A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17
órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17 órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. Csütörtökön is és pénteken is már szentmise előtt is biztosítunk lehetőséget a szentgyónás elvégzésére. Éljünk a
bűnbocsánat ajándékával!
Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy jövő vasárnap, valamint virágvasárnap a 10 órakor kezdődő, és az esti szentmise alatt – András atya egyéb
elfoglaltságai miatt- nem tudunk gyóntatni. Buzdítunk mindenkit, hogy a
húsvétra való szentgyónási készületét akár a hétköznapi szentmisék előtt, a
lelkigyakorlatos alkalmon, vagy egyénileg egyeztetett időpontokban buzgón
végezzük el!
A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez, takarításához kérjük a Testvérek segítségét jövő szombaton, április 6-án 9 órától.
Minden segítséget előre is köszönünk!
A Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a jövő vasárnap a Szentföldön
élők és a szent helyek támogatására gyűjtjük a perselyadományokat.
Április 7-én, vasárnap Cigánypasztorációs Találkozó lesz a Mindszenty Iskolában 14 órától. A szervezők arra kérik a Testvéreket, hogy száraz sütemények felajánlásával támogassák a rendezvényt. A süteményeket az iskola
portáján lehet leadni.
Április 11-e és 13-a között lesz plébániánk idei, nagyböjti lelkigyakorlata,
amelyet Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát vezet majd. A lelkigyakorlat programja a hirdetőtáblán olvasható. Már most készítsük a lelkünket erre a rendkívüli kegyelmi időszakra!
A plébánia Karitász csoportja tartós élelmiszer- és pénzadományokat gyűjt
a plébánia területén élő rászoruló családok javára. Minden adományt a
templomban lehet leadni, melyeket előre is köszönünk.
A húsvéti ünnepekre készülve az újságos asztalról feltámadási mécseseket
vásárolhatnak a Testvérek. Szeretettel ajánljuk ezeket a templomi szertartásokhoz, többek között a húsvéti vigíliához, mivel a védőpohár a kezünket is
és a templomot is segít tisztán tartani. Egy darab mécses ára 200 Ft.
Az egyházmegyei zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. A zarándoklat díja 1.500 Ft, amely mellé 500 Ft-ért zarándokfüzet is
rendelhető.
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Nagyböjt 4. vasárnapja
Örvendezz! – Nagyböjtben?
Különös érzés fog el minden évben,
amikor ádvent 3. vasárnapján és nagyböjt 4. vasárnapján Egyházunk meghirdeti az örvendezés vasárnapját. Most,
amikor már úgy egész jól belejövünk a
nagyböjt gyakorlataiba, amikor belülről
magunkra öltjük a bűnbánat lelkületét,
akkor hirtelen itt van valami nem várt
lépés. Kicsit olyan ez, mint amikor hallgatunk egy nekünk tetsző zenét és legyen ez bármilyen stílusú – ha nekiállnak mellettünk légkalapáccsal, vagy
fúróval dolgozni a két hang disszonáns lesz. Mert míg az egyik hangok megkomponált egymásutánisága, addig az utóbbi inkább a zaj kategóriájába tartozó, kellemetlen hang.
A nagyböjtben az örömködés, az örvendezés ugyanilyen disszonanciát,
szinte megszokhatatlan párosítást mutat. Legalábbis első nekirugaszkodásra…
Mert, azért lássuk be, az Egyház bölcsessége és kétezer éves pedagógiája
tudatosan akar bennünket most fölrázni. Nagyböjtben könnyen kerülhetünk
olyan lelki állapotba, hogy semmi másról nem gondolkodunk, mint bűnös
voltunkról, lelkiismeretünk vádló hangjáról, hogy miket rontottunk el, vagy,
ha jól is csináltuk, mit lehetett volna még jobban. Még egy lapáttal rátesz, aki
péntekenként keresztutat járva végigelmélkedi Jézus szenvedéstörténetét. A
böjt, lemondás, önmegtagadás megint egy nagyot lök rajtunk, hogy közérzetünk se legyen olyan felhőtlen.
De az Egyház, mint bölcs és szerető anya nem azt akarja, hogy depressziós
és letargikus emberek csoportja érkezzen meg húsvét csodálatos ünnepéhez.
Az Egyház a böjtben nem leszállópályára akar minket állítani, hanem azt akarja, hogy most emelkedjünk igazán. Nem arról van szó, hogy az arcunkon boldogtalanság látszódjon, hanem a böjt, az imádság és az irgalmas cselekedetek által lássuk meg azokat, akik szomorúak és segítsünk rajtuk.

