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A TARTALOMBÓL
! Szekeres Katalin polgármester

köszöntôje

! Egy kis falutörténet

! Március 8. – Nônap!

! Az ökumenizmus

! Farsangi ünnepkör

! Húsvét története

Kékcseiek, fogjunk
össze egy

játszótérért!

Gyûjtsék a Delikát 8
vonalkódját!

Ha sokat gyûjtünk, a Delikát
uniós játszóteret épít a

községnek.
A vonalkódot leadhatják

az iskola titkárságán,
az óvodába.

Leadási határidô:
2008. június 20.

 Mivel is köszönthetném Önöket,
ami legjobban kifejezné gondola-
taimat? A tavasz szépséges virá-
gaival, napfénnyel, jókedvvel, és
szeretettel üdvözlök minden ked-
ves kékcsei lakost!

Megérkezett a tavasz, melyet mind-
annyian nagyon vártunk. A természet-
tel együtt mi is megújulunk, a faluban
megélénkült az élet. Az elmúlt hetek-
ben, amikor egyik esemény a másik
után következett,- emlékezve Márai
Sándor szavaira,”Ha az ünnep elérke-
zik az életedben, akkor ünnepelj egé-
szen” –mi ünnepeltünk. Nagy dolgo-
kat tenni nem tudunk, csak kicsiket,
nagy szeretettel. Örülök, hogy elfogad-
ják, és egyre többen vagyunk minden
alkalommal. Az elsô községi rendez-
vény az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc emlékére szervezett ünnep-
ség volt, melyen nagyon sokan részt
vettek. Legyen így ezután! Külön kö-
szönettel tartozom a nyugdíjasoknak,
akik fáradhatatlanul készülnek minden
alkalomra.

Wass Albert gondolatát küldöm
érte: „Csak akkor öröm a siker, ha meg-
fáradunk érte.”

Tisztelt Kékcsei Lakosok!

Bôven lesz alkalom ebben az év-
ben is a közös ünneplésekre, szórako-
zásokra, kérem, fogadják a meghívást

Húsvét története
1. Az ünnep minden évben más-más

idôpontra esik, ún. mozgó ünnep. Koráb-
ban többféle módszer is létezett húsvét idô-
pontjának kiszámítására, a niceai zsinat óta
azonban egyetlen, egységes módszerrel ke-
rül kiszámításra: a tavaszi napéjegyenlôsé-
get követô elsô telihold utáni vasárnap lesz
húsvét vasárnapja.

2. Mi az ünnep lényege?
Hogy ezt megértsük, egy kicsit vissza

kell tekinteni, mit is ünnepeltek a zsidók hús-
vétkor. A zsidó húsvét Nizán hónap 15.
napja, amikor az Egyiptomi fogságból való
kiszabadulást ünnepelték. Tudjuk, hogy az
izraeliták hosszú éveken keresztül Egyip-
tomban voltak. Meglehetôsen rossz sorsuk
volt, hiszen úgy kezelték ôket, mint a rab-
szolgákat. Mózes vezetésével elindultak a
választott föld felé. átkeltek a Vörös-tenge-
ren, és letelepedtek a mai Palesztina terüle-
tén. Tehát rabszolgából szabad emberek let-
tek.

A keresztény húsvétkor is a szabadság
gondolata a legfontosabb, de itt nem az
Egyiptomi szabadulás az amit ünneplünk,
hanem a bûnbôl való szabadulásra gondo-
lunk. Arra, hogy Jézus szenvedésével, ke-
reszthalálával megváltott minket a bûn rab-
szolgaságából.

3. Az ünnep legjelentôsebb része a vi-
rágvasárnap és a szent három nap ( nagy-
csütörtök, nagypéntek, nagyszombat éjsza-
ka, húsvétvasárnap). A húsvét ünnepét meg-
elôzô vasárnap, virágvasárnapon arról em-
lékezik meg az egyház, hogy Krisztus pál-
maágakat lengetô tömeg ujjongása közepet-
te vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A
tömeg aki most éljenezte, pár nap múlva a
halálát követeli.

(Folytatás a 4. oldalon)

szívesen. A falu egy igazi
jó közösségé alakult, mely
nagy öröm a mai világban.

Soha ne feledkezzünk
meg egymásról, és arról,
hogy nincs nagyság ott,
ahol nincs egyszerûség, jó-
ság és igazság.

