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SZEKVENCIA
Kedves Testvérek! A húsvéti
Húsvét tiszta áldozatát
szekvenciával kívánunk
a hívek áldva áldják.
minden kedves OlvasónkBárány megváltja nyáját,
nak és hívünknek áldott
és az ártatlan Krisztus már
húsvéti ünnepeket!
kiengeszteli értünk Atyját.
Élet itt a halállal megvív
csodacsatával,
a holt Életvezér ma Úr és él!
Mária, szentasszony, mondd,
mit láttál utadon?
,,Az élő Krisztusnak sírját, s a
Fölkeltnek láttam glóriáját.
Angyali tanúkat, szemfedőt
és gyolcsokat.
Feltámadt reményem, Krisztus,
Galileába elétek indult.''
Tudjuk, Krisztus feltámadott
és diadalmas.
Ó győztes Királyunk,
Szeretettel: Michels Antal,
légy irgalmas!
Somogyi Sándor és
(Éneklő Egyház 547.)
Baranyai László atyák
Az apostolok hite meggyőző jeleken nyugodott A megjelenésekben meggyőződtek arról, hogy ugyanaz a személy áll előttük,
mint akit halála előtt ismertek, ugyanazzal a szeretettel és a
megváltás művének a befejezésével. Itt minden szent és meggyőző. Az üres sír felébresztette az apostolok csodálkozását, de a
hitet a megjelenés adta. Ennek tartalma az, hogy Jézus a valóságos halálon át ment át a valóságos örök életbe, s ezzel megmutatta, hogy mi a földi élet egyetlen célja.
HÚSVÉTI GONDOLATOK
Itt az idő, hogy újra megismerjük húsvét szent titkát! Ez a titok
tartalmazza Krisztus Urunk feltámadását és életet szerző áldozatát. Ezért hát nekünk is úgy kell táplálkoznunk vele, mint az
Élet Kenyerével, vérét pedig úgy kell magunkhoz vennünk,
mint az örök élet italát. Húsvét ünnepének kegyelme nem korlátozódik a Szent Háromnapra, vagy a húsvét liturgikus idejére.
A húsvéti öröménekben Örök Hajnalcsillagnak nevezzük őt, aki
soha nem lát alkonyt. El nem fogyó tiszta fénye állandóan beragyogja lelkünket, ha a kegyelem állapotában élünk. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve minden szentmisében, minden
szentáldozásban és az Oltáriszentség előtt imádkozva is találkozunk húsvét misztériumával. Magát az ünnepet pedig Isten ajándékának tekintjük, hiszen évről évre eltölt bennünket azzal az
örömmel, amely ebből a titokzatos eseményből származik. Húsvét ünnepe lélekben összeköt minden keresztényt, mert a feltámadás mutatta meg, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő a Felkent,
a Messiás, akiről minket, követőit keresztényeknek neveznek.
Hívjuk hát egybe erre az ünnepre a közel levőket és a távolabb
állókat, hívjunk mindenkit, aki a szent keresztségben újjászületett, mert a hit egységében és a feltámadt Krisztus örömében
olyan testvéri közösség vagyunk, amelyben Krisztus küldetése
folytatódik a világ végezetéig. Kegyelemteljes húsvéti ünnepet
kívánok minden Paptestvérnek, Diakónus testvérnek, Munkatársnak és az egész hívő közösségnek!
Erdő Péter bíboros

BESZÁMOLÓ
a KÉSZ Józsefvárosi Csoportja 2019. április 8-án (h) tartott
összejöveteléről, amelynek vendége volt dr. Béres József, a

Béres Gyógyszergyár elnöke és Béres Klára, kommunikációs igazgató, a Béres Alapítvány elnöke.
Az összejövetel kerekasztal beszélgetés formájában zajlott,
amelyben részt vett Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke és dr. Galgóczy Gábor, a KÉSZ társelnöke.
Emlékeiknek és Béres élményeiknek a felelevenítésével kezdődött a beszélgetés, megemlítve, hogy a JEL újságban „A maghintő” címmel megjelent cikk is erősítette a meghívás tervét.
Vendégeink beszéltek a kezdetekről, cég megalakulásáról, jelenéről, céljaikról. Id. Béres József 1964-ben Kisvárdán agrármérnökként kezdte meg tevékenységét, a talaj-növény-állatember kapcsolat vizsgálata során ismerte fel a nyomelem hiányt, s ennek ellensúlyozására fejlesztette ki a Béres cseppet.
Hosszú és kitartó küzdelem után 1989-ben jött létre a Béres cég,
amelynek a mottója, hogy „A gondolat legyen jó és igaz!” A ma
is családi vezetés alatt működő cég célja a tartós és folyamatos
fejlődés minőségi magyar termékek előállítása érdekében.
Esett szó az Életcseppek című könyvről, amelyet Béres Klára
állított össze olyan történetekből, amelyek mindenki számára
hordoznak hasznos üzenetet, a 25 éves Béres Alapítványról,
amely a segítségnyújtás irányait szabja meg, a felmérésről,
amely szerint a magyar emberek számára a boldogságot elsősorban a család és a közösség jelenti.
Béres József 2004 óta foglalkozik népdalgyűjtéssel, ennek a lelki szükségletből eredő tevékenységnek eredménye a Szép magyar ének címmel megjelent énekeskönyv, CD és DVD.
Büszkén beszéltek gyermekeikről, akik közül ketten már ma a
Béres vállalatcsoport munkatársai.
Mindnyájunk számára lelkesítő a Béres család története: több
évtizedes tevékenysége során a dr. Béres József találmányára
építkezve nemzetközi rangú vállalkozássá nőtt cégnek a család
irányítása mellett a globalizálódott piaci versenyben is sikerült
megőriznie függetlenségét, hitelességét, népszerűségét és emberközpontúságát.
Vermes Ágota

