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A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, mely virág-
vasárnappal kezdıdik és nagyszombatig tart. 
Csonkahétnek is emlegeti a néphagyomány, 
mert a nagypénteki napi mise állandó részei 
kimaradnak a szertartásból. 
 
 

 
A virágvasárnap még diadalünnep. Az 

evangélium tanúsága szerint, ezen a napon 
vonult be Jézus diadalmenetben Jeruzsálem-
be, hogy elıkészüljön a nagypénteki áldozat-
ra. A nép pálmaágakat lengetve, ruháját a 
földre terítve hozsannát kiáltott neki, és 
nagypénteken pedig egyre türelmetlenebbül 
követelte a halálát. Ennek a bevonulásnak az 
emlékét ırzi napjainkban is a virágvasárnapi 
barkaszentelés. Ezen a szertartáson hangzik 
el a Passió, Szent Máté evangélista írása 
szerint, melyet a plébánia énekkara ad elı, 
több szólamban. 

A nagyhét utolsó három napja – a Húsvéti 
Szent Három nap –, már félig ünnepnek 
számított. A vallásos emberek e napokon 
emlékeztek, és emlékeznek ma is Jézus 
Krisztus kínszenvedésérıl, kereszthaláláról 
és feltámadásáról. 

A nagycsütörtöki misén a Glória - Dicsı-
ség éneklésekor, minden csengı, minden 
harang és az orgona, dicsérve, zengve, teljes 
erıvel szólalt meg. Az imádság befejezése 
után úrfelmutatáskor és áldozáskor pedig, 
már a kereplı és fakalapács szomorú hangja 
szólt jelezve, hogy az orgona, a csengık, és 
harangok mind elhallgattak és Rómába men-
tek, e naptól kezdve illett minden nap temp-
lomba menni.  

Nagypéntek különösen is kiemelkedik a 
három nap közül. E nap délutánján a hívı 
nép a templomban hallgatta a János passiót, 
Jézus elfogatásának, szenvedésének és ke-
resztre feszítésének a történetét. 

Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A 
keresztények körében a bőnbánat, a mély 
gyász és a szigorú böjt napja. A templomok-
ban az oltárokat letakarják, a harangok né-
mák. Rómában minden évben a Pápa 
közremőködésével elevenítik fel a keresztút 
(Via Crucis) stációit. 

Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, 
és újra megszólalnak a harangok. Legjelen-
tısebb eseményei a nagyszombatnak a víz- 
illetve tőzszentelés. Katolikus templomok-
ban a gyertyát a megszentelt tőz lángjáról 
gyújtják meg. Az új tőz gyújtása a remény 

A Nagyhét eseményei 



szimbóluma is. Jellegzetes szokás még a 
feltámadási körmenet szombat estéjén. 

Húsvét vasárnapján a kereszténység leg-
nagyobb ünnepét, Jézus feltámadását ünnep-
li. 

A Biblia szerint Jézus, keresztre feszítése 
után, a harmadik napon, feltámadt. Áldoza-
tával megváltotta minden ember bőnét, fel-
támadásával pedig gyızelmet aratott a halál 
felett. 

A feltámadt Krisztus ma is itt van köztünk 
és velünk. Keresi a szegényeket, az elnyo-
mottakat, a jelentékteleneket, mert tudja, 
hogy minden, amit mondott igaz és szüksé-
ges ma is a világnak. Kezünkbe adja a tudás 
könyveit, szánkba a szeretet szavait, szí-
vünkbe a felismerés örömét. Alighanem le-
gyint önigazoló okfejtéseinkre, hitet és 
szeretetet követel. Szót, amely egyszerő és 
igaz, s az engedelmes szellem bölcsességét. 
A buzgókat számtalan leleménnyel gazdagít-
ja. Földeríti a borúlátókat. Megköti a meg-
gondolatlan veszélyeztetık kezét. Igazol 
bennünket, ha igazolhatók vagyunk, s a ter-
méketlen ismétlések zsákutcájába enged, 
amikor hamiskodunk. 