 Vigyázzunk a mi kis
hétköznapjainkra.  Erre az
állandóságra, a sok munká-
ra  és a sok örömre, amivel
ez az élet jár.

Kegyelemteljes
Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Szekeres Katalin
polgármester
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Minden ember fejében megfogalmazódott már a kérdés, hogy lakóhelyének tör-
ténete milyen érdekességeket rejt magában, nevének eredete milyen múltra tekint
vissza. Ebben a cikksorozatban talán választ kapunk néhány kérdésre.

Község néveredete: Nevének eredete bizonytalan, személynév, vagy a kék szó-
val áll kapcsolatban. Elutasítják viszont a történészek azt a felfogást, mi szerint a falu
neve a Kér honfoglaló törzs nevébôl származik. Azt sem látják bizonyítottnak, hogy
a falu neve a török Kék – kend nép emlékét ôrizte volna meg.

A település története
– 1220-ban a Váradi Regestrum, amely a tatárjárás elôtti idôket tárja fel, szerepel-

teteti Kékcse nevét is, ekkor a borsovai fôesperességhez tartozott.
– 1329-ben tûnik fel a község neve egy okiratban, amikor a Gutkelend nembeli

Bacskai Miklós a rokon Várdai Pelbárttal szemben a Gyarmastó nevû halászó hely
tulajdon jogáért pert indít. A Gyarmastó Bacskai Miklós szerint az Ô kékcsei, Várdai
Pelbárt szerint viszont az Ô Veresmarty birtokához tartozik.

– 1344 egy anjoukori okmányban „KEWKCHE” formában szerepel. Ebben az
évben Miklós nádor a Bacskaiak birtokának 1/5 részét elkobozta, s ez a rész valószí-
nû az Anarcsiak tulajdonába jutott.

– 1413-ban a Monoky, 1415-ben a Czudarok, 1436-ban a Maday család uralta a
községet. 1440-ben a Rozgonyiak zálogába került.

– 1556-ban dézsma összeírás szerint Kékcse kisfalu 25-30 jobbágy lakossal.
– 1588-ban Bacskai Gáspárnak, Arancsi Mihálynak, Újlaki Mihálynak 18 jobbá-

gya volt a faluban.
– 1618-ban két földesura volt a községnek. Anarcsi István és Újlaki Mihály.
– 1678-ban kihalt az Újlaki család, ettôl kezdve a részét a fiscus adományozta. Így

kapott belôle részt a Zathureczky család, a gr. Zichy család házasság útján Vandernath
Gothard, akinek részét 1751-ben Vay Mihály foglalta el.

– 1714 – 1744-ben elnéptelenedett puszta volt a falu.
– 1735-ben készült leírásban „mocsarak, ingoványok” veszik körül.
– A XVIII. század végén a lakosság zöme Zemplén megyébôl Vay Ádám birotokos

hívására települ át. Az elsô telepesek a Fô utca keleti részét, a felvéget és abból
kiágazó utcákat népesítették be.

– 1772-ben már csak Vay Istvánnénak van birtoka. Ettôl kezdve a jobbágy felsza-
badításig, sôt ezután is a Vay család bárói ága volt a község birtokosa.

A történeti áttekintést a lap következô számaiban folytatom.
Nagy Enikô

EGY KIS FALUTÖRTÉNET

Az Ökumenizmus

„Szép reggel az asszony: pihenést lehellô
Arca szelíd hajnal, friss hajnali szellô,
Puha gyenge harmat, gyümölcs üde hamva;
Szava rigó-ének mélyebb fuvodalma”

Mindenki számára ismerôs dátum a
március 8., ezen a napon ugyanis sok
országban a fôszerep a hölgyeké, lá-
nyoké, édesanyáké és nagymamáké. A
Nemzetközi Nônapon majd egy évszá-
zada köszöntik hölgyismerôseiket a
férfiak, ki virággal, ki apróbb vagy
nagyobb ajándékokkal, esetleg né-
hány kedves szóval. Bár nem egy öröm-
teli alkalom szülte ezt az ünnepnapot

1908-ban, New Yorkban az ottani
varrónôk, 40000 -n fellázadt és harcot
indított a jogaiért és azért, hogy a nôk-

Március 8. –   Nônap!
kel is emberségesebben bánjanak. Ezt
a napot nyilvánították Nemzetközi
Nônappá, Magyarországon 1910-tôl
vált ünneppé ez a dátum.

