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Tavasz, megújulás és remény. Lehetı-

ségek, vágyak és álmok. Mindenki vár va-
lamit ilyenkor így én is. Szeretetet, részvételt 
a hitéleti eseményeken és több jó emberi 
kapcsolatot. 

Húsvét a kereszté-
nyek számára e szeretet 
legfıbb ünnepe. Isten szere-
ti az embereket. Annyira, 
hogy eljön a földre, velünk 
él és még ki sem oktat, ha-
nem meghal és feltámad 
értünk. „Jézus Istennel való 
egyenlıségét hanem kiüre-
sítette önmagát és emberré 
lett...” Írja Pál apostol.  

A vasárnap ünnepe is 
ebbıl ered. Hiszen a zsidók 
szombaton, arabok csütör-
tökön ünnepelnek és pihen-
nek. Mi keresztények pedig 
Jézus feltámadását ünnepel-
jük húsvét vasárnapján és 
ezért lett a vasárnap a hét 
ünnepnapja. Már Nagy 
Konstantin rendelte sza-
badnappá 324 körül valam-
ennyi vasárnapot. A húsvét 
szó pedig a hús étel ma-
gunkhoz vételébıl ered, 
hiszen a húsvétot megelızı nagyböjt idején 
nem ettek régebben húst a hívek. Mostani 
idıkben ez a húsmentes étkezés a pénteki 
napokon van a böjti idıben, hiszen Jézus 
pénteken hat kereszthalált. 

Húsvét tehát az öröm ideje. A temp-
lomokban újra virágokkal díszítünk és alle-
luját énekelünk.  

Sokan nem gondolnak Istenre ilyenkor 
sem. Számukra a húsvét egy plusz szabad-
nap, esetleg locsolkodás, tojás, meg nyuszi. 
Néhányan örülnek a családi eseményeknek, 
másokat esetleg fáraszt a húsvéti nagytakarí-
tás vagy más teendı. Kívánom, hogy az idei 
húsvét közelebb vigyen mindenkit az Isten-
hez! 

Az elızı pápa II. Já-
nos Pál, néhány évvel ez-
elıtt egy új ünnepnapot is 
csatolt húsvéthoz. Húsvét 
utáni vasárnapon ünnepel-
jük Isten Irgalmasságát. 
Mária Fausztina nıvérnek 
Jelent meg Jézus többször, 
és egy alkalommal kérte az 
ünnepet. Idén ez április 11-
én van. Az Isteni irgalmas-
ság képén Jézus látható, 
ahogyan a szívébıl piros, 
kék fénysugarak törnek 
elı. Azt szeretné Isten, ha 
nem félnénk tıle és bíz-
nánk abban, hogy megbo-
csát, szeret minket és új 
lehetıséget ad az Istenkap-
csolatra. 

A húsvét nem csupán 
néhány nap, hanem egé-
szen pünkösdig eltart. Va-
lahogy úgy, mint egy 
családban. Ha új gyerek 

születik, hetekig beszélnek róla és mutogat-
ják a rokonságban. Jézus mikor feltámadt a 
halálból 40 napig megjelent a benne bízók-
nak ezután az égbe emelkedett, majd pün-
kösdkor 50-dik napon elküldte a Szentlelket, 
hogy megerısítse az apostolokat. 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!    
 

Péntek Zsolt plébániai kormányzó

Áldott Húsvéti Ünnepeket! 



 
 
 
 

„Az Isteni Irgalmasság üzenetét szeretném újra számotokra feleleveníteni.  
Isteni Irgalmasságom egy olyan RENDET alkot, amely minden ember elıtt nyitva áll. 

Tárt karokkal fogadom azt, aki késztetést érez, hogy ebbe 
a SZENTSÉGBE belehelyezkedjen, és elvezesse Hozzám 
a körülötte élı társait. Isteni Irgalmam kiterjed az egész 
Világra. Irgalmamba emelem azokat az embereket, akik 
valamilyen oknál fogva letértek a helyes útról, szemüket 
elhomályosította a félelem, a kilátástalanság, az 
elveszettség érzése, és ennek okaként Tılem, Uruktól 
egyre távolabb kerültek. ... 

Most Én ıket Magamhoz emelem, ha tiszta a 
szándékúak feloldozom lelkük fájdalmas súlya alól, és a 
nehézségeken átemelem. Isteni Irgalmam az utolsó 
lehetıség az emberiség megtérésének! Húsvét második 
napja az Irgalmasság Vasárnapja.  

Öltöztessétek fehérbe,(tisztaság jelképeként utal a 
fehér színre) szíveteket, lelketeket, hogy méltó legyen 
erre az ünnepre.”  Ámen.  

