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2022. Húsvét

Látta mindezt és hitt!
A hét elsô napján, kora
reggel, amikor még sötét
volt, Mária Magdolna
kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre
elfutott Simon Péterhez
és a másik tanítványhoz,
akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: ,,Elvitték
az Urat a sírból, és nem
tudom, hova tették!’’
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz
sietett. Futottak mind a
ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott,
mint Péter, és hamarabb
ért a sírhoz. Benézett, és
látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be.
Közben odaért Simon Péter is. Ô is látta az otthagyott lepleket és
a kendôt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel,
hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki elôször ért a sírhoz.
Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy
Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Jn 20, 1-9
Simon Péter látását, nézését az eredeti görög szöveg azzal az
igével jelöli, mely az abszolút objektivitásra törő emberi megfigyelést jelenti: csak semmi beleolvasás a dolgok látható valóságába. A szeretett tanítvány látását kifejező ige viszont olyan
emberi látást, szemlélést jelöl, amely képes a dolgok felszíni
megjelenésén keresztül mintegy intuícióval belelátni a lényegbe.
Az előbbi a férfiakra jellemző hozzáállás, az utóbbi inkább a

nőkre. A férfi az objektivitás embere. Ha Ádám nem vétkezett
volna, akkor ez az objektivitás a férfit állandóan Krisztushoz vezette volna, a végső tényhez és valósághoz. De Ádám vétkezett, s
ezzel látása beszűkült, és az objektivitásra törekvésből ideológia
lett, mely röviden így foglalható össze: a külső világ jelenségei
nem hordoznak belső üzenetet. De egy szál virág kedvesednek,
a frissen vasalt ing, amit édesanyád kikészít vasárnapra, vajon
nem hordoz üzenetet? A leplek elhelyezkedése az üres sírban
ugyancsak üzenet értékű annak számára, aki nem csak testi szemével lát.
Itt a régi világnak bizonyos szempontból totális túlhaladásáról van szó. Krisztusban nincs többé férfi és nő. Ez nem azt jelenti, hogy nem számítanak a nemek, hanem hogy Jézus Krisztus
és az ő feltámadása nem lehet bezárva a férfira vagy nőre jellemző látás viszonylagosságába és esetlegességébe. Az ember képes
Istenre, azaz teljes mértékben képes túllépni önmagán. Ennek
példája a szeretett tanítvány. Nincs
(folytatás a 2. oldalon)

Krisztus föltámadt! Allelujás, boldog húsvétot!
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Látta mindezt és hitt!

HÚSVÉTI SZEKVENCIA

folytatás a címlapról

szüksége angyali híradásra, még a Feltámadott megjelenésére
sem, hogy higgyen: elég belelátnia a tényekbe azzal a tudattal,
hogy végtelenül szeretve van, örökkévaló, isteni szeretettel.
Az tehát, hogy a magunk férfias vagy női módján szeretjük
Jézust, jó, de nem elégséges ahhoz, hogy átvigyen bennünket ebből a világból a másik világba, az időből az örökkévalóságba, a
halálból az életre.
Egyedül az segít túllépni ezen a világon – a hit megszületése
ez –, ha hisszük és elfogadjuk Húsvét legnagyobb üzenetét: azt,
hogy ő előbb szeretett bennünket, és szeret ma is, teremtő, halottakat dicsőségre támasztó szeretettel.
Barsi Balázs OFM

Hitoktatók és gyermekek keresztútja
„Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod,
milyen jó, ha szeretnek.
Csodálatos dolog gyermeknek lenni!
…
Csodálatos dolog Isten gyermekének lenni!
Jézus keresztútja Isten irántunk való szeretetének a megvallása.”
/részlet: Keresztút gyermekeknek/
2022. 04. 08-án pénteken a hitoktatók és a hittanos gyermekek képviselője állt az oltár elé, hogy a Keresztútra Krisztus
Urunkat elkísérje.
Ezen a napon délelőtt Katolikus Iskolánkban az 5. évfolyamos diákokkal szintén imádkoztuk a Gyermekek Keresztútját,
hogy Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedéseit megismerve és
bűneinket megbánva várakozzunk a nagyheti eseményekre.
Új énekeket is megismertünk, és bensőséges lelki beszélgetésekkel fejeztük be imádságos alkalmunkat.
Az iskola tanulói Nagyhét elején lelki programokon vesznek
részt, hogy méltó módon készülhessenek Jézus Krisztus kereszthalálára és dicsőséges feltámadására.
Nagyné Arany Brigitta
hitoktató