 

Nagyné Nádor Gabriella 
 
 

 
 

 

 

Egy fiatalembernek, aki azt kérdezte egy 
öreg szerzetestıl, hogyan születik egy boldog 
család, az ezt a választ adta: „Három dolog 
vezet a családban a boldogsághoz: a vasár-
nap, az ölelés és a kötelesség teljesítése.” 

 

Nézzük meg ezt a választ közelebbrıl. 

 

1. Az ima – az összeszedettség - egyetlen 
egy családból sem lenne szabad, hogy hiá-
nyozzék. Nem csak azért, mert „minden ke-
gyelem”, ahogyan mondta a legnagyobb 
francia katolikus író, Georges Bernanos 
(1888-1948), és mindent Istentıl kell kér-
nünk, neki kell megköszönnünk. Hanem 
azért is, mert az embernek szüksége van arra, 
hogy hivatását, foglalkozását, a mindennap-
okkal együtt járó izgalmakat és hajszát lete-
hesse, megszakíthassa. Pihenés és lelki 
összeszedettség, csend és magunkba szállás 
nélkül nem lehet boldogan élni.  

A (keresztény) vasárnap tehát azért van, 
hogy az ember visszatérhessen a hétköznap 
elhagyott „szülıi házhoz”, a közös „ünnepi 
lakomához” és beszélgetéshez, és ezzel ma-
gának és övéinek is örömet, boldogságot 
okozzon. 

Vasárnaponként az intenzív párbeszéd áll 
az elsı helyen. Párbeszéd Istennel és egy-
mással. 

A vasárnap az a nap, amikor az ember 
„fölnéz” Istenre, „fölemeli” a fejét, hogy 
elıre nézzen, és élete irányát bemérje: Helyes 
irányba megyek-e vagy sem? 

A vasárnap az a nap, amikor az ember 
szeretettel „embertársai arcába” néz, akik 
hétköznap a megélhetés porondján talán ver-
senytársai, most viszont felebarátai... 

Az a boldog család, ahol a gyermekek egy 
ilyen keresztény „családkultúrába” nınek 
bele. 

A nagy dán protestáns filozófust és írót, 
Sören Kierkegaardot (1813-1855) kérdezték 
meg egy alkalommal, hogy honnan kapta a 
hitét? İ egy pillanatig elgondolkodott, majd 
így válaszolt: „Amikor kicsi voltam, apám 

Hogyan születik egy boldog 
család? 



minden este velem imádkozott. Ez az élmény 
az én mély hitem forrása.” 

Csak abban a családban növekszik a hit és 
a boldogság, amelyben élik a vasárnapot. 

 

2. A családi boldogságot az ölelés is növe-
li. A házasság és a család ezerarcú feladatait 
és gondjait csak akkor lehet maradéktalanul 
megoldani, ha a házastársakat mély bizalom 
és szeretet köti össze. Ha egymásban vakon 
megbízhatnak. Ha – testileg is és lelkileg is – 
egybeölelkeznek! 
Csakis ilyen kap-
csolatban tapasztal-
ják meg a 
gyermekek azt a 
védettséget, amely-
re szükségük van, 
hogy személyisé-
güket kibontakoz-
tathassák. A 
gyermekeknek 
ugyanis sok ölelés-
re van szükségük! 
Itt nem azokra az 
illanó és felületes 
hátbapaskolásokra 
gondolok, ame-
lyekkel néha a ha-
verek köszöntik 
egymást. Nem is 
azokra a fojtogató 
szeretetmegnyilvánulásokra, amelyekkel a 
szülık nem egyszer „agyonnyomják” a 
gyermeküket. Hanem az olyan mély – testi és 
lelki - ölelésekre, amelyek kapcsolatot terem-
tenek és védettséget közvetítenek. Szavak 
nélkül is. Az ilyen ölelés teremti meg a 
gyermekekben és fiatalokban a késıbbi bol-
dog házas- és családi élet alapjait. Az ilyen 
meleg ölelés segít nekik abban, hogy a prob-
lémákat akkor is meg tudják majd oldani, ha 
kikerülnek a családi fészekbıl. 

Ahol ilyen mély szeretetteljes ölelés jel-
lemzi a családot, ott tud kibontakozni a teljes 
és boldog ember! 

