
A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az 
ünnepe. 
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„Bomlik a barka,
jönnek a rügyek,

közeleg az Ünnep.”
Krisztus előképe a bárány,

,,Jöjjetek hát keresztények hódolattal hajtsunk térdet, üdvözlégy 
Szent Keresztfa’’.

„A tavaszi szél átsüvít a fákon,
keresztül fúj minden bokron, ágon.”



Passió
Tamás Alexandra

Tudtam, közel az órám,
És azt is, hogy Atyám hallja imám,

Mindvégig szerettem, kik a világban maradtak,
Mindvégig velem közösséget akarnak.
Az Atyától jöttem, hozzá tértem vissza,
A Földön egyedül, az én lelkem tiszta,
Tudtam, egyikőtök elárul majd engem,

Atyám kezében volt hát mindenem,
Mikor illatos olaj díszítette testem,

Júdás, az áruló tudta, itt a temetésem.
Tudtam, közel van időm,

Utolsó vacsorán, eledelül testem adtam,
Italul vérem, hogy a világ bűneit eltöröljem.

Tudatában voltam, hogy engem megtagadnak.
A főpapok szolgáinak jellel elárulnak. 

A Getszemáni kertben kértem,
Atyám, ha lehet vegye el tőlem kelyhem.

Kértem Őt ,,Legyen akarata meg."
A világot egyedül én mentem meg.

Tanítványaim harmadszor aludtak el,
Mikor órám érkezett el,

Keljetek föl! Jön, ki elárul engem,
Arcon csókolt árulóm, ez volt haláljelem.
Ekkor enyéim közül egy kardot rántott,

De szóltam: ''Kardod tedd el!"
Ki kardot ragad, kard által vész el.
Kaifás előtt mindennel vádolnak,

Istenkáromlónak, hazugnak mondanak.
Megkötöttek, elvezettek,

Pilátus elé, kezét mosta Pilátus,
És megostorozta testem,

Katonák kezére adott,
Tövisből koszorút fejemre rakott, 

Ütötték testem, verték.
Keresztemet a Golgotára cipeltették.
A Golgotán, ruháimtól megfosztottak,

Köntösömre pedig sorsot vetettek.
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Kezemtől-lábamtól keresztre szegeztek,
Az ott járók velem sok szörnyűséget tettek.

Kilenc óra tájban Istent hívtam,
Harmadik kiáltás után lelkem kileheltem.
Levettek a keresztről, sírboltba helyeztek.
Az írás beteljesült, az angyalok is zengtek.

Ő lett, ki nekünk új életet adott,
Értünk oly nagy áldozatot hozott,

Harmadnap feltámadt, negyven nap köztünk élt.
Negyven nap után az Atyához visszatért.
Fölment a mennybe, elküldte Szentlelkét.
Megmutatta a világnak Isten szeretetét.

Kiss Bálint fényképe



Húsvéti készülődés

A húsvét a keresztény közösség legnagyobb ünnepe. Húsvétkor 
ünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadását a sírból. 
Húsvét Virágvasárnappal kezdődi, ezen a napon ünnepeljük Jézus 
bevonulását Jeruzsálembe. Ilyenkor az emberek a régi szokásoknak, 
hagyományoknak megfelelően barkát visznek a templomba. A barka 
jelképezi azokat a pálmákat, amiket az emberek lengettek a kezükben 
amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe. A virágvasárnapi szentmise 
keretein belül énekeli el az egyházi kórus Jézus szenvedés történetét 

más néven a passiót Szent Márk írása szerint. 
Ezzel nappal kezdetét veszi a Nagyhét. Ezen a 
héten Nagycsütörtökön ünnepeljük az utolsó 
vacsora emlékét. Jézus ezen a napon 
alapította meg a papság szentségét és az 
Eucharisztiát. Ugyanakkor ezen a napon 
árulták el Őt és ennek jelképéül a Szentmise 
végén a pap körbe megy és a templomban 
levő oltárokon felhajtja a terítőket, közben ezt 
énekeli: ,,Elosztották maguk között ruhámat és 
köntösömre sorsot vetettek’’. 
Ugyanakkor ezen Szentmise közben, amikor 
megszólal a Dicsőség, vele párhuzamban 
megszólalnak a csengők és a harangok, 
erősebben szól az orgona. Majd a végén ezek 
elhalkulnak és nem szólalnak meg egészen 
Nagyszombatig. Az áldoztatás végén az 

