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Takács István: Stációképek

Nagyböjti gondolatok Szent László évében
A húsvéti előkészületünket nagyböjtnek nevezzük, amely 40 napból áll – kivéve a vasárnapokat. Olyan tanulási időszak ez, amelyben
az egyház három nagy
gyakorlatot ajánlj számunkra: imádság-böjtalamizsna. Ezek olyan
gyakorlatok, amelyek közelebb vihetnek bennünket Istenhez, önmagunkhoz és egymáshoz.
Az imádságról azt
mondjuk, hogy nem más,
mint egyfajta személyes találkozás Istennel. Ő
megszólít minket, mi pedig válaszolunk az Ő hívására. Az imádságba természetesen testestül-lelkestül szeretnénk bekapcsolódni. S ha valakinek
nincs tapasztalata erről a
személyes találkozásról,
akkor találnia kell olyan
embereket, akiknek van
ilyen tapasztalatuk. Ezek a
szentek.
Szent László korában
még nem voltak szentjei
a magyarságnak, a magyar életnek tehát nem
voltak eszményei. Szent
László eszményképeket
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dania, elsősorban a saját
sértettségéről, illetve a saját eszményeiről.

adott a népnek Szent István és Szent Imre személyében, az ő szentté avatásukkal. Olyan embereket adott, akiknek az élete
tükrözte az evangéliumot.
Nem a világtól távolságot
vett személyekről van szó
(vértanúk, pápák, szerzetesek, remeték), hanem
olyanokról, akik két lábbal
ebben a világban éltek, és
ismerték a hétköznapok
nehézségeit. Az ima emberei voltak ők – Szent
Lászlót is beleértve –, hiszen az Istennel való kapcsolatukban volt egy személyes tapasztalat. Szent
Lászlónak az a döntése,
hogy Szent István szentté avatását elindítsa, nem
volt könnyű döntés. Sok
mindenről le kellett mon-

A második fontos gyakorlatunk a böjt, amely
nem más mint egyfajta
küzdelem a belső ellenségeinkkel. Ennek a segítségével eljutunk odáig, hogy a böjt célja valójában nem más, minthogy átadjuk az uralmat
magunk fölött az Istennek. Szent László ebben is
példaképünk, hiszen engedte, hogy Isten szeretete uralkodjon benne és
fölötte. A böjtben valójában azt éljük meg, hogy
az Istennel megélt tapasztalatunk képes átalakítani bennünket, az ő szeretetével átvesszük magunk
fölött az uralmat, és az alamizsnálkodással pedig a
megélt szeretetünket adjuk tovább másoknak.
„A legenda azt mondja, hogy Szent László, amikor a pogány kunokat üldözte seregével, és azok a
rablott templomi kincseket eldobálták, hogy az
üldöző katonák kapzsiságát fölkeltve azok megálljanak az üldözésben, arra

kérte Istent, hogy az úton
heverő kincseket kövekké változtassa. Most arra
kérjük Szent Lászlót, hogy
ennek a fordítottját kérje számunkra. Az Árpádok
világából megmaradt, feketére aszott Szent Jobb,
aztán néhány rommá vált
és omladozó freskó részlet nem sokat üzennek
számunkra, hiszen a megkövült múlt emlékei csupán. Kérjük Szent Lászlót,
hogy ezek a kövek és élettelen valóságok változzanak vissza az Árpádok lelkének sugárzóivá. Hogy
az a lélek, amely szent Istvánban, Szent Lászlóban
és a többi szentben élt, ragadjon meg minket és vezessen arra a szilárd hitre, amely bennük volt”
(Bellon Gellért). Adja meg
nekünk is az imádságban
azt a személyes istenélményt, amely egyre inkább átformálja a szívünket, és olyan emberekké
tesz bennünket, akiknek
van szívük a felebarátjuk
nyomorúságához. Így kívánok mindnyájunknak
az imádság, böjt és alamizsna révén áldott nagyböjti időszakot és boldog húsvéti feltámadást!
Ámen.
dr. Linczenbold Levente
tardi plébános