 

3. A családi boldogságot végül a minden-
napi kötelességek teljesítése is táplálja. A 
hivatásbeli kötelességteljesítés nem teher, 
mint azt manapság sokan érzik. Nem is csak 
pénzszerzési lehetıség. A mindennapi köte-
lességek teljesítése az erı. A családnak vilá-
gosságot, rendet, irányt ad. Fényt, ha úgy 
tetszik... Sötétségben pedig tudvalevı, hogy 
nem lehet élni! Zavarban, káoszban, rendet-
lenségben szintén! 

Ha a családban mindenki tudja, hogy mi a 
feladata, mi a dolga, mit kell tennie ahhoz, 

hogy a „kis társada-
lom” zavartalanul 
mőködjék, akkor a 
gyermek késıbben, „a 
nagy társadalomban” 
is megtalálja a helyét 
és a boldogságát. 

Abban a családban, 
ahol az apa teljesítette 
az apai kötelességeit, 
az anya az anyait, a 
gyermek az övéit, 
ahol a szerepek nem 
cserélıdtek fel, onnan 
késıbb boldog embe-
rek kerültek ki. 

Hogyan születik 
tehát egy boldog csa-
lád? Ahol ünneplik a 

vasárnapot, ahol gyakran megölelik egymást 
a családtagok, és ahol mindenki teljesíti a 
hétköznapi kötelességeit. 

Érdekesen egybecseng ez azzal, amit a 
családokért felelıs püspök, Bíró László, 
2011. január 1-én kiadott – a Család Évével 
kapcsolatos - körlevelében ír: „A család ... 
Isten ajándéka. A házastársak ajándékok 
egymásnak, a gyermekek ajándékok a szü-
lıknek, a generációk ajándékok egymásnak. 
A keresztény család az életet, az örömöt, a 
békés gyarapodást szolgálja, ahol mindenki 
kölcsönösen felelıs a többiekért, tiszteletben 
tartja a másik emberi méltóságát. Azok az 
erıfeszítések (hőség, megtartóztatás, áldo-
zatvállalás, türelem, stb.), amelyek az ideál 
szerinti élet megvalósításához szükségesek, 



(nemcsak) a család érdekét, de egyúttal a 
közjót is elımozdítják.” 

Ezt megvalósítani soha nem késı! Csak 
jóakarat kell hozzá. És természetesen az, 

hogy mindannyian összefogjunk. Mint Isten 
Népének nagy családja.  

 

Kalaman János 
  

 
 

 

Aki Gyulánál lépi át a magyar-román határt, 
az elıször Gyulavarsándot éri el, amirıl azt 
kell tudni, hogy ez a község hivatalosan 1920-
ig az eleki járáshoz tartozott. Ha viszont az 
ottani templomtoronyra is pillantunk, akkor 
azonban gondoljunk arra, hogy vallási szem-
pontból is közös a múltunk! 

Egy korabeli kiadvány szerint 
/Schematismus cleri dioecesis Csanadiensis pro 
anno Domini 1922. Temesvár, 1922. 120 p. A 
Csanádi Egyházmegye névtára az 1922-es évre 
vonatkozólag/ Elek a Maroson túli fıesperes-
séghez tartozott, és ezen belül pedig az eleki 
alesperesség központja volt, amihez  még az 
1920-as évek elején is tíz plébánia tartozott,  a 
gyulavarsándi is. 

Ezen névtár szerint akkor Gyulavarsándon 
és környékén összesen 688 katolikus élt, /a 
lakosság legnagyobb része akkor is román volt/ 
a templom védıszentje Szent Anna, 1852 óta 
folyamatos az anyakönyvezés, a plébános pe-
dig Czethofer József volt. /1992-ben 694 orto-
dox és 128 római katolikus élt 
Gyulavarsándon./ 

Fontos azt is elmondani, hogy hivatalosan 1923-ban szőnt meg a "magyar uralom" Temes-
váron, de csak 1931-tıl létezik a Szeged központú új egyházmegye! 

Ezen dolgokat azért találtuk fontosnak elmondani, mert az eleki plébánián találtunk egy 
korabeli el nem küldött levelezılapot, mely a varsándi római katolikus templomot ábrázolja. 
/Valószínőleg felújításról van szó./ A lapon látható egy "automobile" is, ami a mai ember 
számára jól adja vissza pl. a kor hangulatát. Az is érdekes, hogy kézzel írták rá, mi található a 
levelezılapon, azt viszont már nem tudhatjuk meg, utólag ki írta rá a következı dátumot: 
1928. október 16. 