Oltáriszentséget átviszik egy annak kijelölt őrzési helyre. 
Nagypéntek az egyetlen nap az évben amikor nincsen Szentmise, 
hiszen Jézus ezen a napon halt meg értünk és ezen a napon 
ünnepeljük a halálát és azt, hogy győzött a halál fölött. a Szentmise 
elején a pap leborul és csendben imádkozik, majd ezt követi egy 
könyörgés majd az olvasmányok és a passió Szent János szerint. Ezt 
követi 10 nagy egyetemes könyörgés, majd a kereszthódolat. Ez abból 
áll, hogy a pap háromszor énekeli hogy ,,Íme a Szent keresztfa rajta 
függött valaha a világnak váltsága’’ és mi erre válaszoljuk, hogy 
,,Jöjjetek hát keresztények hódolattal hajtsunk térdet, üdvözlégy Szent 
Keresztfa’’. Ezután következik a kereszthódolat, majd a szentáldozás 
szertartása. Ezt követi a kivonulás, melynek a végén nincs áldás. 



Nagyszombaton már van szentmise. Ezen a napon ünnepeljük Jézus 
Krisztus feltámadását. A szentmise a fény liturgiájával kezdődik és a 
templomban sötétség van. Egy arra alkalmas helyen, a templomon kívül 
tüzet gyújtunk, amit megszentelnek és erről gyújtják meg a húsvéti 
gyertyát, illetve a templomban levő többi gyertyát is. Eközben a pap 
háromszor énekeli „Krisztus világossága”, mire mi ezt válaszoljuk: 
„Istennek legyen hála”. Ezután a pap elénekeli a húsvéti öröméneket. Ezt 
követően elolvasnak kilenc olvasmányt,  ez lehet kevesebb is, de hármat 
mindenképpen el kell olvasni. Majd ezután következik a Dicsőség. 
Megszólal az orgona, a csengők és a harangok, majd a mise megy 
tovább úgy, ahogy szokott. 
 
A prédikáció után megújítjuk a keresztségi fogadalmainkat. Következik 
a felajánlás, áldozás és utána a feltámadási szertartás. Itt a kórus 
elénekeli a 138. zsoltárt. Utána a megszokott módon megtartjuk a 
feltámadási körmenetet (ez idén és tavaly elmaradt). 
Húsvét vasárnap szokás eledelszentelést tartani. Ilyenkor az emberek 
elviszik a templomba a húsvéti reggelit és megszenteltetik. A kosár 
tartalma általában házi kalács, tojás, húsvéti bárány, bor és egyéb 
ételek. Ezt követi egy helyi szokás, a határkerülés: az emberek 
szekerekre ülnek és elmennek a határhoz, ahol végbemegy egy 
úgynevezett órálás. Ezután hazamennek és részt vesznek a nagymisén. 
Húsvét hétfőn szokás, hogy a fiúk verset tanulnak és elmennek a 
lányokhoz locsolni.  
Áldott húsvéti ünnepeket! Krisztus feltámadt!

Kiss Bálint írása

Gál Nóra rajza Jánosi Adorján rajza



Gál Máté  írása

Húsvét
KozmaBoglárka

Bomlik a barka,
jönnek a rügyek,

közeleg az Ünnep.

Tavasszal, mint mindig,
Húsvétot ünneplünk,

sütünk, főzünk, takarítunk,
és mindenkit kiborítunk.

Húsvét másodnapján,
a hagyományok szerint

locsolkodni indul sok derék legény.

A keresztút
Pilátus Jézust halálra ítélte, A nép döntött így. Az akkoriban leg-
fájdalmasabb halált kapta: a kereszthalált.
Jézus vállára vette a keresztet és nagy kínok között elindult. 
Nagy volt a kereszt súlya, Jézus összeesett alatta. A katonák 
felemelték ás ütötték. Édesanyja síró szemekkel nézte fiának 
szenvedését. Mindvégig fia mellett állt, a végsőkig figyelte és 
tekintetével segítette őt. Simon segített Jézusnak, de nem 
önszántából, hanem mert a katonák kényszerítették rá.
Veronika odanyújtja kendőjét, mivel megsajnálta a szenvedő 
Jézust.   Jézus már nem bírja a nagy keresztet, másodszor is 
összeroskad alatta. Az asszonyok sírnak, de Jézus azt mondja 
nekik, hogy ne őt, hanem magukat sirassák.
Jézus harmadszor is összeroskad a kereszt alatt, már nem bírta 
szegény teste.
Jézust megfosztják ruháitól és epével itatják.
Jézust a keresztre feszítik, hatalmas kínok között szenved a 
kereszten.
Jézus meghalt, levették a keresztről és édesanyja ölébe fekte-
tik, aki könnyei záporában elbúcsúzik gyermekétől.
Jézus testét a sírba tették és vasárnap, amikor az asszonyok be 
akarték kenni testét balzsammal, már nem volt ott. Feltámadt.