dr. Frankó Károly alkotása

A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!
Krisztus, ártatlan Bárány:
vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját.
Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll:
élet Ura a sírból felkél, és gyôztesen él.
Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!
,,Az élô Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát,
angyalok jelenését, Urunk halotti leplét.
Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy elôttetek.’’
Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.
Gyôztes Király, könyörülj meg rajtunk?
Vagy:
Húsvét tiszta áldozatát a hívek áldva áldják.
Bárány megváltja nyáját,
és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvítt csodacsatával, a holt Életvezér ma Úr és él!
Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon?
,,Az élô Krisztusnak sírját, s a Fölkeltnek láttam glóriáját.
Angyali tanúkat, szemfedôt és gyolcsokat.
Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.’’
Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas.
Ó gyôztes Királyunk, légy irgalmas!
(Éneklô Egyház, 547.)
Babits Mihály fordítása

2022/1

OROSHÁZI KATOLIKUS TUDÓSÍTÓ

3

OKIK klubélet
Ismét élményekben gazdag hónapok
jellemzik klubéletünket. Reménykeltő változás, hogy beteg klubtársunk, Gergő elhagyhatta a klinikát és fokozatosan nyeri
vissza az erejét. A család megsegítésére várakozáson felüli adomány gyűlt össze, így
legalább a karácsonyi ünnepeket gondtalanabbul tölthették. Jelenleg már többször
volt Gergő az OKIK klubban, Vranka Viktor történelemtanár segítségével készül az
osztályozóvizsgára.
Sajnos aktuálisabb problémák merültek fel, ezért Nagyszalonta helyett az ukrán
menekültek részére szerveztünk gyűjtést,
akiknek egy csoportja már Orosházára is
eljutott. Ismét jelentős adományt kaptunk
a Német Nemzetiségi Önkormányzattól,
amelyből a rászoruló klubtagok húsvéti
csomagjaiba is jutni fog. Sajnos közösségi
szolgálatosaink változatlanul kevesebben
vannak, mint szeretnénk, pedig szükség
lenne rájuk.
Két évi járványveszély után megélénkült
a klubélet. Nem ritkán 40 feletti létszámban
gyűltünk össze a fiataloknál, de a felnőttek
szintén szép számban jöttek; új tagokkal is
gazdagodtunk.
Öröm számunkra, hogy az újonnan
csatlakozók között diákok is vannak, főként
az Eötvös József katolikus iskolából.
Januárban többéves hagyományaink
szerint a Máltai Játszótér munkatársait hívtuk meg. Frankó Attila ezúttal a járvány
idején teljesített szeretetszolgálataikról tartott előadást. Ezután a mindenki által kedvelt játékokra került sor, így az egész este
vidám hangulatban telt.
Februárban – 2 év után – végre újra
megrendezhettük a karnevált, amelyhez
a zenét Vranka Viktor válogatta. A népes

Balogh Ottó az OKIK klubban

számú jelmezesek fergeteges hangulatban
vonultak fel, és együtt néztünk meg egy alkalomhoz illő humoros diákműsort.
Márciusi ifjúsági klubfoglalkozásunkat
a 10 éve elhunyt kedves klubtagunk, Miszlai Sándor emlékének szenteltük. A bemutatott videó-összeállításban felidéztünk régi
klubokat és kirándulásokat. Az est folyamán Körmöczi Zoltán és Nikodém Noémi
zenés műsorát hallgathattuk meg, amelyet
Sanyi kedvenc dalaiból állítottak össze.
Felnőttklubunkon is a tervek szerint
tartottuk az összejöveteleket. Erről részletesen írt az OKIK Híradóban Vetésiné Petrányi Erzsébet.
Januárban Schreiber Frigyes Béla tanár beszélt életéről, munkájáról. 2020-ban
került Orosházára, ahol úgy érzi, igazán

