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Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: 1. Obbágy László görögkatolikus 
vőlegény, Obbágy László és Mosolygó Veronika szülők fia eljegyezte ma-
gának házastársul Kurucz Kitti görögkatolikus hajadont, Kurucz Ferenc és 
Harangozó Ágnes szülők leányát. Esküvőjükre április 30-án kerül sor Má-
riapócson. 2. Jakab Dániel görögkatolikus vőlegény, Jakab László és 
Czuczor Terézia szülők fia eljegyezte magának házastársul Kurczab Joan-
na római katolikus hajadont, Kurczab Leslaw és Uram Zuzanna szülők leá-
nyát. Esküvőjük május 5-én lesz Krakkóban. – Imádkozzunk a házasságra 
készülő fiatalokért! – Ha valaki a jegyesek között házassági akadályról tud-
na, lelkiismereti kötelessége jelezni azt a parókián. 

 

Két alkalommal lesz máriapócsi zarándoklatunk májusban. A gyermekbú-
csúra máj. 12-én, szombaton kerül sor; erre a napra gyermekek és szülők, 
nagyszülők jelentkezését várjuk. A gyerekeket gratis visszük Máriapócsra, 
fizetniük csak a kísérőknek kell, jelképes, 500 forintos összeget. – A bete-
gek és gyógyítók búcsúja május 27-én, vasárnap lesz. Részvételi díj 1.200 
Ft. – Indulás mindkét alkalommal reggel 8-kor, érkezés 14 óra körül. Kérjük 
a mielőbbi jelentkezéseket! 
 

A Szent György napi búzaszentelést a templomunk előtti keresztnél ültetett 
„búzatáblában” április 23-án, hétfőn a fél tíz órai Szent Liturgia után végezzük. 
 
 

* * * * * 
 
 

REJTVÉNYEK 
 

 

A megfejtések átadhatóak a parókián vagy a templomban 
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Húsvéti pusmogás 
Ungváron a kispapoknak külön volt a szemináriumban a hálóterem 
és a tanulószoba. A hálóban napközben tilos volt tartózkodni. Az 
egyik teológus mégiscsak bement délután lepihenni egy kicsit. Hús-
véti idő volt. Az otthoni pászkából is küldtek kóstolót, s a teli has nem 
tanul szívesen.  
Nem volt szerencséje, mert jött a prefektus. Annyi ideje volt, hogy 
beugrott az egyik ruhásszekrénybe, és tíz körömmel magára húzta 
az ajtót.  
Ám a takaró az ágyon gyűrött volt, a prefi pedig hallott is valamit. 
Kezdte a szekrényajtókat nyitogatni. Egyszer csak az egyik kinyílt és 
visszarándult. Még jobban megrántotta. A feltárult szekrényből teljes 
méltósággal és ünnepi lendülettel kilépett a kispap:  
– Feltámadt Krisztus!... – köszöntötte az elöljárót.  
Mit felelhetett volna rá:  
– Valóban feltámadt!  
A szép köszönés és a derűs helyzet miatt a büntetés elmaradt.  
A kispapból később buzgó lelkipásztor, sokgyermekes édesapa és 
magas beosztású, megértő, bölcs elöljáró lett.  

 
* * * * * 

 

ADÓBEVALLÁS – Immár a NAV készíti el az adózók bevallását. Mivel így 
figyelmünket könnyebben elkerülheti a személyi jövedelemadó 1%-áról való 
rendelkezés, kérjük, ennek lehetőségeiről tájékozódjanak a templom előte-
rében kihelyezett szórólapról, valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. 
Kérjük, hogy abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar katoli-
kus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt 
nulla forint (pl. családi adókedvezmény), mert a „nullás” bevallás is számít! 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A Kertvárosi Közösségi 
Életért Alapítvány adószáma: 18803475-1-15. Köszönjük. 

http://www.kertvarosigorogok.hu/
mailto:obbagyl@upcmail.hu
http://www.johelyrekerul.hu/


Fenékig rossz? 
 

