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A szeretet hasonlóvá tesz, egyenl ıséget teremt, ledönti a falakat,
megszünteti a távolságokat. És Isten ezt tette velü nk. Jézus ugyanis
„emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolk odott, emberi
akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett…” ( Gaudium et spes
22.)

Ferenc pápa Szegénnyé lett, hogy szegénységével
gazdagítson minket címő nagyböjti üzenetéb ıl.

Fotó: Sári



Borító bels ı o.

„Milyen nehezen pattan ki a
hit még a tanítványok
lelkében is! A Szent János
szerinti változatban Mária
Magdolna elsı híradása is
csak az üres sírról szól.
Emberi módon azt
feltételezi, hogy valakik
elvitték Jézus holttestét.
Péter és János tehát futva
elindultak a sírhoz. … Az
összehajtott kendıket �

látva János önmagáról jegyzi meg,
hogy belépett a sírba, látta és hitt
(Jn 20,8). …
A feltámadt Krisztussal való személyes
találkozás teszi a sejtés örömét
rendíthetetlen bizonyossággá. Olyan
húsvéti hitté és tapasztalássá,
amelynek jó hírét el kell vinni a Föld
végsı határáig, amelyre az embernek
érdemes rátennie az életét. … az
Újszövetség lapjain ma is érezzük az
elsı keresztény nemzedék megrendült
örömét, hogy az ószövetségi ígéretek
szinte részletekbe menıen, ijesztı
pontossággal beteljesültek – még
ecetet is nyújtottak a szomjazó
Krisztusnak, még a csontját sem törték
el a kereszten, hanem az Isten a saját
dicsıséges jobbjára ültette… �

Levétel a keresztrıl. Kuba.
(ólomüveg)

� … a feltámadás
tapasztalása átalakította
ezeknek az embereknek a
gondolkodását, a hitét és az
életét.”

Erdı Péter bíboros
(Részlet egyik húsvétvasárnapi

szentbeszédébıl)

Fotó: Sári
Gabriella

Fotó:
Pataki Ágnes



Hátsó borito bels ı old.

„… akik szemlélik a
Megfeszített eltorzult
arcát, felfedezik Isten
szépségének misz-
tériumát. Ez a szépség
telve van fájdalommal és
szomorúsággal, teljes,
önzetlen ön-átadással.
Ez a halálnál is er ısebb
Szeretet szépsége.
Jézus Krisztus az Atya
dics ıségének tökéletes
megjelenítése.
İ a legszebb az
emberek fiai közül,
mert övé a  kegyelem
teljessége, mellyel Isten
megszabadítja
az embert a b őntıl, ����

Szentély freskó részlete: szentek sora (XX. sz.,
restaurálta a közelmúltban Sári Gabriella testvér.

Tiszaalpár, bencés nıvérek zárdatemploma)

���� a rossz minden kötelékét ıl, és visszaadja eredeti
ártatlanságát. Férfiak és n ık sokaságát ragadta meg
ez a szépség, úgy, hogy neki szentelték magukat.
Benedek pápa … pápaságának els ı szentté
avatásán mondta: „a szent az, akit leny őgöz Isten
szépsége, és akit átformál Isten tökéletes igazsága .
Aki ezért a szépségért és ezért az igazságért képes
mindenr ıl, még önmagáról is lemondani."  (2005.
október 23.)
… A Boldogságos Sz őz Mária és a szentek Krisztus
szépségének, Isten végtelen szeretetének …
ragyogó tükörképei és vonzó tanúi…”

(A szépség útja… c. dokumentumból)

Gianpietrino (Leonardo da Vinci
tanítványa): Madonna (XVI. sz.,
Esztergom, Keresztény Múzeum)
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