A nôkrôl sokan, sokféleképpen vé-
lekednek, költôk szép verseikben, fes-
tôk ecsetjei által  és sok más mûvésze-
ti ág hirdeti alkotásaiban a nôk kü-
lönlegességét, szépségét, bájait.
Ezen a napon a férfiak igyekeznek ki-
vételes bánásmódban részesíteni ba-
rátnôjüket, feleségüket, hölgy rokona-
ikat.

S bár tudjuk, hogy a nôi lélek érzé-
keny és szeretetre éhes, s nemcsak az
évnek ezen a napján kívánja a törô-
dést, mégis boldogsággal tölti el az a
kényeztetés, melyet ezen a napon kap.

Sok férfi nyilatkozott már úgy, hogy a
nôvel élni néha gyönyörû érzés, oly-
kor teher, néha felemelô, máskor nyûg,
egy mégis bizonyos. Nélkülük élni
nem lehet!

Hiszen gondoskodóak, szeretnek,
aggódnak, féltenek, ha kell, simogat-
nak, s ha szükséges korholnak, vagy
éppen hallgatnak. Mégis szeretnek, s
ezért sokan hálásak is nekik.

Nagy Enikô

2008. február 9-én ismét megrendezésre
került az általános iskolában a szülôk – ne-
velôk jótékonysági bálja.

Örömmel tapasztaltam, hogy a rendez-
vénynek egyre több résztvevôje van és nem
csak helybeliek, hanem más településrôl is
érkeztek mulatni vágyók, baráti társaságok.

Jótékonysági bál
az iskolában

A közel 100 fô kitûnô hangulatban ropta
a táncot hajnal 4 óráig. A hangulat remek
volt, a bál színvonalát emelte a kékcsei
mazsorett csoport mûsora, és Kovács An-
géla és Szikszai Ádám táncprodukciója. Az
értékes tombolatárgyak, és a fônyeremény
igen motiválóan hatottak a tombolajegy vá-
sárlásakor.

A bál teljes bevételét – mely jelenleg
210.000Ft volt – a tanulók által is javasolt
eszközfejlesztésekre, jutalomkönyvekre és
iskolai kirándulások támogatására fordítjuk.
Az elsô „beszerzések” már meg is történtek:
hang és fénytechnikai eszközvásárlás tör-
tént, melyet a diákok már a farsangi mulat-
ságoknál birtokba is vehettek.

Ezúton szeretném megköszönni – az in-
tézmény vezetôsége nevében - is mindazok-
nak, akik részvételeikkel vagy felajánlása-
ikkal támogatták a rendezvény sikerességét.

Remélem, hogy a jövôben is legalább
ilyen mértékben tudjuk támogatni az isko-
lát, a tanulóifjúságot.

Puskás Lászlóné
SZMK elnök
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A 2008-as Imahét a Keresztény Egységért a”Keresztény
Imanyolcad”bevezetésének száz éves évfordulóját ünnepelte.

Száz évvel ezelôtt, Paul Wattson atya, anglikán lelkész, bevezette
az Imanyolcadot a keresztény egységért, amelyet elôször 1908 janu-
árjában ünnepeltek. 1968-ban a világ egyházai és gyülekezetei elô-
ször kaptak segédanyagot a keresztény egységért tartott Imahéthez,
amelyet együtt készített a római katolikus és a protestáns Tanács.

Mára az Imahét elôkészítésében és ünneplésében való együttmû-
ködés az anglikán, a protestáns, az ortodox és a katolikus egyházak,
gyülekezetek és közösségek között bevett gyakorlattá vált. Ez az
egyszerû tény már önmagában is bizonyítja az egységért való imád-
ság hatékonyságát, ami örömre és hálára is okot adhat.

Az egységért való imádság nem a múlt század találmánya. Jézus
maga imádkozott az Atyához”hogy mindnyájan egy legyenek”s a
kereszténység attól kezdve ezerféle módon tették magukévá ezt az
imádságot.

”Bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet”.
Megosztottságunk közepette is, a különbözô felekezetek keresz-

tényei az egység tudatában imádkoznak,
Krisztus imájával az összes tanítvány egységéért. A kereszté-

nyek egysége nemcsak a felekezetek között, hanem egy felekezeten,
sôt egy gyülekezeten belül is az Isten megbékéltetô szeretetének a
gyümölcse. Krisztus nem intézményes egyházak egységéért, ha-
nem a tanítványok egységéért és szolgálatuk hiteléért imádkozik az
Atyához.