A húsvéti bárány

      A bárány a zsidó-keresztény kultúrkörben élők számára fontos 
szimbólum. Szolgát és bárányt is jelent a latin agnus szó az Ószö-
vetségben. A Bibliában Krisztus előképe a bárány, amely a kiválasz-
tott nép mindennapi eledele és áldozata a jeruzsálemi templom 
oltárán. 
   Úgy is emlegetik, hogy Ábel, mint az ártatlan áldozat. A Teremtés 
könyvének elején, az őstörténet részeként jelenik meg a bárány 
feláldozása. Ábel, mint juhpásztor egy kost mutat be áldozatként 
Istennek, amit Isten el is fogad, ellentétben testvérének, Káinnak a 
föld terméséből bemutatott áldozatával. Ezért lett Ábel, aki az 

áldozatot bemutatta, maga is 
egyfajta bárány és ártatlan 
áldozata Káin bosszújának. ,,Az 
ártatlanság hozzátapad a 
bárány jelképiségéhez” -vallotta 
egy plébános. 
      Megrendítő pontossággal írja 
le a húsvéti bárány, Jézus Krisz-
tus szenvedését 
Ézsaiás könyvének 53. fejezete: 
,,Amikor kínozták, alázatos 

maradt, száját sem nyitotta ki. Mint az ártatlan bárány, ha vágóhíd-
ra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem 
nyitotta ki száját.” Jézus Krisztus engedelmes volt értünk mindhalá-
lig, mégpedig a kereszthalálig.
Mindenféle fogság, rabság, ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai 
közül ki törődött azzal, hogy megölik a népe vétke miatt éri a 
büntetés? Keresztelő Szent János előre tudta Jézus sorsát. Mikor a 
Jordán folyó partján először találkoznak, rámutat ás azt mondja: 
,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.”
   Az eltévedt bárányt jelképezi a papi stóla. Mint ahogy Krisztus a 
nyakába veszi az eltévedt bárányt, úgy veszi a stólával jelképezve 
a közösséget, a bárányok lelkét is a nyakába a felszentelt pap, aki 
felelős a nyájáért. Még a föntről leáradó kegyelem is a jelképe, ami 
nélkül nem lenne semmi. 
        Az áldozati bárány kehelyben felfogott vére, az oltáriszentség 
ábrázolása több festményen is megtalálható. Egyszerre áldozat 
Krisztus, mint bárány és az, aki megmenekülést jelent az emberek 
számára.

Ruczuj Anasztázia írása

Köllő Hajnal  fényképe



Honnan ered a húsvéti nyúl?

 Húsvétkor Urunk, Jézus Krisztus feltámadását és 
mennybemenetelét ünnepeljük. Ehhez az ünnephez sok szokásunk 
kapcsolódik, mint például a tojásfestés, ételszentelés, ünnepi ebéd. 
Ezek a hagyományok már régóta léteznek még megvan a maguk 
jelképes jelentésük. De honnan ered a húsvéti 
nyúl?
 A Bibliában nem esik szó róla, szentek 
történeteiből sem derül ki semmi a húsvéti 
nyúlról, másszóval: semmi köze a keresztény 
valláshoz. Az első magyarázat egy legenda, 
miszerint a húsvéti nyúlnak köze van az angol 
Easter vagy német Ostern szavakhoz. Hogy 
hogyan kapcsolódnak ezek össze? Az Easter 
szó nagyon hasonlít az Eastra szóhoz, amely 
egy istenséget nevez meg.
Ez az isten talált egy galambot a pusztában. A 
galamb a halálán volt, így egyetlenegy 
féleképpen tudta megmenteni az életét: 
hogyha nyúllá változtatja. Az átváltoztatás 
után is megmaradt a nyúlnak a tojástojó 
képessége, de mivel nem tudott mihez kezdeni 
velük, elajándékozta az összeset.
 Egy másik magyarázat szerint egy özvegy anya nem tudott 
ajándékokat adni a gyermekének, ezért tojásokat festett be és tette 
egyenként fészekbe őket. Amikor a gyerek megtalálta, egy nyúl 
ugrált a közelben, így a gyermek azt hitte, hogy ő tojta. A 
gyerekszájat ismerve, hamar híre ment a festett tojást tojó nyúlnak.
 A harmadik magyarázat szerintem a legvalószínűbb és 
alapozható a valóságra. Németországban a gyöngytyúknak a neve 
„haselhuhn” vagy röviden „hasel”. A nyúl pedig „hase”. Elég volt tehát 
elhagyni egy betűt, és a nyúl már el is kezdhette a karrierjét.

