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A feltámadás 
 
 
 

A földi élet utolsó állomása az egyén számára a halál, a 
világ számára pedig a pusztulás. Ami utána következik, 
az már a másvilág kezdete. A test feltámadása és a 
világ természetfölötti újjáéledése nem lehet tárgya a 
természettudománynak, sem a filozófiának. Aki hit nél-
kül nézi az életet és a történelmet, annak minden lezá-
rul a halállal. Legföljebb feltételezi, hogy az egyedi élet 
továbbadása vég nélkül tart az új nemzedékek születé-
sében, s ezt nevezheti örök életnek. 
A keresztény hitben a feltámadás több, mint a földi élet 
folytatása: belépés az örök életbe, a halhatatlanságba. 
Ott nem uralkodik többé a halál. A test feltámadása Is-
ten kegyelmi ajándéka, a tisztán természetes rendben 
nem járna ki az embernek. Az üdvrendben  a feltáma-

dás alapja a Krisztussal való kegyelmi kapcsolat. Ő az 
élet szerzője (ApCsel 3,15), aki benne hisz, ha meghalt 
is, élni fog (Jn 11,25). Krisztus megváltói hatalmának 
döntő bizonyítéka lesz a holtak feltámasztása (Jn 5,25). 
Pál apostol Krisztus feltámadásában igazolva látja az 
ember  feltámadását. Krisztus a fő, a második Ádám, 
aki a megváltásban minden embert képviselt. Ami rajta 
végbement, az történik misztikus testének tagjaival. Ha 
osztozunk sorsában egészen a halálig, osztoznunk kell 
feltámadásában is. Királyi méltósága nem lenne teljes, 
ha nem tudná legyőzni a halált, mint a bűn következmé-
nyét. Csak akkor beszélhetünk teljes megváltásról, ha 
az életnek ez az ellensége is megsemmisül. Szent Pál a 
feltámadást a Szentlélekkel  is kapcsolatba hozza: „Ha 
bennetek van annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a 
halálból, ő … életre kelti halandó testeteket a bennetek 
lakó Lelke által” (Róm 8,11). A test megdicsőülésével 
válik valóra az Atya örök terve, aki arra rendelt bennün-
ket, hogy hasonlóvá legyünk Fia képmásához (Róm 
8,29). A kinyilatkoztatás elsősorban az igazak feltáma-
dásáról szól, de Krisztus említi „az ítélet feltámadását 
is” (Jn 5,29). A feltámadás tehát egyetemes. 
Az ember a feltámadásban éri el teljes tökéletességét. A 
mi természetünk összetett (test-lélek; természet-
személy; érték befogadása; külső aktivitás), azért lehet-
séges, hogy a lélek a test nélkül is részesedjék az örök 
élet boldogságában. Állapota azonban talán csak az 
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értékek befogadására vonatkozik. A megdicsőült világ-
ban való teljes aktivitását a test feltámadása által éri el, 
amikor maga a külső világ is megdicsőül. 
A feltámadt test azonos a földi testtel, legalább annyi-
ban, amennyiben ugyanaz a lélek élteti és ugyanannak 
a személynek a része. A régi test elemeinek teljes azo-
nosságát azért sem követelhetjük, mivel testünk anyaga 
életünk folyamán is egészen kicserélődik és mégis min-
dig saját testünkről beszélünk. 
Az üdvözültek testét Krisztus hasonlóvá teszi saját meg-
dicsőült testéhez (Fil 3,21). Az érdem bősége fokozza a 
hozzá való hasonlóságot. A feltámadt test egészen a 
szellem kifejezője lesz, elönti a szellem ereje, szépsége, 
teljessége. Aktivitását nem korlátozza a nehézkesség 
és fáradtság, nem környékezi többé a betegség és ha-
lál. Visszanyeri mindazt, ami teljességéhez tartozik. A 
férfi és a nő kettőssége szintén megmarad, a házasélet-
nek azonban nem lesz többé hivatása (Mt 22,30). A 
tenyészélethez tartozó jelenségek megszűnnek, hiszen 
„az Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélek-
ben” (Róm 14,17). Megmarad a kor és faj különbözősé-
gének nyoma, mint a teremtés gazdagságának kifejező-
je. A fiatal gyermek és az elaggott öreg teste egyaránt 
tökéletes lesz a fejletlenség vagy az elfáradás nyoma 
nélkül. 
Mivel a megdicsőült testben nincs erőtlenség és szé-
gyellni való, a közösségi élet minden zavar nélkül meg-
valósulhat. A közösséget a Krisztusban való egység, 
Isten gyermekeinek a testvérisége tartja össze, az egyé-
ni érdek veszélyeztetése nélkül. Az egyént és a közös-
séget maga Isten, a lét teljessége hordozza, azért min-
denkinek csak adni valója van, nem rászoruló igénye. A 
teljesen önzetlen szeretet hazája csak ez az állapot le-
het. 
 