Több évtizedes hagyománya van hazánkban is e globális imád-
sághoz való csatlakozásunknak. Keressük a közös és szüntelen
imádság alkalmait.

Kékcse közössége is ezt teszik immáron tíz esztendeje. Szép
hagyománya van a közös alkalmaknak a református, a római katoli-
kus és a görög katolikus lelkipásztorok Igedirdetésének egymás
templomaiba. A hívôk Istent dicsôítô éneklésének és a közös imád-
ságának. Így fedezzük fel újra és újra az Isten Igéjének közös olva-
sása és hallgatása által okozott boldogságot.

Kölönte Zsolt
reformátuslelkész

Az Ökumenizmus
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi idôszak kezdete

az, amit vízkeresztnek nevezünk.  Az egyik legrégibb egyházi
ünnep, a IV. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is
ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik
meg a napkeleti bölcsekrôl, és Jézus megkeresztelkedésérôl. E
naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól
pedig a nyugati egyház is. A víz megkeresztelésébôl, (megszen-
telésébôl) ered a magyar vízkereszt elnevezés.

Tehát a farsang vízkereszttôl, a húsvétot megelôzô 40 napos
nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart.

A farsang zajos mulatságait egy ôsi hiedelem hívta életre. A
középkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban -
amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap el-
gyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelme-
zes karneváli felvonulással, boszorkánybábuk használatával akar-
ták elûzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert
azt remélték, hogy a földi tûz segíti a napot, hogy újra erôre kap-
jon. Eleinte azért öltöztek ijesztô jelmezekbe, hogy elûzzék a ha-
lált, a rosszat és a hideget. Az elsô maskarások halottas menetet
utánoztak.

Farsangi babonák
Farsang idôszakához számtalan babona kötôdik. Egyes né-

pek különleges barázdákkal szántották földjeiket, hogy az újév-
ben bô termésben, s gazdag gyermekáldásban legyen részük.
Sok helyen e hagyomány új típusát alakították ki: a hajadon
lányokkal tuskót húzattak.

A farsangi hagyományok közé tartozik a busójárás is, ilyen-
kor hamut szórnak szét a házak udvarán, hogy távol tartsák az
ártó szellemeket. Egyes bálokon koporsót temetnek, máshol az
udvaron szalmabábut égetnek, ezzel elüldözve a telet, hogy he-
lyet adjon a tavasznak, a csángók pedig fûzfa síppal keltik életre
a tavaszt.

Napjainkban  a farsang a bálok megrendezésének is az idôsza-
ka, ilyenkor tánccal, szórakozással, beszélgetéssel töltenek el az
emberek egy kellemes estét, barátaik, ismerôseik társaságában.

Nagy Enikô

Farsangi  ünnepkör

Egy település életében nagyon fontos,
hogy saját iskolát, óvodát tudjon mûködtet-
ni. Ez a biztosítéka annak, hogy a gyerekek-
nek ne kelljen ingázniuk, más településre
eljárniuk. Ôk visznek ugyanis színt egy te-
lepülés életébe szerepléseikkel, mûsoraik-
kal, és szereznek jó hírnevet versenyeken,
továbbtanulásnál szûkebb környezetüknek.

Községünk további fejlôdését szem elôtt
tartva döntött úgy a Képviselô-testület 2007
ôszén, hogy pályázatot nyújt be óvoda-is-
kola bôvítésre és felújításra, valamint ked-
vezô elbírálás esetén biztosítja az ehhez szük-
séges 10 %-os önerôt.

A pályázat elkészült, és 2008. január 28-
án benyújtásra is került.

A pályázatírással eltelt közel 3 hónap
munkájának végeredményét mutatta be pre-
zentációjában a pályázatírók képviseletében
Tatár Csaba úr február 26-án az általános
iskola aulájában. A szép számban megjelent
érintettek és érdeklôdôk tájékoztatást kap-
tak arról, hogy milyen építészeti, infrastruk-
turális és tartalmi fejlesztéseket tartalmaz a

Intézményünk jövôje
benyújtott pályázat, melynek sikerében mind-
annyian nagyon reménykedünk.