Munkácsy Mihály - Krisztus Pilátus előtt

Munkácsy Mihály - Ecce Homo

Munkácsy Mihály - Golgota
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A szentek köztünk élnek 1.
Bánhorvátit elhagyva, felkapaszkodunk a
Bükk egyik első magaslatára, és ott lenyűgöző
látvány tárul elénk. Hegyek és halmok, Istentől
megálmodott rend szerint. Mily csodálatosak
a te hegyeid Uram – tör
ki az ima önkéntelenül is
ilyenkor a lélekből.
De mégsem erről szeretnék írni, hanem arról,
hogy számomra ez a látvány egy szentet idéz.
Na, ő nem található meg
a szentek és boldogok hivatalos egyházi névsorában. Hanem úgy szeretném a kedves olvasóknak bemutatni, ahogy én
megismertem őt.
Lelki szemeim elé egy
kis ember (150 cm) idéződik, most is, ahogy
írom e sorokat, akit
Dédestapolcsányban ismertem meg. Ferences
szerzetesnek
készült,
de a történelem vihara
elkényszerítette onnan.
Szülőfalujába jött, megházasodott, de lelkében,
életvitelében
örökre
szerzetes, azaz Istennek
szentelt személy maradt.
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Hogy miért mondom ezt? Mert reggelente 5 óra tájban felkapaszkodott a falucska elég meredek dombjára épült templomához, csak azért, hogy betekinthessen az ajtó ablakán át a szentélybe, s
az örök mécsest megpillantva, imádságba merüljön. S ezt minden áldott nap megtette.
Hogy miért mondom
ezt? Mert Kazincbarcikán, a kórházban dolgozott, mint udvaros. S
láttam őt kaszálni. Olykor arra autózva, érzékeltem, hogy ég a keze
alatt a munka. Abban is
biztos voltam, hogy emberi elismerést soha nem

várt (nem is kapott), hanem egyedül az ő Jézusának akart tetszeni. Aki
egykoron
ugyancsak,
arca verítékével kereste
kenyerét.
Hogy miért mondom
ezt? Mert a szentmisén
is találkoztam vele. Olykor még a munka előtt,
a barcikai templomba
(igen messze volt a kórháztól) is lélekszakadva
eljött, hogy a szentmisén
részt vegyen. S milyen
töredelemmel gyónt, és
utána milyen lélekkel
vett részt a szentmisén,
azt már leírni sem tudom.
Kedves Olvasó! Amikor nagy ritkán arra járok, szívem örvendezni kezd, s hálát adok,
hogy
találkozhattam
vele. Most is hatása
alatt vagyok, s nagy kövér könnycseppek gördülnek ki a szememből, a hála érzése tölt el,
hogy ismerhettem egy
élő szentet. Őt a kis embert, aki számomra óriássá lett.
Dr. Medvegy János
plébános

Szent három nap
Kedves Olvasó!
A Sziklaforrás előző
számában a Karácsonyi
időszak egyik kiemelkedő ünnepéről – a Vízkeresztről esett szó. Arról is
szó volt benne, hogy az
egyházi évnek több időszaka van. Most, a nagyböjti időszakban vagyunk, vagyis készülünk
a legnagyobb ünnepükre – a Húsvétra. Éppen
ezért a Húsvétot közvetlenül megelőző időszakról szeretnék most írni –
a Szentháromnapról.
Rögtön az elején nagyon fontos leszögezni, a Szenthárom
nap (Sacrum Triduum
Paschale) együttesen
állítja elénk Urunk kín
szenvedését, halálát és
feltámadását. Ezek az
események teljes mértekben elválaszthatatlanok egymástól. Igaz,

minden egyes nap más
és más módon teszi ezt,
mégis együttesen kell
szemlélni őket.
Nagycsütörtök – az
utolsó vacsora emléke
zetének, az Eucharisz
tia (Oltáriszentség) és
az Egyházi rend szent
ségének a megalapítá
sának ünnepe. Ilyenkor
a nagyböjti időszakban
megszokott lila színből
fehérbe öltözik az oltár
és a pap. Az oltárt virágokkal díszítjük és az orgona is erőteljes hangjával hirdeti az ünnepélyességet és a hálánkat Krisztus Urunk iránt,
amiért nekünk ajándékozta magát az Oltáriszentségben és megengedte hogy a papok
és püspökök a szentmisében
megjelenítsék az Ő megváltó áldozatát. Ezen a szentmi-

sén a Glória (Dicsőség)
alatt megszólalnak a harangok, a templom ös�szes csengője. Mindent
a legnagyobb ünnepélyesség övez. A szentmise után átvisszük az Oltáriszentséget őrzési helyére, majd pedig oltárfosztás következik. Ez az
esemény vezet át bennünket a Nagycsütörtök ünnepélyességéből
a nagypénteki „ünneplésbe”.
Nagypéntek – Jézus
halálának az emlék
ünnepe. Ezen a napon
mintha újra átélnénk
Jézus szenvedését, keresztre feszítését és halálát. Jézust nem véletlenül feszitették keresztre,
mint ahogy ezt némelyek állítják, nem baleset
volt, hanem az Ő határozott akarata. A végsőkig
elment azért, hogy Isten
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irgalmát és szeretetét megmutassa, nekünk embereknek. Ezen a napon nem szólnak a harangok („Rómába
mennek), nincsen szentmise, a liturgikus
színek pirosra
váltanak, ami a vértanúságnak a jelképe, templomaink pedig gyászba
öltöznek. Nagypénteken
csak a délutáni szertartáson van lehetőség szentáldozáshoz járulni (innen jön a „csonka mise”
elnevezés). Maga a szertartás pedig három részből áll: Az első az igeliturgia, aminek kiemelkedő része a passió. A második, hódólat a Szent
Kereszt előtt – a hívek
a kereszt elé járulnak
és megcsókolják vagy
megérintik azt. A harmadik rész a szentáldozás,
aminek a végén ünnepélyesen megnyitjuk a
Szentsírt. Ez az esemény
akárcsak Nagycsütörtök
befejező eseménye vezet át bennünket Nagyszombat csendjébe.
Nagyszombat – Krisz
tus Urunk sírban nyug
6

