
Igazság a feltámadottról
Nemcsak a római katona Longinusz,

hanem főképpen az apostolok estek zavar-
ba amiatt, ami történt. Számukra a húsvét-
vasárnap volt a legnagyobb zűrzavar napja.
Senki sem hitte, és senki sem várta Krisz-
tus feltámadását. Hacsak sejtették volna,
hogy kijön a sírból, vittek volna magukkal
takarót, és szokásuk szerint egy kis üveget
is, és mentek volna várni azt az értékes
pillanatot, hogy ott lehessenek és üdvözöl-
hessék őt. Biztosan nem ültek volna ott-
hon. De ők ehelyett bezárkóztak.

Az evangéliumok egész egyszerű hírt
közölnek az asszonyokról vasárnap haj-
nalban. A hírközlésben szó esik a fehér
színről. A fehér szín Isten jelenlétének,
szentségének és országának a színe. Ennek
ellenére az egész jelenet át van szőve a za-
var érzésével. Ez az ember reakciója Isten
belépésének a világba. De ez csak az igaz-
ság burkolt képe: ő feltámadt! Az Úr él!

Mindnyájan zavartak, tehetetlenek vol-
tak, bezárkóztak. Bizalmuk teljesen össze-
omlott. Nincs semmi reményük. Az üres
sír őket nem győzte meg. Csak nagyobb

Virágvasárnap /márc. 20./ –  Barkaszentelés, szent-
          mise, passió

  8.00 – szentmise magyar nyelven
  9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven

Nagycsütörtök /márc. 24./ –  Az utolsó vacsora emléke
17.00 – szentmise szlovák nyelven
19.00 – szentmise magyar nyelven

Nagypéntek /márc. 25./ –  Jézus kereszthalálának
   emléknapja

17.00 – szertertások szlovák nyelven
19.00 – szertartások magyar nyelven

Nagyszombat /márc. 26./ –  Húsvét vigíliája
17.00 – szertartások és szentmise szlovák nyelven
19.00 – szertartások és szentmise magyar nyelven

Húsvétvasárnap /márc. 27./ –  Jézus feltámadásának
          ünnepe

  8.00 – szentmise magyar nyelven
  9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven

Húsvéthétfő /márc. 28./
  8.00 – szentmise magyar nyelven
  9.30 – szentmise szlovák nyelven

2005 húsvétja az ipolysági
római katolikus templomban

zavart keltett bennük. Jézus megjelenése
azonban már meggyőzte őket, hogy első-
ként új teremtmény van közöttünk.

S mit tesz most a feltámadott Krisztus?
A feleletet János Jelenésében találjuk meg:
„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki
meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek
hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,
20). A föld lakosságának 88 %-a hisz Is-
tenben, csak 12 %-a hitetlen, ateista.

Hogy meg kellett halnia értünk, embe-
rekért, a mi üdvösségünkért, a legnagyobb
titkok közé tartozik, de ha már meghalt,
azután már nem titok, hogy fel kellett tá-
madnia a halálból.

A feltámadt Krisztus szabad, senki sem
tudja tagadni ezt az igazságot. Élő, új te-
remtmény, közöttünk él. Ez a mi húsvéti
örömünk. Azoknak az öröme, akik térdre
esnek, és így könyörögnek: Jézus Krisztu-
som, légy a mi Üdvözítőnk!

Kívánok minden kedves olvasónak
kellemes húsvéti ünnepeket!

Czuczor József
esperes

Népi hiedelmek –
március

Az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ meghir-
deti az országos CINEAMA 2005 amatőr film- és video-
verseny kerületi fordulóját.

Versenycsoportok

A csoport – amatőrök
Kategóriák: dokumentumfilm, riport, kísérletező, játék-
film/játékvideó, animációs film/videó, videoklip

B csoport – gyermekek és fiatalok 18 év alatt
Kategória nélkül versenyeznek.

C csoport – függetlenek (alkotók, akik a stúdiómunka
      mellett saját, nem kereskedelmi filmet hoznak létre)

Kategória nélkül versenyeznek.
D csoport – filmművészeti iskolák diákjai

Kategória nélkül versenyeznek.

Általános tudnivalók

– A verseny témája szabad.
– A versenybe csak olyan alkotásokkal lehet benevezni,

melyek még nem szerepeltek ezen verseny előző évfolya-
main.

– A pályaművek javasolt időtartama maximum 20 perc.
– Formátumok: VHS, S-VHS, mini DV, DVD.
További információk és jelentkezési lapok: Jámbor Móni-

ka /mobil: 0902-901346/, a regionális művelődési központ
irodája a városháza emeleti előcsarnokában, Ipolyság, Fő
tér 1.

Beküldési határidő: 2004. március 30.

Amatőr videósok, figyelem!
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Márc. 10. – Ha Ildikó napján szép idő
van, csúnya lesz negyven napig, és
fordítva.

Márc. 12. – Ha Gergely megrázza a
szakállát, akkor még áprilisban is
hó lesz.
Gergely-napi szél Szent György-
napig él.

Márc. 18–20. – Sándor, József, Bene-
dek, zsákban hozza a meleget.

Ha József-napkor süt a nap, bátran
meg lehet kezdeni a tavaszi vetést.

Ekkor érkeznek meg a gólyák és a fecs-
kék. Ha piszkos a tolluk, bő termés
lesz, ha fehér, szűk esztendő.

Márc. 25. – Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napja – Az ekkor vetett
zöldségnek nem árt se meleg, se
hideg, se szárazság.

Ha e hóban ködök szállnak, sok zápo-
ra lesz a nyárnak.