Három vidám diák a katolikus iskolából

megtalálta a helyét és a közösséget. Színes,
érdekes beszámolóját kedves személyes
ajándékokkal tette még emlékezetsebbé.
Februárban Fülöp Erzsébet festőművészre emlékeztünk, aki 2020-ban a járvány
áldozata lett. Előzőleg már az OKIK Híradó
„Külön kiadását” szántuk munkásságának
ismertetésére. Az alkotóművész tanárként
is dolgozott. Tudásával, csendes, szerény
egyéniségével sok diákkal megszerettette
a képzőművészetet, többek között Kovács
Gáborral, a KOGART megálmodójával.
Márciusi vendégünk Balogh Ottó gyulai káplán volt. Húsvét előtt aktuális téma
a nagyböjt. Előadásában kiemelte, hogy ez
nem elsősorban hústilalom, hanem bűnbánati időszak, az Isten felé fordulás ideje, aki
mindig szeretettel és bocsánattal fogadja az
őszinte megtérőket. A Bibliából a tékozló
fiú történetét választotta példának, amelyben az apa a mennyei atyát testesíti meg.
Balogh Ottó hazajött Orosházára, hiszen
itt volt diák, a Táncsics Gimnáziumban
érettségizett. A középiskolás évek alatt érlelődött meg benne a papi hivatás választása
Köszönjük a megszívlelendő gondolatokat.
Isten áldása kísérje további munkáját!
Isten kegyelméből úgy adódott, hogy a
tavasz folyamán ismét új hittanosokkal kerültünk kapcsolatba, különböző iskolákból,
akik a klubhoz kötődnek. Így lesz elsőáldozónk, amelyre nagy szeretettel készülünk.
Bibliakörünk és az imacsoport továbbra is működik, az érdeklődők folyamatosan
jönnek.
Imádkozunk, hogy Isten adjon erőt a
sok feladathoz; béke és áldás kísérje munkánkat.
Bánkiné Borbély Mária
klubvezető
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Isteni Irgalmasság kilencede
Amikor II. János
Pál pápa Krakkóban
felszentelte az Irgalmasság bazilikáját, beszédében ismételte ezt
a fohászt: „Jézusom, bízom benned!” Tegyük
ezt mi is mindannyian.
Szt. Fausztina naplójából: ..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az
Irgalmasság
ünnepe
előtt mondjak el egy
kilencedet, melyet ma
kell elkezdenem az
egész világ megtéréséért és Isten irgalmának
felismeréséért. - ,,Hogy
minden lélek dicsérje
jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim
részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen
irgalmam iránti nagy
bizalomra. Ne féljen a
gyenge, a bűnös lélek
közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.’’
Jézusom, bízom Benned!

Első nap
,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s
merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.’’
Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58)
mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk
Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt
össze Téged.
Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,
A bűnös ember egyetlen mentsvára,
Te az irgalom és könyörület tengere vagy,
Ki alázattal kér, megsegíted azt.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy
irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Második nap
,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket
mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.’’
Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd
bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit
vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az
irgalmasság mennyei Atyját.
Az isteni szeretet forrása
A tiszta szívekben lel lakásra,
Kik az irgalom tengerében megfürödtek,
S mint fénylő csillagok tündökölnek.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott
seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje

gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad
őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos
útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék
majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Harmadik nap
,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd
őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó
csepp.’’
Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel
mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket
az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk,
mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.
Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,
Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.
Mindenkire könyörülő szemmel nézel,
Mindenkit szereteteddel érsz el.
Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint
Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg
őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük
soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy
majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával
együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Negyedik nap
,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam.
Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!’’
Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem
ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket
soha eltávozni irgalmas Szívedtől!
Szereteted fényessége
Gyújtson világot a lelkek éjébe!
Add, hogy Téged ők is megismerjenek,
És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok
lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas
Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával!
Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Ötödik nap
,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd
őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az
Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.’’
Kik egységed köntösét szétszaggatták,
Szíved számukra is irgalom-forrás.
Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,
Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.
Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod
meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világos-
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ságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is
örökké dicsérjék irgalmad bőségét!
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben.
Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy
ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Hatodik nap
,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak
leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg.
Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.’’
Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű.’’ Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben
a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös
kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja
előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében
állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.
Az igazán alázatos és szelíd lélek
Már itt a földön a mennyországgal élhet.
S alázatos szívének illata
Magát a Teremtőt is megragadja.
Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos
lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas
Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük
illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és
végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és
tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt
zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Hetedik nap
,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik
és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a
lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben
lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő
életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull
a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem
különös védelmemben.’’
Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik
és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek,
bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és
vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.
A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,
Isten különösképpen szereti.
Mindig közel van az élő víz forrásához,
Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.
Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen
tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek
a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a
Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd
helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön
bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.’’
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Nyolcadik nap
,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám,
s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak
elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam
kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha
ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd
őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.’’
Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz,
ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő
lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod
törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz
lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
A tisztítótűz szörnyű hőségéből
Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.
És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.
A szívedből folyt vér- és vízpatak.
Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek
Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért,
ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik
igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod
és irgalmad határtalan.
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz

Kilencedik nap
,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet.
Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább
a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el
tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.’’
Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak
felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik
hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó,
jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.
A tűz és a jég együtt meg nem lehet,
Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.
Ó, Uram, irgalmad még nagyobb
Nyomorúságot is megold.
Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be
vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...
Szentolvasó az Isteni Irgalmassághoz
Az Irgalmasság órája (15:00)
Jézus mondja: ,,Délután három órakor könyörögj irgalmamért,
főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy
irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos
szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a
lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.’’

Az Irgalmasság rózsafüzére:
kezdetre: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy
nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért”
kis szemekre: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!
befejezésül háromszor: „Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
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Karitász csoportunk beszámolója
Az elmúlt hónapok eseményeit
szeretném röviden és tömören megosztani a Katolikus tudósító olvasóival.
Karitasz csoportunk – a járványhelyzet miatt – elhalasztott adventi
tartós élelmiszercsomag osztását idén
február 15-én be tudta pótolni. Negyvenkét családnak tudtunk olyan tartós
élelmiszercsomagot osztani, amiben
nem csak a mindennapi főzéshez
szükséges alapanyagok, de a háztartásokban ilyenkor nélkülözhetetlen
fertőtlenítőszereket és védőmaszkokat, kesztyűket is osztottunk. Az külön
öröm volt számunkra, hogy az idén
is tudtunk a gyerekeknek játékokkal
kedveskedni.
Áprilisban megérkeztek azok a pelenka adományok melyeket a DM Magyarország ajánlott
fel rászoruló családoknak. Ezek mindig jelentős segítségek, mert így egy-egy gyermek fél éves pelenkaszükségletét tudjuk biztosítani. A Béres cseppeknek is nagyon örültünk, hisz így covid-járvány után nagyon sok idős ember
legyengült immunrendszerét tudtuk támogatni.
A nagyböjti időszakban jelentős mennyiségű élelmiszer
gyűlt össze a Szt. Rita oltárnál, és a régi plébániára is sokan
hoztak csomagokat. Kb. két mázsa élelmiszer és higiéniai
csomag érkezett. Ezeket a karitasz-csoportunk tagjaival
rendszereztük és egy részüket a Szege-Csanádi
Egyházmegye Karitasz
központjába küldtük,
másik – nagyobb részét
– pedig itt helyben fogjuk az elkövetkezendő
napokban szétosztani
az Ukrajnából menekültek között.
Szeretném megköszönni a kedves híveknek, a hitoktatóknak
és karitasz csoportunk
tagjainak az elmúlt időben nyújtott anyagi,
és tárgyi segítségeket.
Nagyon jó volt látni a
sok-sok boldog ember
tekintetét, amikor megtapasztalhatta,
hogy
nincs egyedül a bajában, van, akihez fordul-