vásának a napja. Nagyszombaton nincs semmiféle szertartás. Az
Egyház virraszt Krisztus
Urunk sírjánál. Elmélkedik az ő megváltó haláláról. Mindezt teljes csendben teszi. Szép szokás
ezen a napon a szentsír
látogatás. Amikor akárcsak néhány percet is
időzünk Urunk sírjánál,
elgondolkodunk azon,
milyen nagy dolgot tett
értünk Isten Fia!
A nagyszombati esti
szertartás
gyakorlatilag már a Húsvéti Vigília: Urunk Feltámadása.
Erről pedig akár tanulmányt is lehetne írni. Ebben a cikkemben csak
nagyon röviden foglalkoznék vele. Az egyházi év legbonyolultabb
és minden más szertartásnál szimbólumgazdagabb esemény. Szin-

te teljes egészében
eltér
a megszokott
szentmisétől.
Csak az áldozati liturgia azonos vele. Az
ősegyházban
ezen a napon
fogadták vissza
a bűnbánókat
és keresztelték
azokat, akik az egyház
tagjai szeretnének lenni.
Ilyenkor a három beavató szentséget egyszerre
szolgáltatták ki: keresztség, bérmálás, eucharisztia. A felnőtt, az egyház teljes jogú tagjává
válik ezzel. Ez ma is gyakorlatban van szerte a
világon. Nagy örömömre szolgál hogy az idén
Szihalmon is lesz ilyen
esemény, Húsvét éjszakáján, én pedig részese
lehetek ennek a kiemelkedő eseménynek.
Végezetül
megra
gadom az alkalmat
és minden kedves ol
vasónak és családjá
nak Istentől megál
dott húsvéti ünneplést
kívánok. Remélem so
kat fogunk találkozni
templomainkban is.
Versler Sándor
káplán

A Húsvét ünnepét megelőző böjti időszakban minden évben lelkigyakorlatos estékre gyűlnek össze a hívek templomunkban. Így történt
ez most is. Dr. Linczenbold Levente plébános atya megszívlelendő gondolatokkal, sok-sok példával segítette az ünnepre való felkészülést. Köszönjük, hogy eljött hozzánk!
/Szerkesztő/

Lelkigyakorlat Nagyböjtben
A Húsvét előtti lelkigyakorlat meghívottja Dr. Linczenbold Levente tardi plébános Atya, Egyházjog, Pasztorális teológia szemináriumi tanára volt.
Magyarország Kormánya Szent Lászlóévvé nyilvánította a 2017-es esztendőt, lovagkirályunk trónra lépésének 940. szentté avatásának 825. évének tiszteletére. Legyen ez a szent három nap égbekiáltó hálaadás! – kezdődött a szentmise. Az Atya
szentbeszédének vezérfonala Szent László
élete, tettei, lelkülete, amelyet összekapcsolt az Ima, Böjt, Alamizsna fontosságával. Levente Atya prédikációjából arról
írok, ami engem megfogott, ami lelki épülésemre szolgált, amelyekről jó újra és újra
elmélkedni, amelyek utat mutatnak a szent
40 napot lezáró Húsvét misztériumához.
Nagy királyunknak szüksége volt eszményképekre, példaképekre. Az eszmék
mögött az embert kell keresni, aki itt élt a
Földön. Nem volt ez könnyű feladat! Nem
választott papokat, vértanúkat, szerzeteseket, remetéket! Szent László figyeli belső küzdelmeit,- elődei viszálykodásai miatt- feldolgozza a sérelmeket.
Volt eszménye, védte a gyengéket, a katolikus ideát tette követendővé! Nehezen
született meg a döntés, mikor is Szent István királyt és Szent Imre herceget választja eszményképül. Ők az ima emberei voltak. Szent István új országot kezdett épí-

