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Húsvéti
szemek

Egyes francia területeken egy
különleges szokás van gyakor-
latban. Húsvét hajnalban az em-
berek elfutnak a kutakhoz, és meg-
mossák az arcukat és szemeiket. Azt
mondják, ilyenkor húsvéti szemeket
kapnak. Húsvét titka megtanít
másképp látni. Megtanít látni a
világmindenség célját és okát.
Megtanítja látni Isten szívét,
amely feltárult a kereszten és a
feltámadásban, megtanítja látni
saját életünk okát, célját, betelje-
sedését.

Egy fiatal tanítónõ élete
mélypontba került. Férje
külföldön vállalt munkát,
majd alig akart hazajönni,
végül elhagyta, egyedül ma-
radt két kisgyerekkel. A férje
családja mindenért õt hibáz-
tatta, sokszorosan megalázták
és még a lakásból is kijátszották,
õ pedig egyre mélyebbre került
lelkileg. Az arcvonásai is teljesen
átalakultak. Egyik nagyon vallásos
kolléganõje, bár tudta, hogy nem val-

Grafika: Dr. Nogáll János: Kempis Tamás négy könyve
Krisztus követésérõl, Nagyvárad, 1891.
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lásos, elhívta magával a templomba a húsvéti ünnepekre. Õ sem tudta miért,
de elment. És ott megértette, hogy Isten számára õ nagyon értékes; lehet az
emberek elhagyták, meggyalázták, elutasították, eldobták, megtaposták, de
Isten számára õ hatalmas kincs. Isten szereti õt, a bûneit elítéli, de õt meg
akarja menteni. Elhatározta, hogy teljesen új életet kezd, a gyerekekkel
felpakolt, egy másik városba költözött, albérletet keresett, majd munkát. Ez
utóbbi volt a nehezebb, de végül egy börtönbe, fiatalkorúak javítóintézetébe
vették föl tanítónõnek. Ezen a legnehezebb és legszomorúbb helyen õ azt
érezte, hogy az Isten õt ide hívta és ide állította. Hatalmas szeretettel és
szakmaisággal kezdte el a munkát, évek múlva már sok fiatalkorú bûnözõ
pótmamája lett.

Húsvétkor új szemeket, húsvéti szemeket kapunk. Ezekkel a húsvéti szemekkel
meglátjuk és megértjük a világ célját és irányát. Meglátjuk Isten szeretõ szívét
a keresztben és a feltámadásban. Húsvéti szemekkel látjuk meg a saját életünk
és hétköznapi dolgaink okát, célját és beteljesedését.

Pék Sándor plébános

JUHÁSZ GYULA

B é k e

És minden dolgok mélyén béke él
És minden tájak éjén csend lakik
S a végtelenség összhangot zenél
S örök valók csupán mély álmaink.
 
És minden bánat lassan béke lesz
És mindenik gyötrõdés gyõzelem
S a kínok kínja, mely vérig sebez,
Segít túllátni a szûk életen.
 
Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, a szép, nagy processzió,
 
Mely indul örvény és sírok fölött,
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a végtelen.
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„A szeretet türelmes”, a Szeretet
mindenkinek csak szolgálni akar. A
Szeretet lehajolt és letérdelt az em-
berek elõtt, Õ „mindenkinek a min-
dene lett“.

„A szeretet jóságos”, miután már
Jézus mindent nekünk adott, saját
magát is nekünk adta. Mit adhatott
volna még nekünk ennél többet?

„Nem a maga javát keresi”, a
Szeretet mindent eltûr, az utólsó per-
cig kitartott, hogy mi megmenekül-
jünk az örök haláltól. Csak a Szeretet
képes arra, hogy legyõzze a halált,
mert ereje meg nem szûnik sohasem.

A Szeretet elénk siet, nyakunkba
borul, akkor is, ha már nem vagyunk
méltók arra, hogy fiának szólítson
minket.

„Van az Isten, szeret az Isten,
eljött az Isten, megbocsát az Isten,
hazavár az Isten.”

Loló Gabriella-Brigitta

 A keresztút 15. állomása

A fénykép 2018-as vredeni látogatásunk
alkalmával készült, Kevelaerben,

a Mária Bazilikában, Németország
második legnagyobb zarándokhelyén.
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Hesz Ágnes Márta SJC egy publikációban írt a kápolnáról, ami a mai
Gomba vendéglõ helyén állt és amelyet Barthel György épített 1839–40-ben
Lajcsák Ferenc püspök megrendelésére.

Biró József (1907–1945) váradi születésû mûvészettörténész Nagyvárad
barokk és neoklasszikus mûvészeti emlékei címû doktori értekezésében közöl
adatokat a kör alakú, gömbkupolás kápolnáról, melynek átmérõje 9,5 m
volt. Homlokzatán négy-négy dór oszlop tartotta a háromszögû timpanont.
Kétoldalt ívelt oszlopsoros nyitott csarnokok húzódtak, végükön négyzetes
torony állt.