Részlet Dr. Gál Ferenc: Az üdvtörténet misztériumai c. könyvéből 

Az Alapítvány rendezvényeiről 
 

 Farsangi bál- 2013.02.02. 
 

Az idei évben 2013. február 2-án lehettünk részesei a Vigyá-
zó Sándor Művelődési Házban a Kaszap István Alapítvány 
sok éve megszokott, igazi lélekemelő, vidám, farsangi, jóté-
konysági báljának. 
A műsor 18 órakor kezdődött a színházteremben. A szinte 
teltházas nézőtér közönségét először a szlovák kisebbség 
hagyományait őrző csoport lakodalmi műsora kápráztatta el. 
Az asszonykórus dalai, a legény- és leánybúcsú eljátszása 

elvezette a teremben ülőket a mindennapokból egy játékos, 
pajzán mennyasszony kikérőbe. A színvonalas műsor nagy 
tapsot kapott. A továbbiakban színpadra lépők körében isme-
rősként üdvözölhettük Lőkösházi Mária és Gaál Csaba ope-
raénekeseket, Hegedűs Valér zongoraművészt, Kiss László 
dalénekest, Kiss Zsuzsanna zongoraművészt és Palojtay-
Érsek Ágnes dalénekest. Üde színfolt volt Újvári Zoltán Já-
szai-díjas színművész előadása a vidám versekkel. 
Angyali hangjával elvarázsolt bennünket Maczkó Mária nép-
dalénekes. Egymás után énekelte 
szívhez szóló, lélekemelő dalait. 
Megemlékezett Gyertyaszentelő 
Boldogasszonyról is. Gyönyörű sza-
vaival keretezte dalait. Lenyűgöző 
volt hallani hálaadó és áldást osztó 
énekét. 
A műsor végén a Kaszap István 
emlékérem és oklevél átadásának 
lehettünk részesei. A kuratórium döntése alapján idén két 
díjazott volt. Két „reneszánsz” ember részesült elismerésben. 
A szép korú polihisztor Palojtay Béla bácsi, és a pályája ele-
jén járó élsportoló és dalénekes, Kiss László. Mind a ketten 
ismert lakói kerületünknek. Béla bácsi stancáival és különle-
ges írásaival, élménybeszámolóival, az ifjú Kiss László pedig 
évek óta énekével kápráztat el bennünket. Most is megnyílt a 
hangjuk és betöltötte a termet. Köszönő szavaik és műsoruk 
alkalmával érezhettük, milyen nagy kegyelmekben részesítet-
te a díjazottakat a jó Isten és rajtuk keresztül bennünket is. 
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 Fantasztikus volt megélni azt a meghittséget és bizalmat, 
amely a díjakat átadó díszvendégek (Maczkó Mária népdal-
énekes és Kránitz Mihály dr. teológia professzor) méltatásá-
ból és a díjazottak meghatottságából, öröméből fakadt. Jó 
volt részese  lenni a szép perceknek. Igazi áldást osztókká 
váltak a kitüntetettek és a díjakat átadók. Azt élhettük át, amit 
Tamás atya az estet nyitó történetében elmesélt, jó volt adni 
és jó volt kapni. Ott a nézőtéren ülve érezhettük, hogy az 
Isten kegyelme kiárad mindannyiunkra.  Ez a különleges va-
rázs egybekovácsolta a bál résztvevőit, akik a színházterem-
ből békés derűvel indultak vacsorázni. 
A vacsoraasztaloknál kialakított ülésrend kellemes beszélge-
tésekre adott lehetőséget. Régi ismerősök, barátok duruzsol-
tak az ízletes, meleg vacsora elfogyasztása közben. Akik 
eddig nem ismerték egymást, megnyíltak és őszintén beszél-
gettek. Voltak nagy, váratlan kitárulkozások is. Egy jóságos 
kéz terelte egy asztalhoz azokat is, akik a mindennapokban 
munkahelyük révén eltérő célokért dolgoznak. Itt most az 
egyébként egymást elválasztó kövek elporladtak és úgy érez-
tük, hogy minden kő áldást hozott. Mintha Mária dalai való-
ban lehozták volna azt az égi, mennyei fáklyát, amelynek a 
világánál láttuk egymást és a lelkekben lakozó emberi jósá-
got. 
A táncos lábúak nem panaszkodhattak. Pergő dalaival és 
muzsikájával a Picnic Band szórakoztatta a vendégeket. 
A tombola nyereményei derűs órát hoztak. Sok virághagyma 
és fűmag lelt gazdára. Nagyon mókás volt a két visszatérő 
nyertes, akik sok hasznos tárgyat begyűjtöttek.  A tombola 
végeztével sokan hazaindultak. A kitartóbbak hajnalig ropták. 
 Jó érzés volt látni, hogy a hazaindulók ismerősként búcsúz-
tak el a még mulatók táborától. Sikerült egy kellemes, jó han-
gulatú bált szervezni, amire szívesen gondolunk vissza. Nem 
titkoljuk, ha a jó Isten éltet bennünket és erőt ad, jövőre is 
eljövünk a Kaszap István Alapítvány farsangi báljára. 
 

