Húsvéti készülődés a répcelaki templomban

Minden gyerek nagyon várja már a nyuszit, vajon mit hoz majd neki: csokit, cukrot, hímes
tojást? Már az eljövetele előtt is „pottyant el” némi ajándékot, mellyel jelzi, gondol a
gyerekekre. A nagyböjti időszakban a családcsoport a répcelaki gyerekeknek valami mással
kedveskedett.
Akik eljöttek a foglalkozásra elsőként egy csodálatos történet részesei lehettek. A mese három
fáról szólt, melyek többre vágytak, mint egyszerű fának lenni. Nagyratörő álmaik voltak:
díszített, arannyal, ezüsttel megrakott kincsesláda, császárok és királyok hajója, és a dombtető
legmagasabb, Istenhez legközelebbi fája akartak lenni. Az élet úgy hozta, hogy bölcső,
halászcsónak és szálfák lettek és úgy érezték, álmaik szertefoszlottak. Sok év múltán már
elfeledkeztek álmaikra, de az élet különös dolgot produkált: a bölcső a világ legnagyobb
kincsét őrizte, a bárka a királyok királyát szállította, aki a legnagyobb vihart is képes volt
lecsillapítani, a szálfákra hasított fa pedig egy dombtetőn és a legközelebb állt Istenhez, mert
az Ő fiának testét hordta magán. A fák rájöttek, hogy vágyaik teljesültek, bár nem éppen úgy,
ahogy ők eltervezték. Istennek minden emberrel tervei vannak, s ha hiszünk benne, valóra
váltja álmainkat. A gyerekek ámultan hallgatták végig a mesét, majd vállalkoztak arra is,
hogy megelevenítsék azt.
A történethez kapcsolódóan az óvodások és iskolások elkészítették kis keresztjeiket.
Feliratozták és az élet fája jelképeként kidíszítették azt. Az elkészült alkotásokat Géza atya
szentmise keretében áldja meg.
A foglalkozás harmadik részeként a gyerekek a Martineum Felnőttképző Akadémia
rajzpályázatára alkothattak. Reméljük a díjazottak között köszönthetjük őket! 
Míg a kicsikkel fent folyt a kreatív tevékenység, addig a családok felnőtt tagjai szentgyónásra
kaptak lehetőséget, valamint a keresztutat járták. Ez az alkalom abban különbözött az
előzőektől, hogy most a családfők olvasták fel a stációkhoz tartozó elmélkedéseket. Meghitt,
elmélyült és megható háromnegyed órával gazdagodtak azok, akik velünk tartottak.
A nap zárásaként a Szent István katolikus énekkarral a Passió bemutatására készültek a
családfők és a fiúgyermekek. Közösségkovácsoló hatása volt, melyről a „jó volt itt lenni”
érzéssel mentünk haza. Virágvasárnap lesz a Passió répcelaki ősbemutatója, melyre
igyekszünk korhű ruhákban, Géza atya szavaival élve „Mel Gibson alkotását túlszárnyalva”
felkészülni. Bízunk benne, hogy maradandó élményt nyújtunk majd a hívő közösségnek, azt
pedig már most tudjuk, hogy a szereplők életre szóló pillanatokat szereznek egymásnak.
A húsvéti ráhangolódást vásárral is segítjük, ahol kegytárgyakat, könyveket, képeslapokat és
még sok mást lehet megvásárolni a hívek nagy örömére.