  

Ha ezek után, valaki nem csak "átrobog" Gyulavarsándon, akkor volt értelme ennek a 
múltidézésnek is! 

  
Rapajkó Tibor 

E l e k h e z  t a r t o z o t t  



 
 
 
 

Így húsvét idején egy kis elmélkedés hi-
tünkrıl, Isten akaratáról, ami megerısíthet 
minket.. Minden szentmisében, elhangzik a 
hivık válaszaként az eukarisztikus imában --
„halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk 
föltámadásodat, amíg el nem jösz..- „ 

 Jézus, aki a Getszemáni kertben földre 
borulva fohászkodott atyjához, Istenhez. ”-
Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit 
te!-” Elítélik az emberek, szenved keresztre, 
feszítik, meghal, aztán feltámad. Mindez nem 
a véletlen mőve, Jézus tudta, hogy szenvedé-
se benne van Isten tervében. Kérte, hogy 
múljon el ez az óra, aztán mégis teljesen az İ 
akaratára hagyatkozott. Hitte mindazt a ter-
vet, ami az Atya alkotott róla bár tudta, hogy 
ez a végsı megsemmisülését jelenti. 

Jézus azt tanítja, hogy az Atyának mind-
nyájunkról van egy szeretetterve, s ha hi-
szünk a szeretetében, és válaszolunk rá- ez 
az, ami feltétele- akkor mindent a javunkra 
fordít.  A feltámadt Jézus példája, kell a mi 
életünkben is fényleni. 

 Benedek pápa is ezt a teendıt tőzte ki eb-
ben az évben.”- A Isten fényét vinni a világ-
ba szeretetbıl az ember iránt, minden ember 
iránt. Megszabadítani a tudatot és a szabad-
ságot a múlékonyság és a megtévesztés igá-
jából és megnyitni annak, aki valóban képes 
megnyugvást adni. Olyan teljes körő konkrét 
nevelést az evangélium újdonságára az övéi 
közt élı Jézusra, amely a világ jövıjének a 
kulcsa. 

 Szent Pál ezt mondja:”- Az Atya Krisz-
tusban választott ki minket a világ teremtése 
elıtt,-” vagy „-Akiket ugyanis İ/Isten/ örök-
tıl fogva ismert. -”. Mivel mi is Isten igéje 
vagyunk, arra kell, törekedjünk, hogy mindig 
az atya felé - miként maga az Ige is -, mindig 
az İ akarata felé forduljunk. 

Isten akarata, az is, ami fájdalmas, nehéz, 
elviselhetetlen, olyan aggodalommal tölt el 
minket, mint amit Jézus élt át. Ezek olyan 

pillanatok, ami még jobban kéri Isten felé 
fordulást. Kikristályosítja hitünket, egyre 
jobban tisztábban világosabban látjuk a he-
lyes utat. Mint a nap sugarai. Mindenkinek 
egy-egy sugáron kell haladni és közelíteni a 
Nap felé. Mindenki más-más sugáron halad, 
de egy akaratot, Isten akaratát teszi. 

- Isten értelmes embert teremtett, akit a 
cselekedetei fölött uralommal és kezdemé-
nyezéssel rendelkezı személy méltóságával 
is felruházott. „Isten az embert kiszolgáltatta 
saját döntése hatalmának (Sir 15, 14), hogy 
saját magától keresse Teremtıjét, és hozzá 
szabadon ragaszkodva, eljusson a boldog 
tökéletesség teljességére. /Kat. Egyh. Kate-
kizmusa/ 

- A törvény szava mindig arra szólít, hogy 
szeresse és cselekedje a jót és kerülje a rosz-
szat, és a kellı pillanatban felhangzik a szív 
mélyén… Ez olyan törvény, amelyet Isten irt 
az ember szívébe… a lelkiismeret az egyén 
legrejtettebb magva, és szentély, ahol egye-
dül van Istennel, akinek a szava felhangzik a 
lélek mélyén./ Kat. Egyh. Katekizmusa/ 

Isten igéje világítja meg utunkat. Hitben 
és imádságban kell befogadni és gyakorlatra 
váltani. 