 „E kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a 
lelkeknek, ezért hozzáférhetıvé kell tenni minden lélek 
számára. Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet 
tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, hogy már 
itt a földön gyızedelmeskedni fog ellenségei felett, fıként 
pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint saját dicsıségemet.”  

„Ne féljen a gyenge, a bőnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint 
amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében."  

 „Ha a lélek már oszló hulla lenne, s emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már 
minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a 
lelket."  

Részletek Fausztina nıvérnek adott üzenetekbıl 
 

 

Kedves Testvérek! 
 
Néhány nap múlva társadalmi életünk 

egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: 
országgyőlési választások lesznek hazánk-
ban. Az Egyház Krisztustól kapott küldeté-
se, hogy hirdesse az Evangéliumot minden 
embernek. … A társadalmi tanítás az Egy-
ház részérıl nem … illetéktelen beavatko-
zás. Joga van a társadalmi szféra 

evangelizálására, … amelyben az ember 
élete zajlik, hogy ott visszhangozza az 
evangélium felszabadító üzenetét” (Az 
Egyház társadalmi tanításának kompendiu-
ma 70.p) 

… Mindnyájan tapasztaljuk az egész-
ségügy, a közoktatás és a nevelés tragikus 
helyzetét, az emberek elszegényedését, a 
munkanélküliség növekedését, a becsületes 
munka leértékelıdését, a közbiztonság hiá-
nyát, bizonyos nemzetiségi és etnikai poli-
tikai célú felhasználását, a család értékeinek 
lejáratását, a családok gazdasági ellehetet-
lenítését, a vidék és a mezıgazdaság szo-

Az Isteni Irgalmasság Üzenete 
Minden év húsvét utáni vasárnap (április11.) 

Magyar Katolikus  
Konferencia körlevele  

a választásokról 



morú helyzetét. Mi katolikus keresztények 
pedig évrıl-évre szembesülünk egyházi 
iskoláink és más intézményeink hátrányos 
megkülönböztetésével. Mindezeket tetézi az 
általános korrupció és az intézményekbıl 
való kiábrándulás. Sokan elveszítették a 
jövıbe vetett reményüket, és közömbösség-
be menekültek. Sokan mondják: nem me-
gyek el választani, úgyis mindegy. 

Mi keresztények azonban nem oszt-
hatjuk ezt a reménytelenséget. Sorközös-
ségben vagyunk egész népünkkel. 
Önmagunk, fiatalságunk, nemzetünk jövıé-
ért felelısek vagyunk Isten elıtt. Emlékez-
zünk csak: egy-egy kórház bezárása, vagy 
vasútvonalak megszüntetése elleni tüntetés 
hozott-e eredményt? -Nem. Azt hallottuk,: 
demokratikus országban erre csak a válasz-
tások hozhatnak megoldást. Hát most itt a 
lehetıség! Aki nem megy el választani, az 
eleve lemond arról a jogáról, hogy valamit 
is számon kérhessen, lemond gyermekei, 
szülei, hazája jövıjérıl. Ezért számunkra, 
hívık számára a részvétel a választáson 
lelkiismereti kötelesség. 

De milyen pártot válasszunk, kire ad-
juk szavazatunkat? Itt két dolgot kell meg-
fontolni.  

Az elsı: nyilván mi katolikus keresz-
tények csak olyan pártot támogathatunk, 
amelyik értékeli és támogatja a családot, 
segíti az oktatás-nevelés helyreállítását, 
értékeli a becsületes munkát és támogatja a 
munkahelyeket. Olyan pártot, amelyik kész 
felszámolni az általános korrupciót, megvé-
di az ártatlanokat és bünteti a bőnösöket, 
amely visszaállítja a közbiztonságot, rendet 
tesz az egészségügyben, és amelyik nem 
diszkriminálja anyagilag azokat a szülıket, 
akik gyermekeiket egyházi iskolába járat-
ják. Természetesen, a választások elıtt eze-
ket mindenki megígéri, de azt meg is kell 

nézni, hogy a szép ígéretek hirdetıi mit 
csináltak eddig. 

A másik kérdés: ha úgy gondoljuk, 
van olyan párt, amelytıl ezeket elvárhatjuk, 
akkor azt is meg kell fontolni, képes lesz-e 
arra, hogy kormányra kerülve ígéreteit vége 
is tudja hajtani. Szavazatunkkal ne támo-
gassunk olyan pártot, amelyik sokak számá-
ra tetszetıs ígéretekkel áll elı, de azokat 
megvalósítani nem képes. 