Köllő Hajnal  fényképe

Laczkó Bálint-Jenő írása



A tavasz híre

A tavaszi szél átsüvít a fákon,
keresztül fúj minden bokron, ágon.

Ébreszti őket, hogy mindnek elmondja:
„Itt a tavasz! Itt a tavasz újra!”

Szólít sok virágot, hegyeken, völgyeken,
s viszi illatukat, hogy mást is felébresszen.

Bebarangol mindent, benéz ide-oda,
így a tavasz híre eljut mindenhova.

A szél néha megpihen egy-egy hegy tetején,
de nem állhat soká, már fut is, mint az elején.

A folyó is viszi a tavasznak hírét,
kíváncsi állatok lepik el környékét.

Nyújtóznak az ágak rettentő magasba,
készen állnak már a tavaszra.

Lepihen a szél, alhat már ezután,
hisz eljött a tavasz egy szép napon délután.

(Magyari Bíborka verse és festménye)



Húsvéti szokások, hagyományok

     Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Jézus magára 
vállalta az összes ember bűnét, és a kereszten meghalt értünk. 
Harmadnapon feltámadt, Urrá lett a halálon. A Nagyhéten belül a húsvéti 
szent három napon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és 
nagyszombaton emlékszik meg a kereszténység Jézus Krisztus 
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. 
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt. Húsvétvasárnaphoz 
köthető az ételszentelés hagyománya. A misére letakart kosarakkal 
mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. 

Emellett, ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott. 
Húsvéthétfő a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító 
erejébe vetett hit. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor 
sorra járták, járják a házakat és különböző verseket, 
énekek kíséretében locsolják meg a lányokat, 
asszonyokat. A locsolásért cserébe a lányok piros tojást 
adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az 
életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a 
keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte                   
az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat
. 

Ahogy a tojás ugyan úgy a bárány is egy húsvéti jelkép, szimbólum. A 
húsvéti bárány Jézust jelképezi. Kapcsolatba hozható azzal a vallási tétellel, 
miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az 
emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának. 
A barka Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és 
lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, ma ennek emlékére barkát 
szentelnek a templomban. De a barkavirág mást is jelképez. Ahogyan 
véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is. 
A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe. De beszéljünk 
egy kicsit a máról is, hiszen nem minden úgy van napjainkban, mint akkor. 
A legjobb példa erre a locsolkodás. Talán ez az a dolog, szokás, ami a 
leginkább megváltozott. Régebben vízzel történt a locsolás,amit mára már 
felváltott a kölni. A többi hagyomány megőrizte eredeti gyökerét. 
Őrizzük hagyományainkat és méltó képen ünnepeljük Jézus Krisztus 
feltámadását!

Balog-Baricz Anna és Baricz Alexandra írása

Mátyás Kincső
 rajza



Húsvét napjainkban

Miről szól manapság a húsvét? Miről szól manapság minden ünnep? Fújjuk 
fel minél jobban a dolgokat, dekoráljuk ki az egész házat, süssünk- főzzünk 
hatfogásos ételeket, háromféle desszerttel és fűszerezzük meg egy csomó 
stresszel. 
Dolgozzunk egy egész hetet két napért és úgy, ahogy az idő elteltével a 
szánkon is maszk lett, úgy a szemünkre és a szívünkre is tettek egyet. 
Elvesztették ezek az események és történések a valódi értéküket. 
A piros tojás mától kék, vagy fehér, mert hát az steril, a húsvéti nyuszi is 
maszkot visel, habár a fülei miatt talán egy kicsit kényelmetlen lehet. Idén 
nem csak maszkkal, hanem szinte téli kabáttal érkezik. Változnak az idők, 
hippi a iepuras, lefogyott a Mikulás, szépen lassan fordul ki a világ magából. 
A világgal együtt az emberek is. 
Kiskorunkban a bátyámmal mindig annyit nevettünk, hogy csengett a ház. 
Mostmár az is haladhat, ha együtt van a család. Országok határai, korona 
tesztek és törvénykezés választják el egymástól az embereket. A locsolás 

