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„Krisztus ... sohasem
vétkezett, és szájá-
ban hamisságot nem
találtak. Amikor szi-
dalmazták, nem szit-
kozódott, amikor
szenvedett, nem
fenyegetõzött, hanem
az igazságos bíróra
bízta magát. A mi
bûneinket maga föl-
vitte saját testében a
keresztfára, hogy
meghaljunk a bûn-
nek, és igaz életet
éljünk. Az õ sebei
által nyertetek gyó-
gyulást."

(1 Pét 2,21-24.)

Krisztus, Te legyõzted
az élet ellenségét, a
halált; törd meg ben-
nünk is a halál
hatalmát, hogy
Neked éljünk, a hal-
hatatlan Gyõztesnek! 

(Húsvéti fohász)

Az Ember a Kereszten. E. Gabriella (1977 k.)

(A képen a keresztre-feszített, szenvedõ embert akarta megjeleníteni egy
keresztény hitre még nem jutott fiatal.)
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„Kezdhetjük-e méltóbban lelki
programunkat, mint Szent
Margit példáját szemlélve és
pártfogását kérve … aki
imában és önmegtagadásban
élve a maga és mások
bûneiért kérte Isten bocsá-
natát” – mondta Erdõ Péter
bíboros a Margitszigeten, a
Szent Margit ünnepén bemu-
tatott szentmisén.

Templomi plakát. Készítette: Urbán Mária 

A Krisztus iránti személyes és
lángoló szeretet indította Margi-
tot arra, hogy szolidaritást érez-
zen egész népével, s imádkozzék
az ország megbékéléséért, ez
tette számára nyilvánvalóvá,
hogy a legtöbb, amit embertár-
saiért tehet, az imádság és az
engesztelés. – Kezdjük hát el
imaévünket az imádkozó Szent
Margit sírjánál. – Azt várjuk az
imaévtõl – amikor Kapisztrán
Szent János halálának és a nán-
dorfehérvári gyõzelemnek 550.
évfordulójára és az 1956-os for-
radalom 50. évfordulójára is
emlékezünk – , hogy Isten meg-
adja mentalitásunk megújulását,
vagyis a megtérést. Ha az önzés-
bõl a nagylelkûség, a jövõre

Varázs

Lángol a rózsa - 
Csodaszép!

Tûz-színû szirma - 
Mese-lét….

Gyújtja a rõt Nap -
Csudaláng -

Arcoddá nyílik 
A virág…

A -- a

Örök lét

Levelek zöldje,
kékellõ terek – 
hanyatt a fûben – 
csak szemlélgetek.

Táguló világ
bírja szívemet – 
belé épülök – 
belé nem veszek.

Fecskével siklom,
szellõn zizegek – 
a béke csöndje
lakja lelkemet.

Lombok közt játszik
felhõk fátyola –
libben – s lenn támad
erdõ sóhaja.

Friss a fuvallat,
zöld az illata –
múlt és jövendõ
örök dallama.

Itt minden oly szép!
Szent, igaz csoda,
mely egyszer eljön, 
s nem múlik soha

A - - a

Rügyfakadás (E.G.) Rózsák napfényben (E.G.)

Örök tavaszba
Amikor minden azt üvölti bennem, 
Hogy végleg elhagytál – egyedül vagyok, 
Akkor fejted ki kõ-sírjából lelkem, 
S irgalmad humuszán virágot nyitok.

A -- a

IMAÉV NEMZETÜNK 
LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

Szt. Margit vezeklõ övénél és sírjánál 
Fecske Orsolya fotói

gondoló felelõs szeretet felé, a megosz-
tottságból a szolidaritás, egymás, fõleg a
leginkább rászorulók konkrét, cselekvõ
segítése felé tudunk fejlõdni, akkor nagy
eredménye lesz ennek az imaévnek –
mondotta szentbeszédében a bíboros atya. 
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