Keresztény hitünkkel ellenkezik min-
den olyan liberális, a kereszténység alapér-
tékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely 
tagadja az élet szentségét, az egy férfi és 
egy nı közötti házasságon alapuló családot, 
és amely, -miközben hivatkozik az emberi 
jogokra,- ugyanakkor mégis a pénzt és a 
multinacionális tıke uralmát állítja a kö-
zéppontba. … 

Fontosnak tartjuk ugyanakkor magyar 
voltunkat, nemzeti kultúránkat, melyet a 
kereszténység formált több mint ezer éve, s 
azt a hazaszeretetet, amelyre Szent István 
óta minden magyar szent és boldog, nemze-
tünk minden tagja tanított minket. Széche-
nyi Istvánnal valljuk: „egyetlen népnél sem 
vagyunk alábbvalóak.” De azt is meg kell 
jegyezni, hogy mi katolikus keresztények 
Krisztus példájára nyitott szívvel közele-
dünk minden ember felé. 

 
Kedves testvérek! 

… Hazánkban nagy változásokra van 
szükség, és erre most lehetıségünk nyílik a 
választásokkal. Imádkozzunk Istenhez bölcs 
belátásért és bátorságért, hogy megfontolt 
jó döntést hozzunk. Magyarok nagyasszo-
nya könyörögj érettünk! 

Budapest, 2010. március 28.   
 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

Hónapról-hónapra a templomban so-
kak kapják kezükbe a havi élet igét. A 
szentírás egy mondatát magyarázza el ne-
künk Chiara Lubich. Ha olvassuk ezeket a 

sorokat, több esetben talán azt érezzük- ez 
most nekem, szól, most éppen szükségem 
van egy megerısítésre stb. 

Húsvéti idıszakban két olyan élet ige 
gondolat jelent, meg ami segit, hogy jól 
éljünk ezekben a hetekben. Hinni abban, 
ami lehetetlennek tünik, mert csak egyetlen 

A z  É l e t  i g é r ı l  



egy Valaki, aki lehetıvé teszi a lehetetlent 
az csak Jézus, lehet. 

„Ha kétség vagy elbizonytalanodás 
vesz rajtad erıt, azt jelenti, hogy Istenben 
vetett bizalmad még nem teljes, még gyen-
ge és kevéssé hatékony a hited: saját erıid-
re és emberi logikára támaszkodsz.”/-
márciusi élet igébıl./ 

Aki viszont teljesen bízik Istenben, 
az hagyja, hogy Isten cselekedjen Evvel a 
ráhagyatkozással csodák, születhetnek. 
Elveszíteni az emberit és ráhagyatkozni 
Istenre. Még a legfájdalmasabb élethely-
zetben is meg lehet tapasztalni Isten gon-
doskodó ajándékát. Lehet érezni a Szeretet 
áradását, a teljes békét, örömöt. 

A pici mustármag hittel hegyeket 
mozgathatunk meg, ez nem szószerint ér-
tendı, hanem Jézus az igazi hitet kéri. 
Ugyan úgy, mint akkor, amikor azt mond-
ja: 

„Én vagyok a feltámadás és az élet: 
aki hisz bennem, még ha meghal is élni 
fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, 
nem hal meg örökre.”-/áprilisi élet ige/ 

Jézus nem tagadja a fizikai halál lé-
tezését. Az ember számára egyedüli meg-
rázó fájdalmas pillanat, amikor találkozik a 
halállal. Különösen, ha valaki a szeretteit 
veszíti el. Márta és Mária is ilyen kétségek 
között futottak Jézushoz, amikor testvérük 
Lázár meghalt. 

Jézus által ígért feltámadásban szin-
tén a hit elengedhetetlen feltételként szere-
pel. 

Jézus ezt mondja:”Amint az Atyának 
élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, 
hogy élete legyen önmagában”. 

İ ott él a hivıkben, a jelenben is, és 
ha bennünk él evvel a rendkívüli Élettel az 
utolsó napon fog kiteljesedni, amikor az 
egész lényünk feltámad. 

Állandóan meg kell újítanunk elhatá-
rozásainkat, ujra és újra elveszíteni emberi 
gondolkodásainkat, hagyni, hogy az Isteni 
mőködjön és erısödjön meg bennünk. Ez-
zel segítségére lehetünk másoknak ezzel 
szeretet, lehetünk környezetünknek. Nem 
könnyő mindezt megtenni, lemondani saját 
elképzeléseinkrıl, túl lépni és utat engedni 
Isten akaratának. Ezt legjobban akkor tud-
juk megtenni, ha hallgatunk a belsınkre, 
egy belsı hangra, ami nem más, mint a 
szentlélek hangja. 