      
    N. Valéria 

 

 
 
Jót tenni jó! 
A  Kaszap István Alapítvány szándékai szerint a bál teljes 
bevételét kerületünk rászoruló családjainak élelmiszer-
támogatására, az egyházi gyermekintézmények, a gyerme-
kek nyári táboroztatásának támogatására, a hagyományos 
Mikulás ünnepség megrendezésére fordítja.  
Az Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni a támogatást!   

 Start! Fiatalok a siker útján 
 
 
 
 
A Kaszap István Alapítvány égisze alatt valósult meg a négy 
alkalomból álló „Start! Fiatalok a siker útján” elnevezésű be-
szélgetéssorozat. A „Szociális célú 
városrehabilitáció Rákosmentén” című 
pályázaton kapott támogatásnak köszön-
hetően a pályaválasztás előtt álló diákok 
olyan kortársaikkal találkozhattak, akik 
sikeresek a saját szakterületükön. 
Pálfalvi Milán a tematikus rendezvény 
főszervezője négy különböző kategória 
fiatal képviselőit hívta meg, hogy osszák 

meg tapasztalatukat a diákok-
kal. Zábori Balázs űrkutató a 
tudomány, Hirling Zsolt olim-
pikon a sport és önkéntesség, 
Páljános Erzsébet, Szalai 
Szilvia és Vitárius Nikoletta a 
képzőművészet, Dely Do-
monkos patikus, zenész, drift 
versenyző pedig az 
„összetett” kategóriában osz-
totta meg gondolatait, élmé-
nyeit a résztvevőkkel. 
A rendezvény fővédnöke, Riz 
Levente polgármester, or-
szággyűlési képviselő annak 
a meggyőződésének adott 
hangot, hogy Rákosmentét 



               KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY    4 

nem csak kőből, betonból és aszfaltból kell építeni. Nem csu-
pán a nagyberuházások fontosak a kerület életében, hanem 
azok a közösségformáló programok is, amelyek egyfajta szel-
lemi, lelki útmutatást is adnak, különösen a fiatalabb generá-
ció számára. 
A rendezvénysorozaton átadott tapasztalat, hogy el kell tud-
juk fogadni azt az életet, amit kaptunk, abban boldognak lenni 
és olyan hivatást választani, amelyet szívesen csinálunk és 
szeretünk, ez lehet a siker kulcsa. 
A programok forrását (244.000,- Ft-ot) a Kaszap István Ala-
pítvány az Európai Unió által társfinanszírozott Szociális célú 
városrehabilitáció Rákosmentén című, KMOP-5.1.1/C-09-2f-
2011-0002 kódszámú pályázat közvetett támogatások rend-
szerében a „Helyi lakosság bevonását célzó kisebb közössé-
gi programok támogatása” című mini-projekt kiíráson nyerte 
el. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit és 
erkölcs rovat 
„Legyőzetve győz...” - Gondolatok a veszprémi 
Mindszenty kiállítás emlékére 
 