teni, kenyeret, biztonságot, műveltséget és
erőt adott népének.
A nagyböjti fogadalmak az ima a böjt az
alamizsna megértésében Szent László élte
vitézsége, tettei szolgálnak valóságos például. A Nagyböjt eszköz, hogy a boldogságot kifejezzük Krisztus iránt. Az ima személyes találkozás Istennel. Ha nincs tapasztalatunk a Vele való találkozásra, keressünk olyan embereket, akiknek van tapasztalatuk. Ezek a szentek, kik hitelesen
megélik az Evangéliumot. Minél több ember éli meg az Evangéliumot, annál több
szent fog születni! Az Evangéliumot élni
kell! A böjt: befelé fordulás, megjavulás,
mértéktartás - ételben, italban, szórakozásban, külsőségekben – jót cselekedni, megbocsátani, bocsánatot kapni. A böjt és a
puszta összetartozik. Jézussal menjünk ki
a pusztába, hogy a gonoszság a sátán hatalmából kiszabaduljunk. A sátánnak vagy
Krisztusnak adom át az uralmat magam
felett? Okosan böjtöljünk, mert gőgössé
tud tenni bennünket! Böjtnek lelkülete a
Krisztusi szeretet, hogyan bánunk és hogyan beszélünk másokkal. Gyenge pontjaimat kitapintani, ki az ellenfelem, mely
erők tartanak fogva. Az én boldogságom
mitől függ: evés, ivás, cigaretta, drog? A
rossz gondolatoknál segít a böjt, a hallgatás, az ima, a meditálás, a kétkezi munka.
Böjtben harcolunk lelkünk ellenségei el7

len. A böjt célja: közeledjünk Krisztushoz,
magunkhoz, embertársainkhoz. Üdvös és
hasznos ha másokért böjtölünk. Böjtnek
vezeklési jellege is van. Szent László Isten bajnoka, ima és böjt által tudott áldást
mondani a múltjára, a nagyobb szeretet
győzött életében. Jézus taníts meg bennünket Szent László életét tisztelni!
Imádunk Téged, Krisztus és Áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. - így zárta gondolatait az
Atya a második napon.
Harmadik este fő elmélkedését az alamizsna kifejtésére szenteltük. Alamizsna
szó több jelentése közül talán a könyöradomány, részvét, támogatás a megfelelő.
A mai ember hajlamos a pazarlásra, nem
takarékoskodunk étellel, vízzel, energiával. Vetítésre került egy kis film, amelyben
megrendítő volt látni mennyi ember, gyerek csont sovány az éhezéstől, milliók nem
jutnak ivóvízhez. Éhező és szomjazó embereknek milyen jól jönne, amit mi felelőtlenül elpazarolunk, kidobunk. A pazarlás
bűn. A sátán célja, hogy minél többet paza-
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roljunk. A Jó Isten nem ilyen, Ő mindig irgalmas, mindenkinek kiadja a részét, még
annak is, aki elpazarolja. Itt hallottuk a Tékozló fiú történetét. A fiú szívbéli megbánása akkor következik, be mikor találkozik
az Atyjával. Az Atyja irgalmas volt a hazatérthez, de az idősebb fiúnak nem volt szíve a testvére nyomorúságát felismerni. Az
adakozás nem lehet jókedv kérdése, ha jó
a kedvem adok, ha rossz, akkor nem adok.
A nagylelkű adakozás a nagyböjti idő fontos cselekedete.
A három este üzenete az ima a böjt az
alamizsna Szent László király életében,
csodatételeiben is jelen volt. Váljon mindannyiunk számára kincsekké az eljövendő
húsvéti örömre.
Hálás szívvel köszönjük Levente Atya
lendületes, példákkal, történetekkel színesített tanulságos szentbeszédét. Kívánok Atyának és minden kedves olvasónak imádsággal, kegyelmekkel teljes belső
megtisztulást, szívünkbe jósággal várjuk
Krisztus Urunk dicsőséges feltámadását!
Kasza Lajosné

Világi elnökünk, Tóth Imre zárszavai a
lelkigyakorlatos esték végén
Dicsértessék
a Jézus Krisztus!
A Szent László Egyházközség képviselőtestülete és a hívek nevében nagy tisztelettel köszönöm meg Dr.
Lincenbold
Levente
plébános atyának ezt a
három nagyböjti lelkigyakorlatos estét. A legnagyobb ünnepre készülünk, Húsvét szent
ünnepére, igazi nagybetűs ünnepre.
Ilyenkor nemcsak a
környezetünk, lakásunk
rendbetételére, takarítására kell gondolnunk.
Mindennél fontosabb a
lelkünk, a bensőnk tisztasága. Ebben nagyon
sokat segítettek Levente atya gondolatai.
A böjti időszakban
péntek délutánonként
végigjárjuk
templomunkban a keresztutat.
Együtt
imádkozunk,
énekelünk és elcsendesülünk minden állomásnál. A mi Takács István
festőművészünk csodálatosan ábrázolta Jézus keresztútját. Ilyen-

volt az Emlékév rendezvénysorozatának. Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel felhívásainkat,
programjainkat, hiszen
az ünneplés, az emlékezés akkor az igazi, ha
mindannyian részesei
vagyunk!
kor szembesülünk azzal, hogy gyakori panaszaink, sérelmeink milyen pici, említésre sem
méltó morzsák ahhoz
képest, amit a Megváltónknak el kellett szenvednie. az Ő lelki és fizikai bántalmazását, a sok
megaláztatást, megszégyenítést ki sem bírnánk!
Ő azonban értünk,
emberekért mindent elviselt, elszenvedett.
Kedves Hívek! Szent
László emlékév van.,
és ez az emlékév sok
mindenre kötelez, hiszen Egyházközségünk,
templomunk, plébániánk is Szent László királyunk nevét viseli.
Ez a három lelkigyakorlatos este is része