A nagyváradi Kálvária -
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A második világháború kirobbanásának évében még centenáriumi
ünnepséget tartottak – tudósít Hesz Márta –, sõt a második bécsi döntés
után, az újra fellángoló Szent László-kultusz éveiben templomot terveztek
építeni oda a magyar szentek tiszteletére. „Azután jött az istentelenség korszaka.
Eltûntek a stáció-kápolnácskák, a tetõn lévõ keresztek, a kápolna” – a Kálvária
épületeit 1955-ben lebontották, a dombtetõn mulató lett.

„Nem emlékszem már, hogy tíz vagy húsz évig nem is mentem a szép dombra.
Fájt a lelkem, s nem csak az enyém. Pedig valóban Várad szép helye ez a domb,
megérdemelné a megbecsülést, a civilizált külsõt és egy méltó építményt!”

domb kápolnája

Sólyom Lajos rajza
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Riad a rab.
Ezer darab szilánkra
pattan folyton a csend.
Bent, nyirkos cellában,
láncra verve vár:
talán most jönnek érte.
Bús végzete ily rövidre mérte
éltét, miben kevés volt haszna,
és annál több a bûn.
Istent nem félte, rabolt, ölt a mihaszna.
Most végórájára vár, reménye veszve.

A helytartó szól,
míg alant zúg felajzott tömeg:
– Húsvét van, hát szokás szerint
egynek megkegyelmezek.
Melyiket bocsássam el a kettõ közül?
– Barabbást! Barabbást!
Messze visszhangzik,
bár mindnek ajka Messiást kiált.
– A názáretivel mi legyen?
– Feszítsd meg! Kórusban üvöltik.
– Türelmem fogytán, hát így legyen!
Vére rajtatok! Én mosom kezem.

Csikorgó börtönajtó nyílik.
A rab felrezzen. A vég kezdete?
Lehull a lánc. – Szabad vagy, eredj!
Nem hisz fülének.
Komor börtönébõl kitántorog;
kint hunyorogva néz,
amint harsány csürhe-tenger
örvénye körötte forog.
Féktelen ár kapja fel, sodorja,
zátonya a baljós Golgota.

CSÁVOSSY GY. ISTVÁN

Barabbás
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Koponyák hegyén sötéten mered
három új kereszt.
Egyikük rá vár, de bûnös helyét
kiváltotta a Bûntelen.
Felnéz Reá. Furcsamód elszorul
szíve.
Még hallja elhaló szavát:
– Bevégeztetett.
Fájdalmas tekintet égeti lelkét.
Csengenek fülében megváltó
szavak:
Új életet kaptál, új reményt.
Hogy igaz célt, értelmet találj,

fedezd fel Õt, isteni önmagad!

Így vált farkasból báránnyá,
hirdetve naponta szeretetet:
hogy irgalmasoké lesz a föld,
és meglátják Istent a tiszta szívûek.
Vállalta sorsát Mesterének,
s követte, vágyva végtelent.
A kereszten mosolygott, égre
tekintve:
– Jövök már, Uram!
És mindent köszönök Neked!

2021
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Áprilisi hirdetések

A havilapot szerkeszti a Nagyvárad-Újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia.
410209 Nagyvárad, Primãriei utca 9. Telefon: 0259/431-652. www.szentlaszloplebania.ro

facebook: Nagyvárad-Újvárosi-Szent-László-Római-Katolikus-Plébánia
Készült a nagyváradi Litera Print nyomdában.

Nagycsütörtök – ápr. 1.: Iz 61,l-3a.6a.8b-9 – Jel 1,5-8 – Lk 4,16-21
Nagypéntek – ápr. 2.: Olv.: Iz 52,13-53,12 – Zsid 4,14-16; 5,7-9 –

Jn 18,1- 19,42
HÚSVÉTVASÁRNAP – ápr. 4.: ApCsel 10,34a.37-43 – Kol 3,1-4 v.

1Kor 5,6b-8 – Jn 20,1-9;
Húsvét 2. vas. – Isteni irgalmasság vasárnapja – ápr. 11.:  ApCsel 4,32-35

– 1Jn 5,1-6 – Jn 20,19-31
Húsvét 3. vas. – ápr. 18.: ApCsel 3,13-15. 17-19 – 1Jn 2, 1-5a – Lk 24,35-48
Húsvét 4. vas. – ápr. 25.: ApCsel 4,8-12 – 1Jn 3,1-2 – Jn 10,11-18

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Utolsó útjukra kísértük: március 8-án † Ardelean Júliana, 15-én † Szilágyi
József és † Murvai Margaretta, 16-án † Dohor Antal Szilveszter, 22-én
† Lobotka Mária Valéria, 29-én † Szabó Gyula testvéreinket.

• A plébániai Szeretetszolgálat eljuttatta a felajánlásokat a rászoruló
családokhoz. Isten fizesse az adományozók jószándékát, nagylelkûségét!

Húsvét ünnepe alkalmával,
kívánom Jézus feltámadásának erejét,

fényét, biztonságát egész életünkre!
Pék Sándor plébános