Nem szoktam egyedül zarándokútra indulni, de a Gondvise-
lés úgy irányította életemet, hogy a veszprémi Mindszenty 
emlékkiállításra egyedül érkeztem. A Kaszap Alapítvány júliu-
si bécsi programjában szerepelt a Hercegprímás születésé-
nek 120. évfordulója alkalmából a Palais Porcia-ban megren-
dezett kiállítás megtekintése, de programváltozás miatt elma-
radt, így nem válhatott közösségi élménnyé - sajnos. 
Mindszenty József hercegprímásról gyermekkoromban csalá-
di beszélgetésekből annyit tudtam, hogy Valaki, aki van vala-
hol, a nevét nem szabad kiejteni sem, pedig személye na-
gyon fontos mindannyiunk számára. 1956. november 3-án 
már közelebb kerültem az igazsághoz, hiszen a rádióközvetí-
tés jóvoltából hallottam a börtönéből közel 8 év után kiszaba-
dult, életfogytiglanra ítélt hercegprímás hangját. A készüléket 
a falubeli szomszédsággal ültük körbe, de a férfi szemek sem 

maradtak szárazak – az élmény megrázó volt, de egyben 
akkor még bíztató is. Ma már tudjuk, hogy a folytatás másnap 
az USA budapesti követségén egy 15 évig tartó „félrabságba” 
torkolt. 
A bécsi, illetve a veszprémi kiállítás legnagyobb része a Bol-
dog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, a Collegium 
Pazmaneum, a Mindszenty Alapítvány és a Veszprémi Érseki 
és Főkáptalani Levéltár anyagából merített. A tárlat művészi 
megjelenítéséért Bukta Norbert – kerületünk ismert festőmű-
vésze felelt mindkét helyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ami- kor 
meg- illetődve 
beléptem az előtérbe, meg kellett állnom, mert az volt a pilla-
natnyi benyomásom, hogy alkalmatlan időben érkeztem. Te-
kintetem az imádkozó bíboros alakján maradt, mert az volt 
következő gondolatom, hogy ezzel a látvánnyal már valahol 
találkoztam. S valóban, néhány éve egy hűvös estén 
Rákosligeten összefutottam régi ismerősömmel, Babusa Já-
nossal, aki megkérdezte, hogy szeretném-e látni azt a mun-
kát, amin most dolgozik. Így találkoztam először az imádkozó 
Mindszenty József alakjával a Maros mozi mögötti 
„műteremben”. Később megtudtam, hogy a szobor Budaörs-
ön lett felállítva, a kiállításon lévő szobor ennek a gipszmintá-
ja. Feltételezem, hogy a művészt Schimdt Béla nagyméretű 
olajfestménye ihlette, aki az Eöry Gyula által titokban készí-
tett fényképet vette alapul munkája során. 
A történethez tartozik, hogy hosszas tárgyalássorozat után 
súlyos lelki küzdelem közepette 1971. szeptember 28-án a 
bíboros kísérőivel elhagyta a budapesti USA nagykövetség 
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épületét és Bécsbe, illetve Rómába távozott. Egy hónap múl-
va visszatért Bécsbe és a Pazmaneum lett utolsó lakóhelye.  
Haláláig járta azokat az országokat, ahol lelkipásztori látoga-
tásai során a külföldre szakadt magyar híveit lelkileg erősítet-
te. A titokzatos módon született fénykép – az imádságba 
mélyedt bíborost – a Matawan-i „Máriapócson” (USA) a gö-
rög katolikus bazilita szerzetesek zarándokkápolnájában ké-
szült. 
A kiállítás tárgyai egy kivételes képességekkel megáldott 
egyházi vezető, haláláig hűséges magyar életét fémjelzik, aki 
személyes sorsát mindig alárendelte egyháza és hazája 
ügyének. S ha már élményeimet magányos zarándokként 
nem tudtam senkivel megbeszélni, örömömre szolgál, hogy a 
tisztelt olvasóval egy kis szeletét megoszthattam. 