Lázár Ervinnek remek írásai vannak; öröm olvasni meséit, novelláit. A Sze-
gény Dzsoni és Árnika című meséje különösen tetszik, ajánlom minden 
szerelmes vagy szerelemre készülő fiatalnak. Megütötte azonban a fülemet 
egy mondat, amivel nem tudok egészen egyetérteni. Különböző hétköznapi 
példákon keresztül éppen arról a bölcs belátásról van szó, hogy „minden 
rosszban van valami jó”, amikor az író kislánya rákérdez: 
– És abban, hogy a Vincze Jenő bácsi meghalt a szomszédban, abban mi 
a jó?  –  Semmi – hangzik a válasz. – Az fenékig rossz. 
Hát ez a mondat ütötte meg az én fülemet, és visszhangzik benne így 
nagypéntek meg húsvét körül. 
Valóban nagyon kegyetlen dolog a halál. Megáll a szív, a „motor”, és nincs 
tovább. S akit szerettünk, nem látjuk többé. Aki állt már családtagja kopor-
sójánál, aki veszítette már el hozzátartozóját, az bizonyára tudja szívében 
ezt a mély szomorúságot: a halálban nincs semmi jó. Az fenékig rossz. 
Én mégis azt mondom: csak félig mondja ki az igazságot, aki csupán a 
szomorúságot látja. A nagypénteket ismeri csak, és nem vesz tudomást a 
húsvétról. A hitben élő ember együtt látja ezt a két napot: a nagypéntek 
fájdalmát, vagyis a szenvedés és a halál borzalmát – és a húsvét örömét, 
azaz a feltámadt Krisztus erejét és ígéretét: „Aki bennem hisz, ha meghalt 
is, élni fog.” Ezért énekeljük húsvétkor, hogy a Feltámadott „a sírban lévők-
nek (és a sírba ezután kerülőknek: mindnyájunknak) életet ajándékozott.” 
Kegyetlen dolog a halál, majdnem fenékig rossz – de mégsem az… mert 
nem végállomás. 
Az Úr Jézus szenvedését és feltámadását azért kell átélve, mély belső fi-
gyelemmel ünnepelnünk, hogy ráérezzünk sok-sok nagypéntekkel, testi-
lelki szenvedéssel teletűzdelt életünk nagy vigaszára: a jó Isten a szenve-
désben és a halálban is ott van velünk, ugyanakkor többre: a Vele való tel-
jes közösségre, „isteni életre” hív minket. 
Állj meg a kereszt alatt nagypénteken, testvérem. De légy ott húsvét vasár-
nap hajnalán az üres sírnál is, hogy hitedben megerősödj, és összeálljon 
gondolataidban az élet és halál puzzle-játéka Isten szenvedő és ölelő, élet-
től lüktető szívén. 

 

* * * * * 
 

LOCSOLÓVERS 
 

Április elsején mivel is kezdhetném: 
Bolondságnak tartják sokan az örömhírt. 
Mi azonban hittel üdvözöljük egymást, 
Húsvét másodnapját jelzi ma a naptár. 
 

Húsvét, vagyis pászka: szabadulás-ünnep. 
Föltámad Krisztusunk, s ezzel halált szüntet 
Mély a szombat csendje, üdvös az éjjele, 
Húsvét titkában lesz halála: életem. 

Emmausziakhoz útközben jött Jézus, 
Lukács nem egykönnyen fejti meg a rébuszt 
De miután rájön: az Úrral vacsorált, 
Lángolnak mindketten: ő is, meg Kleofás. 
 

Példájuk követem, Lukács hisz’ úgy írja: 
Futottak lelkesen, lábuk ahogy bírta, 
Nem bántotta őket reuma, sem orbánc, 
Kívánok sok vizet – és polgári kormányt. 

A Fekete párduc sztárja bátran vállalja a hitét 
 

A Fekete párduc (Black Panther) című új Marvel-film egyik sztárja Letitia 
Wright. A fiatal színésznő istenkereséséről beszélt egy interjúban, lenyűgö-
ző nyíltsággal; azt is megosztotta, miért szakított egy időre a filmezéssel. 

 
 

 

A Marvel stúdió új kasszasikere, a képregényen alapu-
ló, szuperhősös Fekete párduc (Black Panther) csak 
az Egyesült Államokban 242 millió dolláros bevétellel 
nyitott az első hétvégén, amellyel megközelítette a Star 
Wars: Az erő ébredése 2015-ös rekordját. A siker 
egyik oka a feltörekvő sztár, Letitia Wright, aki T’Challa 

király éleseszű húgát, Shurit játssza, a film egyik legszerethetőbb 
karakterét, aki új technológiát tervez az ország számára. 
 

A guyanai születésű brit színésznő csaknem lemaradt a szerepről, 
hiszen teljesen felhagyott a színészi pályával egy időre, és Isten ke-
resését állította élete középpontjába. Egy brit talkshow-ban beszélt 
nemrégiben erről az időszakról: „Szükségem volt rá, hogy egy időre 
abbahagyjam a filmezést, mert annyira bálványoztam azelőtt. Ezért 
hagytam ott, és indultam el egy úton, hogy megértsem Istennel való 
kapcsolatomat; ekkor lettem keresztény. Azóta annyi szeretetet ér-
zek, világosság ébredt bennem. Biztonságot adott, úgy éreztem, már 
nem határoz meg az, hogy mások hogyan értékelnek, vagy hogy ka-
pok-e szerepet. Már nem ettől függött a boldogságom, hanem az Is-
tennel való kapcsolatomtól.” 
 

Egy 2018-as interjúban Letitia Wright elmondta, egy színészeknek 
szervezett londoni bibliaórán jutott erre az elhatározásra 2015-ben, 
miután sok nehézséget élt át, és depresszióval küszködött. Lemon-
dott egy szerepet is (holott Nicole Kidman-nel játszhatott volna 
együtt), hogy az Istennel való kapcsolatára fókuszálhasson – ami 
olyan jól sikerült, hogy utána újult erővel vetette bele magát ismét a 
film világába.  
 

Azóta küldetésként éli meg választott hivatását, és nem rejti véka alá 
hitét. Minden jelenet felvételei előtt imádkozik.  
 

„Ahova megyek, ahova Ő küld, ott kell átadnom Isten szeretetét… 
Mert haldoklik az emberek lelke. Az én lelkem is haldoklott, és Ő 
megmentett. Ezt pedig nem tarthatom meg magamnak… Beleszeret-
tem Jézusba, és azóta is szerelmes vagyok. Ámen.” 

 

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=85538&img=o_leti.jpg