Ahogy a tavasz, a kikelet mindig legyőzi
a hideg, zimankós telet, úgy győzte le a halált a Feltámadt Krisztusunk. A feltámadással beigazolódott, hogy
van Örök élet. Levente atyának hálásan köszönjük a ránk fordított
idejét, megszívlelendő
beszédét.
Köszönjük, hogy eljött hozzánk a szomszédos matyó településről. További szolgálatára kérjük a Jó Isten áldását! Képviselőtársaim
nevében szívből kívánok főtisztelendő Atyának, a jelenlévő kedves
híveknek és családjaiknak Áldott Húsvéti Ünnepeket!
Tóth Imre
képviselő, világi elnök
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Bán József tanár úr sok-sok kincset hagyott ránk örökül. Fáradhatatlanul,
nagy szeretettel gyűjtötte eleink szokásait, életkörülményeit. Írásaiból őszinte szeretet árad, melyet lakhelye, családja, embertársai iránt érzett. Köszönjük
Jóska bácsi! Sajnos, nincs már közöttünk, de ezekben a munkákban tovább él a
mezőkövesdi emberek emlékezetében.
/Szerkesztő/

Bán József

Húsvéti ünnepkör
Áprilisban szokott lenni a tavaszi ünnepkör legjelesebb ünnepe, a
húsvét. A húsvét mozgó ünnep, vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőség
(március 21.) után következő holdtölte utáni első vasárnapra esik.
A tavaszi ünnepkör legkiemelkedőbb jeles napjai a húsvét előtti,
a húsvéti és a húsvét utáni néhány
nap. E napok szokásaiban a legnagyobb szerep a víznek jut. A külsőleg, belsőleg tisztító, gyógyító víznek. A lányok húsvét hétfői meglocsolása is tulajdonképpen szépség- és egészségvarázslás. A locsoló
legények jutalma a festett tojás pedig a termékenység szimbóluma.

valamilyen zöld növényt kell főzni, hogy jó termés legyen. – Városunkban a matyók rendszerint sóskát
főztek. – A férfiak még délelőtt bekészítik a jószágnak a néhány napra
való takarmányt, különben a következő évben nem lenne mit bevinni a
jószágnak.
Nagypénteknek sok funkciója
volt. Többek között féregűző nap,
egészség és termésvarázsló nap,
a tisztulás napja, de időjós nap is,
mégpedig ellentétes 40 nap.

Az ünnepkör virágvasárnappal
kezdődik. Szerdáig az asszonyok
befejezik a házi és kerti teendőket.
A férfiak is szerdától csak az állatokat látják el, az istállót és az udvart,
portát teszik rendbe.

Sok babona, hiedelem fűződik e
naphoz. Reggel mindenkinek tanácsos egy kis pálinkát „nyelni”, hogy
nyáron, ha elalszik a mezőn, pihenéskor a férgek be ne bújjanak a szájába. Az időjárással összefügg a termés, a gazdaság jóléte, vagy kára.
Hajnalban a lovakat kivitték a patakba – vagy csak a kúthoz – lemosni, hogy megóvják egészségüket.

Következik csütörtök, zöldcsütörtök. Nevét onnan kapta, hogy

Ilyenkor herélték a malacokat, mert
vérnek kell folynia ezen a napon!
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Nagyon vigyáztak a disznóra,
hogy ne túrjon ezen a napon, mert
nem lesz nagy sonkája. Azt tartották, hogy abból a disznóból lesz jó
hízó, amelyik két nagypénteken jár
ki a kanászhoz. Régen az ember 1
mázsánál, a disznó 2 mázsánál kezdődött! Nem is volt ezeknek a mangalicáknak a szalonnája olyan rágós „akár a cobák”, valósággal szétolvadt az ember szájában. Koleszterinszint ide, koleszterinszint oda,
nekem nem a „jó illatú olaj” után
van nosztalgiám, lett légyen az bármilyen egészséges, hanem a legalább 10 cm vastag fagyos fehér
szalonna után!
Az asszonyok kenyeret is sütöttek
ezen a napon, de nem szegték meg.
Egy kis cipót is sütöttek a kenyérrel,
ezt eltették, hogy a vízbe fúltat, odaveszettet megtalálja a víz fenekén.
Megfőzték előre a sonkát és a kolbászt is, amit az öntözködők elé tettek, kocsonyát is szokás volt főzni. A főtt tojást vöröshagyma héjának levével festették. A gyerekek részére „pipícset” sütöttek (kis fonott
kalács) egy tojással, egy darab főtt
kolbásszal, ezt kötötték az öntözködők kiskendőjébe.
Az idős asszonyok pattogatott kukoricából rózsafüzért készítettek,
eltették. Egy-egy szeme torokfájás,
hideglelés ellen kitűnő orvosságként szolgált.

