A Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a mai nap a Szentföldön élők és a
szent helyek támogatására gyűjtjük a perselyadományokat.
Április 11-e és 13-a között lesz plébániánk idei nagyböjti lelkigyakorlata,
amelyet Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát vezet majd. Csütörtökön, 17 órától szentgyónási lehetőség, 18 órától szentmise kezdődik az első
lelkigyakorlatos szentbeszéddel. Pénteken 17 órától keresztúti ájtatosságot
végzünk, amely alatt szentgyónási lehetőség is lesz. 18 órakor a szentmisén a
második lelkigyakorlatos szentbeszédre kerül sor. Szombaton 16 órától Fatimai
rózsafüzér, 17 órától szentségimádás szentgyónási lehetőséggel, 18 órától a
harmadik lelkigyakorlatos szentmisére kerül sor. A lelkigyakorlat programja a
hirdetőtáblán is olvasható. Várunk mindenkit szeretettel!
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. Egy darab mécses ára 200 Ft.
A jövő vasárnap, Virágvasárnappal elkezdődik a Nagyhét. A 10 órai szentmise az altemplom előtti téren kezdődik a barkaszenteléssel. A nagyhét liturgikus
rendje a hirdetőtáblán és a honlapunkon is megtalálható.
Az egyházmegyei zarándoklatra még lehet jelentkezni a plébánia hivatalban. A zarándoklat díja 1.500 Ft, amely mellé 500 Ft-ért zarándokfüzet is rendelhető.
Április 29-ével kezdődően plébániánk házaspárokat erősítő párkapcsolati
programot indít azok számára, akik szeretnék házasságuk alapjait megerősíteni, esetleg új alapokat találni. A programmal kapcsolatos részletek a hirdetőtáblán, valamint honlapunkon találhatók. Jelentkezni a Plébánia Hivatalban
lehet április 26-ig.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, ne feledkezzenek meg személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-ának felajánlásáról. Ezzel kapcsolatos további információk a honlapunkon találhatók.
A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ olyan szerető családok, személyeket jelentkezését várja, akik nevelőszülőként átmenetileg családjukba fogadnának gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket. További részletek a
hirdetőtáblán olvashatók.
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Nagyböjt 5. vasárnapja

Leples keresztek
Van egy régi hagyomány, miszerint nagyböjt 5. vasárnapján a templomi kereszteket elfedik egy lepellel.
Furcsálljuk, hiszen a józan ész éppen
azt diktálná, hogy most emeljük tekintetünket arra, akit keresztülszúrtak. Azért nem igazán egyértelmű ma
ez a mozzanat, mert nem is annyira a
korpuszt kellett elfedni, hanem készítettek korábban díszes ékkövekkel
kirakott keresztet, amely a templomban nem, mint szégyenfa állt,
hanem mint Krisztus trónszéke, dicsőségesen, díszesen. Ezeket a díszes
kereszteket fedték el, mert nagypénteken nem ragyogni látjuk a kereszt
fáját, hanem dicstelenül, szégyenfaként.
Minden esetre érdekes, hogy a
kereszten lévő Krisztustest így, eltakarva talán még feltűnőbb. Mert már hozzászokott a szemünk.
Újra rádöbbenünk, hogy a mai ember számára is ugyanúgy vágyott dolog a
misztérium, a szent titok, ami egy kicsit el van fedve, nem felfed, hanem eltakar, de közben sejtetni enged. Az egész liturgiánk ilyen. A mise, noha jelenvalóvá teszi Krisztus áldozatát, mégsem tud mindent bemutatni, csupán sejteni
engedi.
Engedjük, hogy a gondolatvilágunkat, a képzeleteinket ez a sejtelmes kereszt tisztítsa, gyógyítsa. Olyan sokszor szemünk előtt van kendőzetlenül a
meztelen valóság. És pont az a feltárulkozás rejti el a valóságot. Hazudik! Miközben mindent megmutat, sok dolgot nem enged látni.
Ezen a héten a leples, titokzatos, sejtelmes keresztek akarnak még többet
mesélni Jézus áldozatáról.