E nagy volumenû beruházás bekerülési
költsége közel 500 millió forint, mely tartal-
mazza a pályázatkészítés, az építkezés, a fel-
újítás, a berendezések, valamint a tartalmi
fejlesztések megvalósulásának nyomon kö-
vetését a megvalósulást követô 3 éven át.

A pályázat tartalma: Az oktatás a to-
vábbiakban csak egy helyen folytatódna. A
jelenlegi új iskola mögött történne a bôvítés
4 tanteremmel, informatika szaktanteremmel,
könyvtárral, tornateremmel, ebédlôvel, kony-
hával, valamint az ezekhez szükséges kiszol-
gáló helyiségekkel (szertárak, öltözôk, iro-
dák, vizesblokk stb.)

Második lépcsôben kerülne felújításra
a jelenlegi emeletes épületrész. A pályázati
kiírásban ugyanis kötelezô elemként szere-
pel, hogy minden épület feleljen meg  az
Európai Unióban elfogadott normáknak
(energia-takarékosság, mozgáskorlátozottak
számára használhatóság stb.).

Az építkezés harmadik szakasza az
óvodában folytatódna, ahol az „elköltözött”

konyha helyén kialakításra kerülne egy har-
madik csoportszoba és foglalkoztató helyi-
ség, majd bôvítésként tornaszoba és tálaló-
konyha épülne. Utolsó lépés pedig a jelen-
legi óvoda felújítása lenne.

Természetesen mindezekhez tartalmi
fejlesztések is szükségesek. A csoportszo-
bák lehetôséget adnak majd arra, hogy meg-
felelô szakemberek külön tudjanak foglal-
kozni az arra rászoruló gyerekekkel (pszi-
chológus, logopédus, fejlesztô pedagógus,
gyógytornász). Lehetôség nyílik olyan prog-
ramok bevezetésére mind az óvodában,
mind pedig az iskolában, melyek elôsegítik
a gyengébben haladók felzárkóztatását, va-
lamint a tehetséggondozást. A helyiségek
adottak lesznek a mûvészeti oktatás bôvíté-
sére, iskolai és települési rendezvények „tisz-
tességes” megtartására.

Reménykedünk abban, hogy az itt leírtak
nem csak álmok, illúziók, hanem megvaló-
suló dolgok lesznek. Ezáltal a mi gyerekeink
számára is biztosítottak lennének azok a fel-
tételek, amelyek napjainkban elvárhatóak.
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Felelôs kiadó: Kékcse Község Önkormányzata
Felelôs szerkesztô: Nagy Enikô. Telefon: 45/468-001
Nyomta: IMI Print, Nyíregyháza – Felelôs vezetô: Nagy Imréné

ANYAKÖNYVI HÍREK

Gyermekneve: Anyja neve:
1./ Balogh Valentina Lakatos Marianna
2./ Tótik Petra Nagy Erika
3./ Oláh Krisztina Oláh Melinda
4./ Oláh Jonatán Varga Emese
5./ Domoszlai Tamás Bakos Kitti
6./ Varga Petra Tóth Mariann
7./ Balogh Kevin Balogh Edina
8./ Nagy Viktória Poncsák Anita
9./ Várszegi Ádám Mészáros Zsanett
10./ Képes Barnabás Lyahovecz Erika
11./ Varga Béla Varga Ibolya
12./ Oláh Bence Varga Elizabeth
13./ Horváth Evelin Dorina Horváth Mariann
14./ Oláh Kristóf Oláh Tünde
15./ Lakatos Regina Lakatos Éva
16./ Balogh Natália Horváth Nelli
17./ Tóth Jonatán Tóth Angéla

Hosszú életet, jó egészséget kívánunk az újszülötteknek, és
gyermekeikben nagyon sok örömet a szülôknek.

2007 .  év

Hozzátartozók iránti részvéttel
közöljük az elhunytakat.

1./ Oláh Erzsébet 11./ Bacskai József
2./ Ruscsák Jánosné (Kropok Irén) 12./ Harcsa Lajos
3./ Váradi Erzsébet (Kolomijko Erzsébet) 13./ Lakatos Árpád
4./ Muskóczki Imréné (Köblös Gizella) 14./ Mészáros Balázs
5./ Molnár Sándor 15./ Harcsa Ferencné
6./ Barati Ferencné (Aros Julianna) 16./ Id. Juszku László
7./ Balogh Ferencné (Lakatos Mária) 17./ Harcsa István
8./ Bodnár Imre Tibor 18./ Halász Ferenc
9./ Harcsa Zoltán 19./ Volkó József
10./ Tóth József 20./ Sipos Péter

21./ Oláh Jánosné (Lakatos Irén)

Gratulálunk a házasságot
kötötteknek és kívánunk békés,

boldog esztendôket,
az életben

sok örömet!