Mindezt megvalósíthatjuk, ha a jelen pil-
lanatot éljük. Minden pillanatban szerethet-
jük Isten akaratát a fájdalmainkban, az 
örömeinkben, a mellettünk lévı személyben, 
a különbözı tevékenységeinkben. Hallgatni a 
legrejtettebb hangra, a lelkiismeret hangjára, 
biztosan vezet minket a megvalósításhoz. 

Mária is így válaszolt az Úr angyalának: -
„Legyen nekem a te igéd szerint.-” A hite és 
beleegyezése kellett, ahhoz hogy megvaló-
suljon Isten igéje. 

Jézus, pedig ahogy az e havi élet igében 
olvashatjuk:-„Ne az legyen, amit én akarok, 
hanem amit te.” 

 

Durstné Veronka 
 

 

Isten akarata 



 
Sajnos mintha napjainkban „kihalófélben” 

volna a keresztény hála erénye. Manapság, 
amikor már sok minden, sıt szinte minden 
megoldható, a köszönet, a hála kifejezése 
nehézzé, megerıltetıvé vált.  

Emberi kapcsolatainkban természetesen 
gyakran elhangzik egy-egy rövid „köszö-
nöm”. Ám ezt a szót sokan úgy hadarják el, 
hogy az a benyomásunk: ez még véletlenül 
sem lehet ıszinte köszönet, szívbıl jövı hála, 
még akkor sem, ha így mondják: „Hálás kö-
szönetem!” – vagy akár: „Millió köszönet!” 

Hálás lehetek azért, mert vagyok, mert Is-
ten akart, tervezett, sıt, részt adott nekem 
saját nagy terveiben, még akkor is, ha nem 
mindig értem az elgondolásait.  

Hálás lehetek egy békés éjszakáért, szik-
rázó fényő reggelért, a sikeres munkáért, az 
idıben jött segítségért, tartalmas idıtöltésért, 
minden mosolyért, amellyel megajándékoz-
nak, minden jóságért, boldogságért, szerete-
tért, figyelmességért és szívességért, 
amelyben részem lehet.  

Úgy tőnik, hogy az ember csak akkor ér-
tékel valamit igazán, ha elveszítette, vagy 

egy ideig nélkülöznie kell azt. Miért is ne 
lehetnénk hálásak a szenvedés óráiért? Le-
hetséges, hogy a sok megrázkódtatás új len-
dületet ad az életemnek. A szenvedés és a 
fájdalom új felismerések kulcsa lehet. Ebben 
az értelemben még egy betegségért is hálás 
lehetek. Természetesen azért, amit Isten a 
betegségen keresztül üzen. Ez sok minden 
lehet:  

• Meg kell változtatnom az életmódo-
mat; 

• Nem szabad túlhajszoljam magam; 
• Fedezzem fel a helyes értékrendet; 
• Fedezzem fel, hogy az életben leg-

több és legértékesebb az ajándékozás 
öröme. 

Mindannyian csak a magunk módján tud-
juk kifejezni hálánkat. Az a fontos, hogy 
mindenben, még a természetesben látszóban 
is, ismerjük fel a valójában meg nem érde-
melt adományt, az ingyenes ajándékot és 
Isten szeretetét. 
(In: Légy jó ember!) 

 
 
 

 
 
An
yakönyvi hírek: 
 
Keresztelések: 2010 december 26-án: Kráder Ferenc Marcell és Zalai Bíborka Zenóbia; 2011 
január 22-én: Godó Barna Dorka 
Temetések:  2010. december 15-én, Zsóri Péterné 
                   2010. december 28-án, Id. Horváth József 
                 2011. február 9-én, Klemm József 
                   2011. február 12-én, Frank Éva Lujza 
                   2011. február 17-én, Gál Mihályné 
                   2011. április 13-án, Strifler József 

 
 
 

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 negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tı: Wittmann László; Felelıs kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari 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 a www.elek.plebania.hu címen olvashatóak.) 

H á l a  