„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk18,31/ - nagypéntek
Állami szinten munkaszüneti nap lévén, talán sikerül kihasználnunk az alkalmat arra, hogy még bensőségesebben átéljük Jézus szenvedéstörténetét.
Aznap reggel nem kondul a harang, csak valami furcsa, kerepelő hang hívja
imára a kertvárosiakat. Reggel közös zsolozsma imádkozásával kapcsolódhatunk bele az Egyház imájába.
Délután három órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. Valaha ennek egy
olyan neve is ismert volt, hogy „csonkamise”, hiszen megvan benne szinte
minden, ami egy szentmise főbb szerkezeti eleme, csak éppen átváltoztatás
nincsen.
Ha átváltoztatás nincsen, akkor mi van? A pap és segítők csendben, orgonaszó és ének kísérete nélkül az oltár elé vonulnak, mindenki letérdel, a pap pedig teljesen földre borul. Fura egy gesztus, de egyben nagyon megrendítő papként ott feküdni a templom kövezetén. Mint szenteléskor: kiterítve, mint a
vadászok prédája. Majd mindnyájan felkelünk és egy kezdő könyörgést imádkozik a pap, melyben a nép nevében kéri Istent, hogy emlékezzen meg irgalmasságáról.
Felolvasnak szentírási részeket, van olvasmány, zsoltár és szentlecke is.
Majd ismét halljuk a Passiót. Mint minden nagypénteken most is a János evangélium szerinti szöveg megzenésített változatát halljuk. Kivételesen, ezen alkalommal szabad leülve végigelmélkedni Jézus szenvedéstörténetét. Majd miután Jézus kilehelte lelkét, mindnyájan felállunk/letérdelünk, rövid ideig csendben imádkozunk. Mindnyájan állva/térdelve hallgatjuk végig az evangélium
záró sorait.
Ezt követi 10 egyetemes könyörgés. Minden egyes könyörgés két részből
áll: a szándék megfogalmazása, majd kis csendben, letérdelve imádkozunk,
felállva pedig a pap megfogalmazza, hogy mit kérünk közösen az adott szándékra. Ezt a kis liturgikus „tornaórát” a betegek, idősek nem kell, hogy végigcsinálják. Nyugodtan végigállhatják! A lényeg, hogy mindenki törekedjen az
összeszedettségre!
Különleges részként következik a hódolat a szent kereszt előtt. A templom
bejáratától hozom be a keresztet, amely nagyböjt 5. vasárnapjától le van takarva. Három helyen megállva egy válaszolós ének van, amelyet elkezd a pap,
majd a kórus folytatja, végül a hívek felelnek rá.
Ezt követi a konkrét kereszt előtti hódolat. Valamennyien a kereszt elé járulunk, hogy szinte testközelből szemléljük Jézus megváltó halálát. Mi nem elfutunk, mint a tanítványok, hanem odajárulunk a kereszten értünk meghalt Jézushoz. Kettesével, a templom középső folyosóján közelítjük meg a keresztet,
és fejhajtással vagy térdhajtással fejezzük ki tiszteletünket, majd két irányba

távozunk, hogy így zökkenőmentesen, ütemesen menjen, s így fejezhesse ki
mindenki hódolatát.
Miután a keresztet felállítjuk az oltárra, megterítjük az oltárt, és körmenetben hozzuk az Oltáriszentséget. Közösen elimádkozzuk a Miatyánk kezdetű
imánkat, amelyet Úrfelmutatás követ. És ezután tudjuk magunkhoz venni
Krisztus testét.
Az áldozást követően, miután elvitték az Oltáriszentséget az őrzési helyre, a
pap áldozás utáni imát mond. Végül nem kapunk áldást, hanem egy záró könyörgéssel ér véget a szertartás.
Miután mindenki csendben elvonul, ott marad az oltár a kereszttel és a
gyertyákkal. Sajátos lehetőség, hogy ilyenkor szabad a kereszt felé térdet hajtanunk.
Anyakönyvi hírek
Keresztelő
Mazur Laura: 2019. március 31.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Szabó Jánosné Hordós Anna: 2019. április 5.
Nagy Dezső: 2019. április 5.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Április 8, hétfő, 7 óra: + Szülők, nagyszülők
Április 9, kedd, 18 óra: Élő Paula és + Jenő
Április 10, szerda, 18 óra: + Ferenc
Április 11, csütörtök, Szent Szaniszló püspök és vértanú, 18 óra
Április 12, péntek, 18 óra: + Edit és + Sándor
Április 13, szombat, Szent I. Márton pápa és vértanú, 18 óra: Hálából
Április 14, Virágvasárnap
7 óra: + Rozália és Gergely szülők
8.30 óra (Bazita): Némethy és Nagy család élő és + tagjai
10 óra: Tamás és Cseresnyés család élő és + tagjai
18 óra: + László férj, édesapa
Köszönjük mindenkinek a segítséget templomunk és környékének húsvéti
ünnepekre való előkészítésében, takarításában!