sem a régi. Amíg a kisunokák a csokiért, sütiért, 
zsebpénzért és egy adag mosolyért járnak a 
nagymamához locsolkodni, addig az idősebbek már 
teljesen más értékeket látnak ebben, ha látnak ebben 
bármit is. Vagy ha egyáltalán el is szánják magukat 
az elindulásra. 
Elhaltak az igazi értékek, el haltak a hagyományok. 
Száradnak a gyökerek. Pedig sose szabadna 
elfelejtenünk, hol tettük meg legelső lépéseinket, hogy 
hol ejtettük ki legelső szavainkat és hogy hol váltunk 
azzá az emberre, akik ma vagyunk. 
Csodálatos értékeket tudhatunk magunknak, amiket 
hagyunk elveszni. Soha nem szabad hagynunk, hogy 
elvesszünk. Nyilván változnak az idők, változunk mi is. 
Változik a helyzet és alkalmazkodnunk kell a 
környezethez, a helyzethez. Eltelik pár év és talán a 
feledés homályába vész mindaz, amit utódaink 

őriztek és ápoltak nekünk. Ezzel semmi gond. Ez az élet rendje. Egyszer 
minden el múlik. Mi is. Ha nem is gyakoroljuk ezeket a dolgokat, sosem 
szabad elfelednünk ezeket, hisz valami/ valaki nem addig él, amíg a szíve 
dobban, hanem amíg emlékeznek rá. És ha mi emlékszünk ezekre a dolgokra, 
akkor örökre élni fognak.

Húsvéti szokások, hagyományok

     Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük. Jézus magára 
vállalta az összes ember bűnét, és a kereszten meghalt értünk. 
Harmadnapon feltámadt, Urrá lett a halálon. A Nagyhéten belül a húsvéti 
szent három napon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és 
nagyszombaton emlékszik meg a kereszténység Jézus Krisztus 
kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról. 
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt. Húsvétvasárnaphoz 
köthető az ételszentelés hagyománya. A misére letakart kosarakkal 
mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. 

Emellett, ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott. 
Húsvéthétfő a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító 
erejébe vetett hit. A népszokások szerint a férfiak ilyenkor 
sorra járták, járják a házakat és különböző verseket, 
énekek kíséretében locsolják meg a lányokat, 
asszonyokat. A locsolásért cserébe a lányok piros tojást 
adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az 
életet jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a 
keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve megszínezte                   
az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat
. 

Ahogy a tojás ugyan úgy a bárány is egy húsvéti jelkép, szimbólum. A 
húsvéti bárány Jézust jelképezi. Kapcsolatba hozható azzal a vallási tétellel, 
miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az 
emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának. 
A barka Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és 
lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, ma ennek emlékére barkát 
szentelnek a templomban. De a barkavirág mást is jelképez. Ahogyan 
véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is. 
A húsvét egyben az újjászülető természetnek is az ünnepe. De beszéljünk 
egy kicsit a máról is, hiszen nem minden úgy van napjainkban, mint akkor. 
A legjobb példa erre a locsolkodás. Talán ez az a dolog, szokás, ami a 
leginkább megváltozott. Régebben vízzel történt a locsolás,amit mára már 
felváltott a kölni. A többi hagyomány megőrizte eredeti gyökerét. 
Őrizzük hagyományainkat és méltó képen ünnepeljük Jézus Krisztus 
feltámadását!
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Véleményem szerint nem a házunkban, hanem a lelkünkben és a szívünkben 
kell rendet teremteni. Na, meg nem mellesleg az elménkben. Dolgozzunk 
azon, hogy jobbak lehessünk a tegnapi önmagunknál, és hogy egyre jobb 
napokat éljünk át. Éljük úgy meg az életet, mintha minden nap egy ünnep 
lenne. Életünk homokórája borzasztó gyorsan lepereg. Úgy dolgozunk, úgy 
álmodunk, úgy építkezünk, hogy mindeközben kicsit elfelejtünk élni. Pedig ez 
az, ami igazán lényeges lenne. Éljünk egy minőségi életét, boldogságban és 
adjunk szeretet másoknak is. Hisz attól, hogy a zsebed üres és lyukas még a 
szíved lehet tele. 
Légy egy olyan ember, aki mindig és önzetlenül képes adni. És ne csak az 
ünnepekkor. Öltöztesd minden egyes nap díszbe a szíved. 
Az érték nem a pucc, nem a csillogás, a vagyon vagy a mennyiség.
Az érték a mosoly görbülete, a nevetés hangereje és a szív dobbanása.
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