzanya - képet,
eldugja a fiókba:
- Figyelj Jézus! Ha még látni akarod az Édesanyádat...
Életre szóló penitencia
Egy fiatalember gyónását végzi az esküvője előtt.
A plébános így bocsátja el:
- Jól van, fiam, sok boldogságot kívánok neked!
- Tisztelendő atya, elfelejtett penitenciát adni! - szól
a fiatalember.
- Miért adnék? Hiszen most lesz az esküvőd...
Autó - újjászületés
- Anyu, azok az öreg kocsik, amikkel már nem lehet
többé autózni, szintén a mennyországba kerülnek?
- Nem kisfiam... ők az autótemetőben fognak nyugodni...
Kivéve azt, amit szépen újrafényeznek és eladják apádnak.
Csak gyorsan!
Egy alacsony, szemüveges férfi bebocsátásra vár a mennyek országába.
- Mondj egy jócselekedetet, amit földi életedben véghezvittél! mondja Szent Péter.
- Hát például, amikor láttam, hogy a bőrfejűek bandája egy idős nénit bántalmaz, lekevertem egy pofont a vezérnek.
- Nagyszerű! És mikor történt ez?
- Még nincs egy perce...
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„Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját, és az ártatlan Krisztus
Már kiengeszteli értünk atyját.
Élet itt a halállal megvítt csodacsatával,
A holt Életvezér ma Úr és él!
(Húsvéti szekvencia)
Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt és
kedves Családját a mi Urunk Jézus Krisztus
értünk történt halálának és a halálból való
feltámadásának idei húsvéti megünneplésére az
ugodi plébániatemplomba!
Tájékoztatásul közlöm a Húsvéti Szent Háromnap
szertartásainak rendjét:
NAGYCSÜTÖRTÖK, 18 óra: esti szentmise az
utolsó vacsora emlékére (a lábmosás szertartásával, majd egy óra virrasztással)
NAGYPÉNTEK, 11 óra: a mi Urunk halálának napján keresztútjárás a templomkert stációi előtt, majd a Szentsír megnyitása.
18 óra: ünnepélyes nagypénteki szertartás a passió éneklésével, majd hódolat a Szent Kereszt előtt.
(Nagypéntek szigorú böjti nap!)
NAGYSZOMBAT, 19 óra: Krisztus feltámadásának húsvétéjjeli miséje tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya és a keresztvíz megáldásával és feltámadási
körmenettel.
HÚSVÉTVASÁRNAP, 8 óra: Ünnepi szentmise a feltámadás napján, előtte ¾8
órakor szenteljük meg híveink hagyományos húsvéti ételeit (lehet hozni
sonkát, tojást, tormát, kalácsot és egyéb ételeket kis kosárban, kendővel letakarva).
HÚSVÉTHÉTFŐ, 8 óra: Ünnepi szentmise – Idős híveink és a járóképes
betegek a BETEGEK SZENT KENETÉBEN részesülhetnek.
Közös együttünneplésünk reményében:

Tornavölgyi Krisztián
plébános atya
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