Húsvét vasárnapjának reggelén
friss hideg vízben kell korán megmosakodni, hogy egész évben frissek legyenek. A lányok piros alma
lehámozott héjára öntött vízben
mosakodtak, hogy az arcuk szép piros legyen. Az állatok itató vályújába szép piros almát tettek, főleg
a lovakat az erre öntött vízzel itatták, hogy szép gömbölyű legyen a
faruk.
Az időjárásra már a karácsonyi
időből következtettek: „Fekete karácsony, fehér húsvét, fehér karácsony, fekete húsvét.”
Azt tartották még, hogy ha esik az
eső, sok búza terem. Ha tiszta húsvét napja, akkor olcsó húst ehetünk!
(Ez mára úgy módosult: „Akár esik,
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akár fúj, ha hetedmagával süt a nap,
teljesen mindegy!…”)
Az asszonyoknak néhány tilalmas cselekedettől kellett óvakodniuk. Húsvét vasárnapján nem szabad fellocsolni a szobát (földes szobák voltak!) mert sok bolha lesz a
házban. Ezen és a következő napon
nagylány, fiatalasszony ne egyen piros tojást, mert nagyon erősen fog
vérezni.
Húsvét hétfő, a locsolkodás napja. A legények „csapatokban” nótázva járták a lányos házakat, rendszerint a gémeskút mellett vederből öntötték a vizet a lányokra, majd bemenve a lakásba megvendégelték
őket. A harmadik háznál már csak a
bort fogadták el. Négy-öt lányos ház
meglátogatása után az italt nem bíró
legények már tántorogtak, délre pedig sokan az árokban kötöttek ki.
A lányos házaknál számon tartották, hogy hány csapat legény és
kik öntözték meg a lányt. A híres lányoknál egymást érték a legények.
Az asszonyokat délután öntözték
meg az idősebb rokonok, szomszédok,
ismerősök, rendszerint pohárból.
A nők általában kedden adták vis�sza a kölcsönt a férfiaknak, kedden
ugyanis a nők öntözködtek.
Lassan szegényebbek leszünk ezzel, az embereket összehozó szép
szokással!
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Wass Albert

Látható az Isten
Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben,
porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság,
nincs oly mélység,
amiben ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:
ítéletes, zivataros,
villám-világos éjszakákon.

A húsvéti öntözködés
és a piros tojás eredete
Gyorsan híre terjedt az
egész városban,
hogy Jézus feltámadt, s
nincs a koporsóban;
Volt sok mende-monda,
úton és útfélen,
Voltak igaz hívők, de még
több hitetlen.
Még kora reggel volt s egy
nagy csoport asszony,
Nagy lármával beszélt erről a piacon,
Nőttön nőtt a csoport, s
egyre nőtt a lárma,
Ott zúgtak Pilátus háza
kapujában:

„Mit tudtok ti? – kiált egy
termetes asszony,
A hátán tele volt tojással
egy puttony –
A majorban voltam már
kora hajnalba’ ,
És ott néhány asszonyt találtam az útba’.
Csendesen beszéltek, kissé
elhúzódtam,
Titkos beszédöket, hogy
kihallgathassam,
Hallottam, hogy egyik
ilyen formát mondott:
„Nincs e koporsóban, mert
már feltámadott!”

Erre nagy lármával megszólal eg másik:
„Én tudom a dolgot jobban, mint bármelyik,
Mert én Kaifásnál főszakácsné vagyok,
E históriáról igen sokat
hallotk.
Legjobban elhiszem én a
gazdám szavát,
Ő azt mondá, hogy a holttestet ellopták!”
Most több hang kiáltá: „Ez
csak lári-fári,
Hogy tudták volna a holttestet ellopni!
Mert a sírt fegyveres katonák őrizték,
A sír nyílását egy nagy kővel lefedték,
A nagy kő erősen oda volt
lánczolva,
A pecsétet pedig a gazdád
rányomta.”
A lárma nőttön nőt, növekedik a zaj,
Fülsiketítővé válik már a
zsivaj; Pilátus reggeli álmát most
alussza,
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Ámde felébredt az éktelen zsivajra.
Bosszúsan küldi tehát a
szolgáját,
Hogy csendesítse le az éktelen lármát!
Ki is ment a szolga beszélt
is eleget,
De az asszony-csoport rá
sem hederített.
Beszélhetett annak, biz az
szét nem oszlott,
Sőt a szidásból neki is jól
kijutott.
Mit tehetett volna, mikor
így lármáztak,
Akik mindnyájan az erkély
alatt álltak:
Várjatok csak kissé! –
gondolta a szolga
Nem lármáztok ti egy negyedóra múlva!
Azzal elsietett, fel az
emeletre,
Oda vizet hordott egy
nagy facseberbe.
A lármázók által észre
nem vétetett,
Hogy mi is történik az ő
fejök felett;
Mikor már tele volt vízzel
a nagy dézsa,
Másodmagával ezt megfogta a szolga.
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Rázúdíták azt a lármázó
tömegre,
Mindegyik asszonynak kijutott belőle.
Lett is riadalom és lett sikoltozás,
A szolga fejére szállott is
az áldás.
Melyben a szétfutott as�szonyoknak nyelve
Igen czifra módon ezt részesítette.
A sok vizes asszony távolról kiabált,
És ez a jelenet rendes szokássá vált.
E jelenetet a nép máig ismétli,
Húsvétkor azóta szokás
öntözködni.