Ha így teszünk saját magunk örömé-
vé is, válhat, pl.: meglátogatni valakit, aki-
nek senkije nincs, osztozni valakivel, akit a 
betegség ágyhoz köt, együtt lenni egy fáj-
dalomban, amikor elveszítjük szeretteinket, 
vagy együtt lenni és ünnepelni, mert évfor-
dulós ünnepe van valakinek. Mindezek a 
találkozások egymás között ajándék, erısíti 
a kapcsolatokat ember és Isten felé. 

Ezekkel a gondolatokkal készüljünk 
húsvétra, erısítsük meg hitünket, próbáljuk 
Isten akaratára figyelni, legyünk ajándék 
egymásnak. 

Durstné Veronka 

 

 
Minden hónap elsı szombatján dél-

elıtt 10-órakkor az Eleki Idısek Otthoná-
ban liturgiára várjuk a házban lakó kedves 
híveket. Zsolt Atya, Durst Veronka és én 
visszük a „SZERETETT ISTEN” ajándé-
kait. Az olvasmányt, a szentleckét a hívek 
könyörgéseit. Az evangéliumot, ami Jézus 
Krisztus élete, tanítása a négy evangélista 
írásaiban minden ember számára. Minden 

alkalommal, magunkkal visszük az 
eucharistiát, a szt. Ostyát, a lélek táplálé-
kát.  

Az ismerıs egyházi énekeket közö-
sen énekeljük, melyeket az év jeles hónap-
jainak, ünnepeinek megfelelıen 
összeválogatunk. A”HOZSANNA” éne-
keskönyv iránti igény, melyben fontos 
imádságok és énekek vannak, rendkívül 
felkeltette a kedves idısek érdeklıdését. A 
„RÓZSAFŐZÉR” különleges szeretete, 
belsı szépsége, meghittsége, vonzza, kitel-
jesíti ıket. Aki hőséges a titkok imádságá-
hoz, az megérez valamit a Mennyország 

Isten a szépség, az öröm  
és az élet! 



titokzatosságából. Megszőnik körülötte a 
zavaró világ és helyet ad az Úrral való tel-
jes egységnek. 

„Élni annyi, mint megnyílni, meg-
halni annyi, mint bezárkózni. Ha a búza-
szem el nem hal, vagyis: ha nem fejlıdik, 
nem virágzik és nem hoz termést, akkor 
meghal. Az ember pedig akkor hal meg, ha 
azzal tölti az idejét, hogy saját maga körül 
forog. Bezárkózik önmagába, és megfojt-
ják saját gyötrelmei. Az ember akkor él, ha 
kibontakozik a szeretetben, és többé nem 
magára gondol, hanem a felebarátjára, aki-

ben Isten képmását látja, és Istenben, aki 
maga az élet, ı is élni fog. 

Onnan van minden félelem, hogy be-
zárkózom önmagamba, miközben kívül a 
mindenség vár: ISTEN, a SZÉPSÉG, az 
ÖRÖM és az ÉLET.” 

 (Igino Giordani) 
 
Nagyon szépek és meghittek ezek a 

találkozások, melyek ajándékok mindany-
nyiunk számára. 

 
Dr. Nádor Gyöngyvér 

 
  

 
A Katolikus Karitász egyházi jogi 

személyiségő közcélú humanitárius szer-
vezet, amely korra, nemre, felekezeti hova-
tartozásra való tekintett nélkül segíti a 
rászorulókat szociális, egészségügyi in-
tézmények fenntartása és különbözı se-
gélyprogramok, akciók útján. A karitász 
munkát a nagy nemzetközi segélyszerveze-
tek által kidolgozott és elfogadott alapel-
vek, szabványok határozzák meg. 
Legfontosabb, hogy a karitász hálózatban 
dolgozó önkéntes és hivatásos munkatár-
sak személyes szeretete jusson el az álta-
lunk támogatott emberekhez.  

 
Mi a karitász munka? 

 
A karitász a bibliában Isten lényének 

kinyilatkoztatása. Isten szeretete alapozza 
meg népének életét, kötelességét és csele-
kedeteit. A szolgálat alapja a bajba jutott 
emberek megsegítése. Rendkívül sokrétő, 
az anyagi segítségtıl a személyes problé-
mákon át egészen a hátrányos helyzető 
emberek életviszonyának javításáig. A 
szociális, kreatív munka az egyháznak is 
fontos tevékenysége. Erre a munkára nap-
jainkban még inkább szükség van, hiszen a 
szegények száma egyre növekszik. A rá-
szorulók felemelése, segítése építi a ke-
resztény embert hitben, valamint 

személyiségfejlesztésben is nagy szerepe 
van. A keresztény emberek a karitatív 
munkára meghívást kaptak Istentıl, ezért 
sokan és szívesen végzik e tevékenységet. 

