
 

Húsvét ünnepe 

A nagyböjt sürgetően a megtérésre hív bennünket: arra kaptunk meghívást, hogy 

visszatérjünk Istenhez teljes szívünkkel.  (Ferenc pápa) 
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Tartalomból: 

„Az asszonyok közül hárman együtt maradtak a városban, ahol ezen az éjszakán mind 
megszállhattak. Név szerint Mária Magdaléna és Mária, a harmadik pedig Salóme volt. 
Megkezdődött a szombat, az ünnep, amikor nem szabadott semmit dolgozni. … 

Máskor túl hamar eltelik a szombat, most azonban minden perc egy évezrednek tűnt. 
A tétlen várakozást alig tudták már elviselni. Csak arra vártak, hogy végre a csillag a 
szombat végét jelezze. Ahogy  kihunyt a csillag és megpirkadt, azonnal útnak indultak, 
hogy Jézus testére illatos gyógykenőcsöt vigyenek, mirhát és aloét, amivel a sebeket be 
lehet gyógyítani. … 

Gondolataikba mélyedve szótlanul haladtak együtt a sír felé, míg egyikőjük meg nem 
szólalt. „Vajon ki segít nekünk azt a nagy követ a sír elől elgurítani?” Erre a gondolat-
ra mindannyian megrettentek, mert abban biztosak voltak, hogy azt a hatalmas követ 
ők hárman együtt se bírják megmozdítani. Mégis továbbmentek, Éppen akkor értek a 
sírhoz, amikor feljött a Nap, és látták, hogy a kő nincs ott, valaki elgurította. A sír 
nyitva van! Vajon mit találnak, ha bemennek?... 

Ahogy megszokta szemük a sötétséget, észrevették, hogy beljebb valami fénylik. Egy 
emberi alak állt ott. De nem Jézus volt az, úgy nézett ki,  mint egy fiatalember, aki 
fénylő ruhát hord, és most olyan kedvesen szólt hozzájuk, mint ahogy a gyermekek az 
anyjukkal beszélnek: „Ne féljetek! A megfeszített Jézust keresitek? Ő nincs itt, Isten 
kivette a sírból, kivette a halálból, feltámasztotta! Nézzétek, ott a helye, ahol feküdt!” 

Hát tényleg igaz, amit mondott, igaz, amit a régi írásokban olvastak?  

Forgószélként suhant át a fejükben ez a gondolat. 
 

Mélységes félelmet kellett átéljünk, 

És most újra örülhetünk az életnek, 

Felhozol bennünket a föld mélyéről, 

A halál sötétségéből. 

Újra kiegyenesedhetünk,  (Részlet: Baldermann, Ingo:Ne féljetek!)  

Mert megvigasztalsz bennünket!”  
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Könyvajánlók 



 
Kicsi a kertem, sok a virág,  
sietnem kell várnak az ibolyák.  
Meglocsolom szépen, nap süt az égen,  
ragyogjanak nékem nárciszok, rózsák, violák a réten.  
 
 
 
Eljött a szép húsvét reggele,  
Feltámadásunk édes ünnepe.  
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,  
Pattognak a rügyek, s virít a virág.  
A harang zúgása hirdet ünnepet,  
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.  
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,  
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.  
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,  
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.   
 
 
Öröm, hogy itt a feltámadás!  
Elkészült a pirostojás!  
Húsvét ünnep emlékére,  
Keresztények örömére:  
Adjon Isten jó, bő áldást,  
Köszönöm a szíves látást!  

Húsvéti locsolóversek 

Válaszvers lányoknak 

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 

Rózsavízzel megöntöztél, 

Én is köszöntelek téged, 

Tojás lesz a fizetséged. 

Aki adta, ne feledd, 

És a tojást el ne ejtsd! 



László királyt 1192-ben avatták szentté.  Alakjával, hősiességével már életében megbecsülést 

szerzett. Legendák kapcsolódnak alakjához.  A kunok ellen vívott csatában megmentette egy 

magyar lány életét. Egy másik csatában látta, ahogy fényesség jelent meg, és két angyal hozza 

a koronát. Akkor László azt gondolta, hogy testvére Géza részére hozzák a koronát. Egy 

alkalommal miközben Géza és László helyet keresett a templomnak, megjelent az erdőben 

egy szarvas, melynek agancsai között különös fény csillogott. Csak László látta a különös jelenést, és Géza szerint azért, mert 

Lászlóhoz szól Isten. László az igazi király, akit Isten kiválasztott az uralkodásra.   

„Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjai-

ban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény lett népének közepette.”- írta László alakjáról a krónika. 

A Tordai szorosnál mikor a csatából menekülniük kellett, László király Istenhez fohászkodott: „Érted harcoltam, Istenem, 

szabadíts meg minket!”, és meghasadt a magyarok mögött a hegy, és a kunok közül jónéhányan odavesztek. Azóta van itt a 

nagy hasadék a hegyben.  

A székelyek, tatárok ellen által vívott csatában megjelent László király alakja, 

erőt adott és példát mutatott a harcosoknak. Megjelent hatalmas termetével, 

aranykoronás lovagként, fölötte pedig aranykoronás asszony alakja látszott.  

Ünnepe június 27-én van.  

Szent Lászlóra emlékezünk 

Keresztes vitézek daliás vezére, 

Mi árva nemzetünk ékessége, fénye, 

Régi nagy királyunk, dicsőséges László, 

Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró. 

 

Jámborság volt élted virágzó erénye, 

Szűzanyánk Szent Fia szívednek reménye, 

Régi nagy királyunk, dicsőséges László, 

Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró. 

 

Az Isten tégedet csodákkal megáldott, 

Ó, tekintsd mennyégből e nyomorúságot! 

Régi nagy királyunk, dicsőséges László, 

Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró. 

 

Kérjed miérettünk az Isten Szent Fiát, 

Hogy esdje le miránk Szent Atyja áldását! 

Régi nagy királyunk, dicsőséges László, 

Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró. 

 

 

 

 

 

Esedezve kérjed a szép Szűz Máriát, 

Ne vonja meg tőlünk anyai oltalmát! 

Régi nagy királyunk, dicsőséges László, 

Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró. 

 

Ó, dicső Szent László, nemzetünk csillaga, 

Ha eljő életünk utolsó órája, 

A szép Szűz Mária és a magyar szentek 

Értünk az Istennél mind könyörögjetek! Ámen. 

 

 Könyörgő ének a Lovagkirályhoz 



Tisztelettel várjuk észrevételeiket, javaslataikat a 

hirlevel@szegepi.hu e-mail címre. 

Kézműves sarok                            
 

Ezt a képet ajánljuk kifestésre és kiegészítésre.  
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