A piros tojásnak is megvan az értelme,
Igen tanulságos s szép
annak a jele:
A piros szín jele azon szeretetnek,
Melyet az Úr Jézus miirántunk érzett!
A tojás képezi azon kő-koporsót,
Mely magába zárta egykor a Megváltót.
Mert mint életet rejt a tojás magában,
Urunk élete úgy volt a koporsójában.
A húsvéti tojás annak a
jelképe:
Hogy a sírban még nincs
az életnek vége!
Közreadta: Bán József
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Juhász Gyula

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmuláson.
Takács István - Szárnyasoltár-terv

Takács István - Utolsó vacsora
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A 2017-es esztendő SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÉV. Kérjük, hogy minél többen
kapcsolódjanak be rendezvényeinkbe. Kísérjék figyelemmel a programokat,
időpontokat. Ünnepeljük együtt Egyházközségünk, templomunk, városunk
védőszentjét, Szent László királyunkat!
/Szerkesztő/

„Idvezlégy kegyelmes Szent László kerál”
(Szent László év, 2017.)

A Szent László emlékév rendezvényei, programjai
Mezőkövesden, a Szent László Egyházközségben.
I. Előadások:
1. Időpont: 2017. március 29. 18 ó.
- Vers: Ének Szent László királyról
- Elmondja: Szabóné Varga Ágnes hitoktató
- Előadás: Szent László kora, élete, munkássága, példája a ma élő emberek
számára
- Előadó: Juhász Jánosné gimnáziumi
igazgató
- Énekszám: Mozerné Horga Stefánia
igazgatónő
- Helyszín: hittanterem vagy a templom
2. Időpont: 2017. április 26. 18 ó.
- Vers: Szent László himnusz
- Elmondja: Kovács Mátyásné képviselő
- Előadás: Szent László a művészetekben, különös tekintettel Takács István
alkotásaira
- Előadó:
Laczkó Pető Mihály művésztanár
- Énekszám v. orgona:
Mozer János karnagy
- Helyszín: Hittanterem vagy a templom
3. Időpont: 2017. május 20. 16 ó.
- Esperesi kórustalálkozó

- Felelős: Mozerné Horga Stefánia igazgatónő
- Vendégünk: Dr. Ternyák Csaba érsek úr
- Vendéglátás: Rendezvényház
4. Időpont: 2017. június 27. 18 ó.
- Templombúcsú, ünnepi szentmise
- Szentmisét bemutatja: Liga Konrád újmisés
- Szentbeszédet mond: Buda Péter szemináriumi rektor
- Vendéglátás: Rendezvényház
5. Időpont: 2017. szeptember
Ars sacra rendezvénysorozat.
Irodalmi és énekest!
6. Időpont: 2017. október 25. 17 ó.
- Téma: a pályázatra érkezett munkák
bemutatása
- Írásművek a szerzők tolmácsolásában.
- Helyszín: hittanterem vagy a templom
- Vers: Arany János: Szent László
- Elmondja: Tóth Imre világi elnök
- Közös ének: Mozer János karnagy
- Helyszín: hittanterem vagy a templom
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II. Pályázatok
1. Rajzpályázat Szent László alakja, csatajelenet, csodatétele, monda megjelenítése. Pályázhatnak:
nagycsoportosok, alsótagozatosok,
felsőtagozatosok, középiskolások.
Szabadon választott technikával!
2. Fogalmazás írása: Ilyennek ismertem meg Szent Lászlót! Mit jelent számomra Szent László példája? Szent
László seregében szolgáltam!
Pályázhatnak: alsótagozatosok:
kézírással, egy A4-es oldal,
felsőtagozatosok: kézírással,
két A4 oldal.