MINISTRÁNS PROGRAMOK
 Esztergomi Ministráns Találkozó 2019. április 27. (szo)
Szeretettel hívlak ministránsaiddal együtt az Esztergomi Ministráns Találkozóra. Idén Mindszenty József bíboros lesz a találkozó témája. Kérlek, hogy ministránsruhát hozzatok magatokkal.
Akik Budapestről jönnek, azoknak mentesítő járatot szervezünk. A busz az Árpád hídtól indul 8ó-kor és 16:50-kor indul
vissza. Kérlek, hogy reggel 7:45-re gyertek a megállóhoz. A jegyeket érdemes csoportonként közösen megvenni, mivel egyesével kicsit lassú. A program 9ó-kor kezdődik a Szent Adalbert
Központnál, ahol közösen ráhangolódunk a nap témájára. Innen
felvonulunk a Bazilikába a 10:30-as misére. Az eredményhirdetés 16ó-kor lesz. Kérjük a ministránsokat, hogy időjárásnak
megfelelő ruhát, és napi hideg élelmet hozzanak magukkal.
 Ministráns Focibajnokság: 2019. június 8. (szo)
Korosztályok: I. alsós, II. 5-6. III. 7-8. osztály, IV. gimnazista,
V. egyetemista-felnőtt. A Tarzíciusz kupát a Pestszentlőrinci
(Havanna-telepi) Szent László templomhoz közel eső pályákon
bonyolítjuk le. Találkozás a templomban reggel 9ó-kor, regisztráció 8:30-tól. Azok a plébániák, ahol sok ministráns van, akár
több csapattal is nevezhetnek! A csapatok 5+1 fősek, kispályán
játszunk, a legtöbb pálya műfüves. Lányok is jöhetnek. A program a csapatok számától függően du. 2 óra felé fog véget érni.
 Máriaremetei Ministráns Találkozó: 2019. június 10.
Pünkösdhétfő. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk
megrendezni a Máriaremetei Ministráns Találkozót. A találkozó
témája „Mi a te öt kenyered?” lesz. Izgalmas feladatokon keresztül szeretnénk közel kerülni önmagunkhoz, társainkhoz és
az Istenhez. 8 éves kortól várjuk a ministránsokat. Jelentkezni
interneten lehet (a címet később adjuk meg). A program a misé-

vel ér véget. Kérjük a résztvevőket, hogy ministránsruhát, és
élelmet hozzanak magukkal. Kálmán Antal ministráns referens

A MOZIKBAN WENDERS PÁPÁRÓL SZÓLÓ FILMJE
Április 18-tól országszerte látható lesz a mozikban Wim Wenders „Ferenc pápa – Egy hiteles ember” című dokumentumfilmje. Az alkotást néhány helyen már premier előtt bemutatják.
Wim Wenders dokumentumfilmjének magyarországi bemutatóját 2018. november 24-én, a VII. Keresztény Film- és Könyvnapok keretében tartották az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az
alkotás különlegessége, hogy egyházfő első alkalommal vállalt
szerepet dokumentumfilmben. Ferenc pápa amellett, hogy először beszél közvetlenül a közönségnek az életéről, számos
olyan problémát érint, amely nem csupán a katolikusok, hanem
mindenki számára érdekes és fontos. A filmben használt vizuális stílusnak köszönhetően a nézők egészen közel kerülhetnek a
pápához, aki személyesen is megszólítja a közönséget.
Ez volt a második alkalom, hogy az egyházi állam külső filmesekkel működött együtt, és először fordult elő, hogy közvetlen
hozzáférést engedtek a pápához. Wenders két éven át, számos
hosszúra nyúlt találkozó során tehetett fel kérdéseket a katolikus egyházfőnek, és a Vatikáni Televízió archívumában lévő
exkluzív felvételekhez is hozzáférést kapott. Wenders honlapja
szerint a produkció nem egy Ferenc pápáról szóló film, hanem
sokkal inkább egy filmes projekt a pápa közreműködésével.
Wim Wenders katolikus családból származik; a nyugatnémet újhullám második generációjának tagja. Orvosi, filozófiai, festészeti tanulmányokat folytatott, mielőtt kikötött volna a filmrendezés mellett. Magyarországon elsősorban a Berlin felett az ég,
a Buena Vista Social Club, a Párizs, Texas és a Lisszaboni történet rendezőjeként ismert.
Magyar Kurír
170 TONNA SZERETET
Több mint 21 ezer rászorulónak segít a Karitász húsvét előtt
Közel 170 tonna élelmiszer gyűlt össze a „Tartós szeretet” adománygyűjtő akció során. Ebből országszerte több mint 21 ezer
csomagot állítottak össze a Karitász önkéntesei. A csomagok átadása már folyamatban van a karitászcsoportoknál.
Március 24–31. között rendezték meg hazánk templomaiban a
nagyböjti élelmiszergyűjtést. A gyűjtés hetében a templomok
mellett a Karitász 16 egyházmegyei központjában, és több gyűjtőponton is fogadták a felajánlásokat.
A beérkezett adományokból a karitászcsoportok készítettek
ajándékcsomagokat, amelyeket még húsvét előtt eljuttatnak a
rászorulók számára. Az idei nagyböjti akció során mintegy 170
tonna élelmiszerből országosan több mint 21 ezer család részesül még az ünnep előtt.
Az átlagosan 8 kilogrammos csomagok tartalma: liszt, olaj, rizs,
cukor, tészta, konzervek, tea, édesség. Az ajándékcsomagokat
több helyen kiegészítették húsvéti apróságokkal is a gyermekek
számára, sőt, az önkéntesek húsvéti ajándékkártyákat is készítettek az adományok mellé.
Magyar Kurír

