
 

 

 

 

  

 

         

 

(2021/14.) 

A HAJNAL TITKA 
 

Odatette maga mellé a zörgetőt, 

hogy senki mást föl ne ébresszen a 

házban. Tudta, hogyha Márta a nő-

vére fölébred, vagy akár Lázár, ők is 

jönni akarnak majd. Most azonban 

úgy beszélte meg Johannával, hogy 

ő is titokban jön, nem tesz említést 

még a férjének sem arról, hogy haj-

nalban kilopódznak a sírhoz. Hogy 

akár kellemetlen helyzetbe is hoz-

hatják így magukat, azzal 

egyikük sem törődött iga-

zán.  

    Alig várta, hogy valami 

pirkadásféle felderengjen 

az ablak szűk vájatában, és 

máris indul, ahogy megbe-

szélték. Persze, hogy nem 

tudott aludni egy órányit 

sem, pedig a kimerültség 

határán volt már az este is, amikor 

összekészítette a keneteket. Valame-

lyikről úgy gondolta, hogy kevés 

lesz, de már nem tudott szerezni 

sehol. Kérni sem akart senkitől, ne 

kérdezgessék az emberek, hogy ki-

nek kell, ki halt meg ismét, akit te 

olyan közelről ismersz, hogy a bal-

zsamot te adod?  

    A cédrus olaj a legdrágább, abból 

Lázár után maradt valamennyi, de 

valószínűleg azt Johanna is hoz. 

Heródes udvari emberei között biz-

tosan többet is ezzel kennek be, ha 

meghal valamelyik. A pálmabort, 

úgy beszélték meg, hogy Jakab any-

ja hozza. Neki tehát csak a maradék 

anyagokról, egy 

kevés tört mirhá-

ról és persze a 

vászonleplekről 

kell gondoskod-

nia. A legnehe-

zebb a lepleket 

lesz magával vin-

nie, hiszen akár 

hogy is, csak vir-

radat felé jár az idő, és a vásznakat 

nem tudja úgy elrejteni, hogy azok 

ne virítsanak már messziről.   

    Ügyesen lépett ki az ajtón. Jól 

gondolta, még nem virrad, de mire 

odaér a megbeszélt találkahelyre, és 

annak legalább egy óra kell, akkor 



 

 

már pitymallani fog. Sietve lépke-

dett, mintha nem is ugyanaz az ég 

sötétlene fölötte, mintha nem is azok 

a csillagok. Igaz, pirkadat előtt más-

képp állnak, mint amikor alkonyod-

ni kezd.  

    Először Johannával fog találkoz-

ni. Remélte, nem kell sokat ácso-

rognia a kivezető út elejénél, mielőtt 

a Hinnom völgye fölé ér az ösvény. 

Jakab anyjával pedig annyit beszél-

tek meg, hogy hajnalban a sírnál.  

    Egy valamivel azonban nem szá-

moltak – villant eszébe –, hogy az a 

nagy kő, ami lezárja a sírt, azt nem 

lesz erejük elgurítani. Majd adódik 

valahogy! – hessentgette el a nehéz 

gondolatot, és bizakodni kezdett, 

mert közben megszólalt a rigó az 

egyik fa tetején. Dallamos füttyével 

elkergette a nehéz éjszakát, és tele 

énekelte az egész környéket. Vir-

radni látszott.   

Juhász Ferenc
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HIRDETÉS 

 Teljes búcsút nyerhet aki húsvét vasárnapján a televízión keresztül a 

pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja. 

 A húsvéti időben (egészen pünkösdig) a húsvéti gyertya helye az ambó 

mellett van, és minden liturgikus ünnepségre meggyújtják.  

 A jövő héttől a plébánia hivatal továbbra is délelőtt 9 és 12 között tart 

nyitva. Kérjük, amennyiben lehetséges, telefonon vagy emailen 

keresztül intézzék ügyeiket. 

 Jövő vasárnap, április 11-én (nem csak a költészet napja hanem), az 

Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. 

 A húsvéti időben, egészen pünkösd vasárnap estig, az Úrangyala 

imdáság helyett, a Mennynek Királyné Asszonya imádságot mondjuk. 

 Befejeződött a Mindszeti templom orgonájának javítása, ünnepélyes 

bemutatását akkorra halasztottuk, amikor a szentmisék nyilvánosak 

lesznek, és azon a hívek is részt vehetnek.  

 Köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Áldott, kegyelmek-

ben gazdag Húsvétot kívánunk mindenkinek mi is! Kérjük a Szűz 

Anyát és Szent Józsefet, hogy közbenjárásukra a járvány mielőbb érjen 

véget és találkozhassunk.   

A Mindszenti Pélbánia lelkipásztorai 

  