 
„ORSZÁGOS KARITÁSZ AKCIÓ a 

szegénység elleni küzdelem évében 
A szegénység felszámolására nincs 

csodafegyver. Bármikor utolérhet. Bedılt 
banki hitel, elveszített állás, baleset vagy 
súlyos betegség formálja a nehéz sorsok 
mérföldköveit. A Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia ez évi, nagyböjti körlevelét, 
a legszegényebbek iránti aggodalom és a 
társadalom peremére kerültekért vállalt 
szolidaritás hatja át. Fıpásztoraink felhí-
vására a templomi győjtés, március 14-
dike és 21-dike között zajlik.” 

 
A püspökatya fent leírt körleveléhez 

az eleki egyházközség is csatlakozott. Bár 
a Karitász Eleki szervezete még nem ala-
kult meg, mégis fontosnak találtuk a kez-
deményezést, így bekapcsolódtunk a 
győjtımunkába. A vasárnapi szentmisén 
felolvasott felhívásra katolikus hívek sok 
élelmiszeradományt győjtöttek össze, ame-
lyet a nagyhéten szeretnék kiosztani a rá-
szorulók körében. 
 

Truczánné Baranyi Éva 
 

K a r i t á s z  



 
Minden pénteken délután 16 órától várjuk a gyerekeket a plébánián 

 
Gyermekrajz versenyt hirdetünk 
Kedvenc Bibliai történetem címmel gyerekeknek. Beérkezési határidı Május 23.  
Szeretettel várjuk az óvodások és iskolások rajzait, festményeit esetleg más technikával ké-
szült mőveit. 
Elsıáldozásról: 
Elsıáldozó az lehet aki a szombati felkészítı alkalmakon is részt vesz az iskolai hittan mellett 
és vasárnapi szentmiséken is részt vesz. Diákmisék: Április 11:10; Április 25 10:00 és május 
2. 10:00 az elsıáldozásig. A részvételt Wittmann-né Abonyi Mónika ellenırzi. 
 
Tervek 
Április 10 szombat 10 órától minden szombaton elsıáldozási felkészítı a plébánián.  
Április 23 18:00 Húsvéti hangverseny a templomban 
Orgonán játszik Muladi József, énekel Gyöngyössy Orsolya közremőködik a Csongrádi Szent 
József Templom kiskórusa. 
Május 2-án 10 órakor dr. Kiss Rigó László püspök úr kiszolgáltatja a bérmálás szentsé-
gét a felkészülıknek. Valamint köszöntjük az édesanyákat 
Május 16-án 10 órakor elsıáldozás lesz 
Május 22-én egész napos buszos gyerekkirándulást szervezünk elızetes hozzájárulás befizeté-
sével lehet majd jelentkezni a plébánián. Részletek késıbb. 
Május 29-én Családi majális a plébánián  
Június 6 10:00 „Kedvenc bibliai történetem” Rajzpályázat eredményhirdetése 
Június 13 10:00 Tanévzáró szentmise 
Június 12-én 17 órakor Nagy Tibor és Sipos Adél köt házasságot 
Július 4-én 10 órakor dr. Benyik György búcsúmisét tart 
Július 10-tıl 17-ig ministráns hittanos tábor Szobon 
Július 17-én 18 órakor Budai Szabolcs és Bai Nikoletta köt házasságot 
Augusztus 6-tól 8-ig az Elekiek X. világtalálkozója 
Augusztus 7-én reggel 9 órakor német misét tart Szalat Imre  
 
Anyakönyvi hírek 2010 évben: 
Keresztelık: 
2010. február 10-én a keresztség szentségében részesült Borsós Ede Borsós Tamás és 
Seeberger Kitti gyermeke. 
Katolikus temetések: 
2010. január 23-án Alb György 
2010. február 11-én Erdei Sándorné 
2010. március 4-én Zimmermann Ferenc Károly 
 
 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenı Katolikus 

Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 
a Plébánián, és azokat lehetıség szerint megjelentetjük.  

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik kéthavonta. Kiadja : a Sar-
lós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesztı: 
Wittmann László; Felelıs kiadó: Péntek Zsolt plébános; Nyomda: Stílus-Color Nyomda-
ipari Kft. Gyula.  

H I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E KH I R D E T É S E K     
(Friss információk az www.elek.plebania.hu címen olvashatóak.) 