1./ Fekete Ferenc – Buzsik Gabriella
2./ Gál Péter – Breusz Ánzsela Mikolajivna
3./ Vass Zsolt – Kiss Zita Beáta

Húsvét
története

H u m o r  s a r o k
Az erdôben elterjed a hír, hogy jön az APEH és vagyonosodási

vizsgálatot tart. A Csiga kapja az elsô fülest, és izgatottan kóvályog az
erdôben, mikor összefut a Rókával, aki meg is kérdezi tôle, hogy mi
ez az izgalom?  A Csiga el is mondja a Rókának, hogy jön az APEH
és vagyonosodási vizsgálatot tart.

– És miért aggódsz?  - kérdezi a Róka a Csigát.
– Miért aggódok, hát nekem is van házam, az asszonynak is van

háza, sôt a gyerekeknek is van háza! A Róka mondja:
– Én nem aggódok, mert nekem csak egy odúm van.
– Szerinted csak egy odúd van?  És a bundád meg az asszonyod és

a gyerekek bundái?
A Róka is idegesen kezd szaladgálni az erdôben, mikor összefut a

Gólyával.  Gólya kérdezi a Rókát, mi ez a nagy izgalom?  A Róka
elmondja a Gólyának, hogy jön az APEH és vagyonosodási vizsgá-
latot tart az erdôben.

– És miért aggódsz? - kérdi a Gólya.
– Miért, miért, hát nekem is van bundám, az asszonynak is van

bundája és a gyerekeknek is van bundája!
A Gólya nyugodtan mondja a Rókának:
– Mivel nekem tollam van, nem kell aggódnom.
– Nem kell aggódnod? - kérdi a Róka.  - És hogy magyarázod

meg azt, hogy félév itthon, félév külföldön?

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagycsütörtök, az utolsó vacsorára való

emlékezés. Ezen az estén felidézzük Jézus
szolgáló szeretetét, amellyel megmosta ta-
nítványai lábát és átéljük az Oltáriszentség

alapítását. A búcsúzó Krisztus saját testét és vérét hagyta ránk, a
lelkünket táplálja.

Nagypéntek a szenvedés és a halál napja. Krisztus Pilátus általi
halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja.
Nagypénteken az Egyház nem mutat be szentmisét, hanem ôsi litur-
giával ünnepel.

Nagyszombat éjszaka körmenetekkel emlékezünk meg arról, hogy
Jézus - ahogy azt elôre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasár-
nap hajnalán feltámad halottaiból.

4. Ha feltennénk a kérdést, vajon melyik a legnagyobb ünne-
pünk, minden bizonnyal, sokan a karácsonyt mondanánk, pedig ha
végiggondoljuk hiába született meg Jézus karácsonykor, ha húsvét-
kor nem vált meg minket. Azáltal, hogy meghalt értünk, Isten gyer-
mekei lettünk. Ez az öröm töltötte el az elsô keresztények szívét is.
Talán éppen ezzel magyarázható a kereszténység gyors elterjedése.
A tanítványok tovább adták az örömhírt: Jézus feltámadt, nincs
vége semminek, van remény, hogy minden jóra fordul.

5. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta
oda, hogy mindaz, aki hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

 A mi feltámadásunkat Isten szeretete indokolja. Hiszen mi a
szeretet: Akarom, hogy élj, azt akarom, hogy örökké velem maradj.
Ezt akarja az Úrjézus is. Talán ezzel az egy mondattal lehetne legjob-
ban megmutatni húsvét misztériumát.

Húsvét a béke ünnepe. A feltámadási szertartásnál este énekelte
szerte a világon az egyház: Pax vobis ego sum alleluja. Béke vele-
tek, én vagyok! A szentmisében is állandóan kérjük, Adj nekünk
békét. Imádkozzunk minden nap, hogy legyen már végre béke min-
den jóakaratú embernek. Kálmán József

római katolikus káplán