      
   

Tompa Attiláné, a Kaszap István Alapítvány kuratóriumának elnöke 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturális rovat 
 
ILLÉS SÁNDOR 

HÚSVÉTI BÁRÁNY 

 

Tavaszi zsongás kezdetén mindig bekopognak hozzám 
gyermekkorom emlékei. Faluhelyen ilyenkor kaptak a tehető-
sebb parasztok gyermekei új cipőt vagy ruhát. Számolgattuk 
hát, hány nap van még a húsvétig. Az én szüleim rendszerint 
megbeszélték velem is, hogy mit hoz majd a nyuszi. 

De nemcsak az új ruha vagy cipő miatt volt bennem az 
izgalom, hanem a locsolkodásra való készülődés miatt is. Be 
kell hozzá szerezni egy alkalmas üveget, aztán szagos vizet. 
Én a Bakos Terikét locsoltam meg a szagos vízzel elsőnek, a 
hajára csöpögtettem az üvegből. Piros tojást kaptam tőle. Ő 
maga festette és cifrázta. Ilyen alkalmakra együgyű kis rig-
musokat is mondtunk, és azt is jó előre be kellett tanulnom. 

Persze készülődött az ünnepre a ház is, az egész csa-
lád. Takarítottak, meszeltek, söprögettek, apám kijavította a 
léckerítést, szemügyre vette a kertet, a határba is kiment, 
hogy megnézze, mennyire erősödött meg a búzavetés. 

A lányos házaknál különösen nagy volt ilyenkor az iz-
galom, fogadni kellett a locsolkodó legényeket, akik egyike-
másika nem üvegcséből öntözte meg szagos vízzel, hanem a 
kúthoz vonszolta és egy vödör vízzel öntötte le a leányt, aki 
sikongatva befutott a szobába vagy elrejtőzött az udvaron 
a boglyák, kazlak mögött. Hát ilyen szokás volt. Előkészítette 
nagyapa a húsvéti sonkát is, a nagymama tojást válogatott a 
feltámadási vacsorához, így vártuk az ünnepet. Az egyik nap 
apám szóba hozta, hogy egyes vidékeken húsvétra bárányt 
vágnak. Nagyapa még emlékezett a báránypecsenyék ízére, 
vásárokon mindig báránysültet vett magának, de a család 
sosem vágott bárányt. Az én falumban, Temerinben nem volt 
juhászat. A szomszédos szerb községekből azonban be le-
hetett szerezni a bárányt, ha valakinek arra fájt a foga. De 
csereberélni is lehetett, egy bárányért két tömött libát kértek. 
Nem volt rossz üzlet. 

Így történt meg aztán egyszer húsvét előtt, hogy a 
nagyapa szerzett egy édes kis barikát. "Jó lesz paprikásnak! 
- hunyorgatott hamisan. - Majd leöljük, elvágjuk a nyakát, és 
lehúzzuk a bundáját. Jó falat lesz... Mit szólsz hozzá, ma-
ma?" A nagymamámat csak mamának hívta. Az csak mo-
solygott a nagy és ritka lehetőség hallatára, aztán a hátsó 
udvarra terelte a bárányt, az én gondjaimra bízva a bégető 
állatot. Kedves jószág volt, mindjárt nevet is adtam neki: 
"Göndörke!" Nagyokat játszottunk az udvaron, bárhová men-
tem, futott utánam. Dörgölődzött a lábamhoz, megnyalta a 
kezem, ha tehette. Nagyon megszerettem, és borzongva 
gondoltam a közelgő ünnepre, ami véget vet majd az életé-
nek. Elhatároztam, hogy nem engedem megölni. 
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Nagyhét elején kicsentem az asztalfiókból a nagykést. 
A kabátom alá rejtve a kamrába vittem, és a krumpliszsák alá 
dugtam. Nehogy nagyapa megtalálja. Aztán biztonságos 
helyre vittem Göndörkét. A szalmakazal mögött elkerítettem 
egy kis helyet, oda hordtam neki az élelmet. És lesben állva 
vártam. 

Nagycsütörtök volt. Őriztem a bárányt. Aztán új nap 
virradt, s csend támadt. A harangok se szóltak, elmentek 
Rómába. Bennem is egyre sűrűsödött a csend, különösen, 
amikor rájöttem, hogy a nagykés eltűnt a krumpliszsák alól, 
ahová dugtam. 

Mint később kiderült, a nagymama megtalálta, és ő 
máshová rejtette. A szövetségesem volt a szüle. Ő is aggó-
dott a barika életéért. Csak nem mert szólni a nagyapának. 