3. Versírás Szent Lászlóról. Pályázhatnak: középiskolások, felnőttek
4. Ünnepi beszéd készítése: Kb. 7-8
perc, amit elő is adnak
Pályázhatnak: középiskolások
5. Fotóalbum Szent László nevét viselő intézményekről, helyi jellegzetességekről
Pályázhatnak: középiskolások, felnőttek
A pályamunkákat: jeligével és életkor
megjelölésével kérjük
Határidő: 2017. június 2-ig
Hely: Szent László Plébánia irodája
Díjazás: kiemelkedő alkotás esetén
pénzdíj, egyéb értékes jutalmak
Kiállítás: a beérkezett rajzokból
Megjelenítés: a „Sziklaforrás” kiadvány,
ünnepi számában
III. Zarándoklat
Győr és Pannonhalma
(2 nap/1 éj)
- Időpont: 2017. október 13-14.
- Utazás: légkondicionált autóbusszal,
csoportkísérő idegenvezetővel
- Szállás: hotel 2-3 ágyas zuhanyzó/wc-s
szobáiban
- Ellátás: félpanzió (1 reggeli, 1 vacsora)
- Belépők: részvételi díj nem
tartalmazza
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban
Mezőkövesdről. Folyamatos utazás Budapest érintésével Győrbe. Először rövid városnéző sétát tesznek a barokk
épületek között, (Városháza, Széchenyi tér, Mária oszlop …) majd a Káptalandomb nevezetességeivel ismerkednek (Szent László látogatóközpont) ez-
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***
IV. Szent László fájának ültetése
- Hely: a plébánia kertje
- Résztvevők: egy de. 9 órakor kezdődő
szentmisén jelenlévők
- Ültetők: Gáspár József erdész, képviselő, Tóth Imre világi elnök
Pannonhalma

után a Bazilikába látogatnak el, ahol
Szent László hermáját őrzik. Szentmise. Rövid szabadidő után folytatják
a városnézést (Püspökvár, Kármelita
templom Szent István szobra …) Vacsorára érkeznek a Győr környékén található szálláshelyre.
2. nap: Reggeli után a Pannonhalmi Apátságba utaznak, ahol a Bencések életével ismerkednek. Megtekintik
a Bazilikát, altemplomot, könyvtárat,
múzeumot, valamint az arborétumot.
Szentmise. Hazaindulás a kora délutáni órákban, érkezés az esti órákban.
- Részvételi díj: 19.900 Ft/fő
- Lelki vezető: Dr. Medvegy János
plébános
- Szervező: Gánóczy Zoltánné
képviselő

***
V. Dekoráció
A templom bejáratánál és a templom
szentélyében felíratok
- Felelős: Versler Sándor

Laboda Kálmán

Magányos fa
Égnek meredt hajjal,
kitárt karokkal kiáltozunk,
hadonászunk, kapálózunk,
a havas téli tájhoz hasonló
életben, létben, életünkben,
miközben ott van
karnyújtásnyira tőlünk,
Jézus Krisztus,
a kereszt,
iszonyú ereje, segítsége,
amely feltétlen!
Vedd hát észre, ember,
te szerencsétlen!

Győr - Káptalandomb
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Hírforgácsok
- A nagyböjti időszak első péntekdélutánján a keresztúti ájtatosságot a képviselők végezték, majd a
karitász csoport, és sorban egy-egy
kis közösség tagjai.
- A lelkigyakorlatot három estén
dr.Linczenbold Levente tardi plébános úr tartotta. A húsvéti előkészületek kapcsán beszélt Szent László érdemeiről, példaadásáról a mai ember számára. A hívek szép számmal
vettek részt a szentmiséken.
- A Városi Keresztút április 8-án délután volt, a Jézus Szíve templomtól
indult az ünneplő tömeg. Szép hagyomány ez városunkban!
- A Püspöki Kar rendelkezése alapján
tartós élelmiszergyűjtés volt Húsvét ünnepét megelőzően. Az adományokat a Karitász Csoport osztotta szét a rászoruló családoknak.

- Megkezdődött a jegyes
oktatás Plébániánk hittantermében. A házasságra lépő fiatal párok sok hasznos dolgot sajátítanak el az előadások és beszélgetések során.
- Hitoktatóink nagy igyekezettel és
szeretettel készítik fel a gyerekeket az elsőáldozásra. Ehhez kérjük
a szülők segítségét is.
- A Szent László Emlékév tiszteletére
tartott első előadáson Szent Lászlóról hallottunk Juhász Jánosnétól, a
Szent László Gimnázium Igazgatónőjétől. Köszönjük, hogy Védőszentünkről ilyen színesen beszélt.
- Kérjük a kedves híveket, kísérjék figyelemmel a programokat és jöjjenek minél többen a rendezvényekre!

Minden kedves
Olvasónknak
áldott húsvéti
ünnepeket
kívánunk!
Kiadja: Szent László Egyházközség
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Szerkeszti: Gánóczy Zoltánné