Ezért az Egyház ma még a szentmisében is fölráz bennünket, amikor így
kezdjük: „Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr
ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg,
mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén.” (Vö. Iz 66,10-11)
„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk18,31/ - Virágvasárnap és
nagycsütörtök
A mostani és az elkövetkező vasárnapokon röviden szeretnék írni a
nagyheti szertartásokról, hogy, amikor benne leszünk, akkor fölkészültebben
tudjunk részt venni. Mivel ezek csak évente egyszer átélt mozzanatok, mindig
előre kell készülni – nekem is…!
Virágvasárnap az ünnepi szentmisében barkaszenteléssel kezdődik a szertartás. Az altemplom előtt gyülekezünk és onnan majd együtt vonulunk be a
templomba, mint hajdan a Jézust ünneplő tömeg bevonult Jeruzsálembe. Ha
lehet, hozzunk otthonról virágos vesszőt, barkaágat, pálmalevelet. Miután
megáldjuk az ágakat elhangzik majd Jézus jeruzsálemi bevonulásának története. A prédikáció után közösen, énekelve indulunk a templomba és a kezdő
könyörgés végéig állva maradunk. Az olvasmányok után Jézus szenvedéstörténetét elmélkedjük át, hiszen az énekkar énekli a Passiót. Annál a résznél,
amikor Jézust keresztre feszítik és meghal mindnyájan letérdelünk, vagy felállunk. Pár másodperc után felállunk és mindnyájan állva hallgatjuk tovább az
énekelt evangéliumot.
Nagycsütörtökön miközben mindenki még javában dolgozik, az Egyházmegye papsága a Székesegyházban imádkozik. Megújítjuk papszentelésünkkor tett ígéreteinket és püspök atya megáldja azokat az olajokat, melyeket év
közben a szentségek kiszolgáltatásakor használunk. Püspök atya külön kéréssel fordul a hívekhez, hogy imádkozzanak a papokért és őérte, János püspök
atyáért is, hogy szolgálatunkat Krisztus szándéka szerint végezzük.
Aznap est ünnepi mise lesz az utolsó vacsora emlékére. Ezen a misén a dicsőség éneklésekor szólnak a harangok és a csengők, hogy aztán elnémuljanak egészen a nagyszombat estig, húsvét vigíliájáig.
Prédikáció után követjük Jézus példáját, aki János evangéliumának tanúsága szerint megmosta tanítványai lábát. A pap is elvégzi most ezt a szertartást.
Az Eucharisztia liturgiáját különös ünnepélyesség övezi. Körmenetben
hozzák az adományokat az oltárhoz. Eredetileg ekkor hozták oda a szegényeknek szánt adományokat is, de pont azért, hogy a rászorulók is ünnepel-

hessenek majd húsvétkor, Karitászunk önkéntesei előre kiosztják a hívek
adományaiból összeállított ajándékcsomagokat.
A szentmisében szokatlanul sok ostyát változtat át a pap, mert azzal áldozhatunk majd meg pénteken, hiszen nagypénteken nincsen szentmise bemutatás. És ezen nagycsütörtöki alkalommal mindenki, aki szentáldozáshoz
járulhat kenyérrel és borral is (két szín alatt) áldozhat. Áldozás után a Szentostyát nem a tabernákulumba helyezzük, hanem egy külön erre az alkalomra
kialakított őrzési helyre visszük.
Megrázó, ahogy a tabernákulum melletti örökmécs kialszik, csend van, az
oltárt megfosztják a minisztránsok. Oltárunk ott áll csupaszon, dísztelenül.
Lesz lehetőség, hogy a kápolnában részt vegyünk a virrasztáson. Elhangzik
Jézus búcsúbeszéde, valamint éjszakai zsolozsmát imádkozunk.

Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Bekk Elena: 2019. március 24.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Szentgyörgyvölgyi Károlyné Nyulász Rózsa: 2019. március 29.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Április 1, hétfő, 7 óra: + Ferenc férj, édesapa
Április 2, kedd, Paolai Szent Ferenc remete, 18 óra: + Sarolta
Április 3, szerda, 18 óra: + Teréz édesanya
Április 4, csütörtök, Szent Izidor püspök és vértanú, 18 óra: + János és
Tamás
Április 5, péntek, Ferrer Szent Vince áldozópap, 18 óra: Ifjú pár
Április 6, szombat, 7 óra: Szűzanya Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnök engesztelésére
Április 7, Nagyböjt 5. vasárnapja
7 óra: + Szülők, + nagyszülők
8.30 óra (Bazita): + Jónás István és Egyed Edit szülők és nagyszülők
10 óra: + János és Erzsébet szülők (+18. és +5. évf.)
18 óra: + Margit és Ferenc szülők és + János testvér
Ma 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a kápolnában. Az
esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket.