De hol a nagyapa? Merre jár? Szombatra virradtunk. 
Riadtan futottam a hátsó udvarra, egyenesen a szal-

makazal mögé, de a barika már nem volt a rejtekhelyén. El-
akadt a lélegzetem a rémülettől. Csak nem találta meg a 
nagyapa az eldugott kést? Rohantam az istállóba. Aztán a 
fészer alá. Valami neszt hallottam a pelyvás felől. Csak nem? 

Résnyire kinyitottam az ajtaját, hogy bekukkantsak. És 
akkor megláttam a nagyapát, egy szalmabálán ült, mellette a 
bárány, fejét a nagyapa térdére hajtva. Ő simogatta az állat 
bozontos fejét, miközben friss fűvel etetgette. 

Halkan becsuktam az ajtót. Akkor szólaltak meg a Ró-
mából visszatért harangok a templom tornyában. Könnyes 
lett a szemem. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁGÓ MÁRIA 
BOLDOGSÁGOK IV. 
 
 
Amikor az első színes falevél játékosan billegve lassan a 
lába elé ejtőernyőzött döbbent szomorúsággal mondta maga 
elé -  megint nem volt nyaram! 
A gyerek– és ifjúkor nyarait sírta, kívánta vissza ilyenkor: az 
önfeledség mámorát a természetbe olvadást, az együtt ör-
vendezést fűvel, fával, virággal, madárral, minden boldog 
teremtett lénnyel való egységét, amely békés nyugalomban 
és harmóniában élvezi, amit a nyár és csakis a nyár nyújt-
hat… 
Sötét gondfelhős rideg-hideg évek váltakoztak, a depresszió 
fekete masszája beleragadt érzékeibe eltompítva fogékony-
ságát örömre, szépségre, nyárra. 
De néha azért ...volt egy pillanat. Vagy tán csak annak töre-
déke, amelybe belesűrítve ott volt az egész nyár - ebből élt 
egész évben. 
A legutóbbi … 
 mezítláb lépkedett a meleg, csaknem forró homok-
ban. Csend volt, mélyült. Jobbra kukoricaföld, balra akácos 
előtte a homokos dűlő - gondtalanul poroszkált. Hirtelen ráér-
zett, ez már majdnem olyan… csak … de … valami még hi-
ányzik „ahhoz”. A teljességhez. Az elmondhatatlan boldog-
sághoz, amely aztán eleven emlékben örökre megmarad. 
Reménykedve, várakozva, elengedetten lépkedett. És ekkor, 
megtörtént! Utólag csodálkozott: hogyan, hogy pont ez hiány-
zott a teljességhez? Egy galamb húzott el a feje fölött egy 
hosszan elnyújtott, örvendező kiáltással. 
És mintha erre a jelre, erre a hangra várt volna. 
Kívül és belül minden MEGSZÜLETETT, együtt volt teljes 
egységében az, amire olyan sóvárogva várakozunk egész 
földi életünkben: a maradéktalan, az igazi boldogság…! 
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DUTKA ÁKOS 
KÉT HÚSVÉTI VERS 
 
I. 
Húsvét harangoz karcsú tornyainkon, 
vérünk csapolta kemény, hosszú böjt, 
véreztünk mind a Krisztus öt sebével, 
vérzik az Élet: ember és a föld. 
Keresztre verve régi bűneinkért 
poharunk epével, ecettel tele, 
latrok között inaink szakadtán 
hisszük: virrad már Húsvét reggele. 
Reggel. Mikor a sziklák megrepednek, 
sírod fölött majd tündökölve állsz 
megváltó Isten: szeretet, szabadság 
s egy új világ ujjongja: Feltámadás. 
Húsvét harangoz karcsú tornyinkon, 
Feltámadást és Életet ígér, 
ne vidd el tőlünk megváltó hitünket 
ibolyaillatos áprilisi szél. 
 