hat és - hála a segítőknek – lehetőségeinkhez képest mindenkinek tudtunk
valamiben segíteni. Így volt ez akkor is
amikor egy többgyermekes édesanyának szobabútorral és mosógéppel könynyítettük meg a mindennapjait.
Az ilyen pillanatokban érezzük, hogy
„Jónak lenni jó”.
BabitsMihály Húsvét előtt c. versének
pár sorával szeretnék minden kedves jószándékú embernek áldott, örömében
gazdag, békés húsvétot kívánni:
„Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha tul leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot’
Karitasz csoportunk nevében:
Baranyainé Murvay Sára
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EGYÜTT TÖBBET ADHATUNK
Egyként hitben, közösségben! A Magyar Katolikus Egyház szolgálatain keresztül ezekben a rendkívüli időkben is
a rászorulók mellett áll, reményt nyújtva számukra, megerősítve őket az Isteni Gondviselésbe vetett hitükben. Az
Egyház lelki közösséget adva jelen van a családok boldog
pillanataiban, emellett segíti őket életük nehézségeiben is.
Intézményeiben a keresztény értékek szerint végzi oktató
és nevelő munkáját, valamint karitatív tevékenységei során gondoskodik idős és beteg testvéreinkről.
Köszönjük, hogy 2021-ben is támogatták munkánkat!
Sok olyan helyzet adódik, amikor anyagi eszközökre is
szükség van a hatékony segítéshez. Ehhez Ön is hozzá tud
járulni személyi jövedelemadója egyházi egy százalékának
felajánlásával, még ha a figyelembe vett kedvezmények
miatt a ténylegesen fizetendő SZJA akár nulla forintra csökken. Ez az Ön számára semmilyen többletköltséget nem jelent. Sokunk kis ajándéka összeadódva komoly segítséget
jelentve jó helyre kerül. Hitéleti szolgálatunkkal, karitatív
segítségnyújtással és egyéb szociális tevékenységeinkkel
is segítségre szoruló embertársaink mellett állunk.Magyar
Katolikus Egyház technikai száma: 0011

A második 1%-ról is lehet nyilatkozni:
Orosháza Katolikus Templomáért Alapítvány adószáma: 18372922-1-04
***

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az egyházi hozzájárulás megajánlásával is támogatják az orosházi Jézus
Szíve egyházközséget. Az egyházi hozzájárulásokat és adományokat banki utalással is köszönettel vesszük.
Számlaszámunk: OTP Bank: 11733041-20022882
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Sí k S ánd or : Ó tiszta cs end!
Hallgass el egy kicsit, te mocskos utcalárma!
Legyen ablakod, ajtód, a füled is bezárva;
És állítsd el a rádiót.
Lelkem, celládba térj s földig zuhanni engedd
Figyelmed függönyét, úgy ünnepeld a csendet
És benne minden földi jót.

Emlékszel: Hóreben, barlangja odujából
Milyen borzongva leste a zord Illés, a látó,
Az Istent, aki elvonul.
Milyen hiába leste sebes szél viharában,
A földrengésben is, a tűzben is hiában:
Suttogó szellőn járt az Úr.

Hallgatva ünnepeld csendjét az értelemnek,
Melyben a gondolat villámai teremnek,
A zengő percek ihletét,
Melyben kibomlanak a lélek mérhetetlen
Arkangyal-szárnyai, s szóban elférhetetlen
Zenét suhog a szent setét.

Gépkattogása közt a rohanó jelennek
Engedj, ó tiszta csend, csendje a Végtelennek,
Egy pillanatnyi pihenést.
Hagymázos homlokom lágy ujjaiddal född el,
Leheld be lelkemet templomi hűvösöddel:
Csak az él, aki benned él.

A hallgatást idézd, a szívek drága csendjét,
Amelyben megfogan a két-malasztú szentség:
Hűség, barátság, szerelem.
Ó sírig és síron túl mosolygó szent szövétnek,
Amely odalent nőttél a lét előtti létnek
Hangtalan örvényeiben!

Csak az él, akiben a lélek tiszta csöndjén
Némán izzani kezd a titokzatos tömjén
S füstjén az Angyal megjelen.
És ámuló szeméről a fátylakat leoldja,
Az Angyal, az Istennek alázatos heroldja:
A csend-foganta Kegyelem.

És csukló térdeden imádd a csendek csendjét,
Amelyben önmagával beszél a Végtelenség,
A hallhatatlan hallható.
Térden virraszt az éj és mindeneken csend ül,
Amikor a magát megtáró Végtelenből
A föld szívére száll a szó.

Közreadta: Dr. Bertók Éva

Kép: Hóreb-hegy

Kiadja: Jézus Szíve Plébánia
5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 18.
www.oroshaziplebania.hu
Felelős kiadó:
Iványi László
tb. kanonok, esperesplébános
Szerkesztő:
Mészáros Géza
Tördelés:
Iványi László
Nyomtatás:
MMD Kreatív Stúdió
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