II. 
Hozsanna néked Élet és Igazság, 
kit keresztre vert a gőg és hatalom, 
sziklasírodból égi trónra ültél 
a sugaras első Húsvét-hajnalon. 
Azóta mind kik latrok közt kereszten 
megváltást váró koldusok vagyunk, 
emlékezve a Te öt sebedre 
megesküszünk, hogy feltámadunk. 
Mert elmúlandó minden, ami földi: 
a gőg, a hír, a dics és hatalom, 
de él a lélek, aki megdicsőült, 
azon a sugaras Húsvét hajnalon. 
És él a hit, hogy sziklák meghasadnak, 
pecsétek törnek s minden meginog, 
de az ige, amely a szádra tódult 
egy szó – mely megváltott, mégis élni fog. 
Ez a szó, mely ajkadon fogamzott 
és az újtavaszban mindig itt remeg: 

próbáljátok egymást tűrni és szeretni 
keresztre hajszolt szegény emberek. 
Higgyétek el, hogy Élet és Igazság 
e földi létben bús testvér vagyunk, 
mert visszatérünk mind a föld porába 
és csak ő vigasztal, hogy feltámadunk. 

 
FÜLE LAJOS 
FELTÁMADOTT 
 
Húsvéti reggel  Lepkéi írják, 
Tavaszi kedvvel  bimbói nyílják 
Zeng a berekben:  fűből virítják: 
Feltámadott!  Feltámadott! 
Egei kéklik,  Égi madárkák 
Szelei végig  dalolva szántják 
Zúgják az erdőn:  az új barázdát: 
Feltámadott!  Feltámadott! 
Dongói dongják,  Tavasz van íme, 
Méhei zsongják,  hatalmas ige 
Kórusban mondják: zuhog a szívre; 
Feltámadott!  Feltámadott! 
    
 



             KASZAP ISTVÁN (1916-1935) 
Pajkos gyermekkor után mély és bámulatos akaraterő 
jellemezte a ciszterci diákot. Kemény kitartással köze-
pesből színjeles tanulóvá küzdötte fel magát. Kitűnő 
tornász, 17 évesen a Dunántúl ifjúsági bajnoka. Buzgó 
cserkész, hűséges kongreganista. Szerzetesi életét a 
Manrézában hősies odaadással kezdte. Sokat elmél-
kedett Jézus szenvedéseiről, és a bűnösökért engesz-

telő áldozatul ajánlotta fel magát Jézus Szent Szívének. Fiatalon, életé-
nek huszadik évében rejtélyes betegség támadta meg, amellyel szem-
ben az orvosok tehetetlenek voltak. Egész testét gennyes sebek, feké-
lyek lepték el. Halálos ágyán, (felmetszett gégével) az örök élet kapujá-
ba felírta búcsúszavait: „Ne sírjatok, mennyei születésnap ez”. Azóta is 
mind többen kérik bizalommal égi pártfogását és igen sok feltűnő ima-
meghallgatás történik. Boldoggá avatása folyamatban van. 
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Alapítványi hírek 
 
 
Zarándoklat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autóbuszos zarándoklatot szervezünk 2013. március 25-én, 
hétfőn Székesfehérvárra Kaszap István születésének 97. 
évfordulóján tartandó szentmisére. 
A szentmise 17 órakor kezdődik a Prohászka templomban. 
Indulás: 13 óra 30 perckor a XVII. Kerületi Szakorvosi rendelő 
előtti parkolóból. 
Részvételi díj: 1500,- Ft 
 
Jelentkezni lehet: 
 
Kerekes Sándorné Margitkánál a piacon, a Mezőgazdasági 
boltban, vagy a 06-20-471-69-95 telefonszámon 
Tompa Attiláné, Marikánál: 06-20-254-36-44 
Nagyné Ongjerth Magdinál: 06-30-977-48-61 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Köszönet 
 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 
1%-át  Alapítványunknak utalták. Annak minden 
forintját a kerületünkben élő rászorulók megsegí-

tésére fordítjuk. 

Kérjük, hogy akiknek módjukban áll a 
jövőben is segítsék rajtunk keresztül a 

kerület rászoruló családjait és 
gyermekeit anyagi támogatásukkal, 

illetve adójuk 1%-val! 
Ehhez szükséges legfontosabb adataink: 

Számlaszám: OTP 11717009-20018281 
Adószám: 19652502 - 1 - 42 

Nevünk: Kaszap István Alapítvány 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaszap István Alapítvány Hírlevelének kiadója: 
Kaszap István Alapítvány kuratóriuma 

Megjelenik negyedévente 
Honlap: www.kaszapalapitvany.hu 

A szerkesztő e-mail címe: torba@freemail.hu 


