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Egy igazi ősbemutató
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„Ősbemutató”- ezzel a
szóval akkor találkoztam
életemben először, amikor
kézbe vehettem a Szörényi
– Bródy nevekkel fémjelzett István a király című
rockopera bakelit lemezét,
és papír tokján böngésztük
a szereplők és a színészek
neveit, akik elsőként énekelték az egyes részeket.
És amikor már néhány képet, meg filmfelvételt is
mutattak róla, akkor döbbentünk rá, hogy ezt nem
csak valahol egy stúdióban
vették fel, hanem elő is
adták. 1983. augusztus 18án mutatták be először a
nagyérdeműnek a budapesti Városliget úgynevezett Királydombján. Akkor
120 000 ember látta élőben. Azóta számos alkalommal előadták, televízióban évente műsorra tűzik, új
szereposztást is kapott, sőt újabb és újabb rendezői változatok is jelennek
meg. De, ha István a király rockoperára gondolunk, akkor talán
valamennyiünknek az első, az eredeti jut eszébe.
A mai ünneppel kapcsolatban jutott eszembe ez a szó. Mert azóta már
hány nemzedék édesanyái és édesapái hozták el gyermeküket a templomba,

hogy bemutassák, megkereszteltessék, mégis nekünk, a keresztény világnak az
első a legfontosabb. Meg sem tudjuk számolni, mennyiszer megemlékeztünk
róla. Tulajdonképpen emiatt nyer egyedül értelmet mindaz, amit azóta, immáron közel két évezrede teszünk, hogy megkereszteltetjük a gyermekeket, elhozzuk őket is a templomba.
Ha az ősire, az eredetire figyelünk, akkor az segít bennünket, hogy ne tévesszük el az irányokat. Változhatnak dolgok, újabb és újabb elemekkel, szempontokkal gazdagodhatnak ünnepeink, de a lényeg nem homályosulhat el.
Lehet és kell is arról beszélgetni, hogy miként legyenek jelen a templomban
a kisgyermekek, hogy a kisgyermekes szülőket hogyan segíthetnénk abban,
hogy minél teljesebben tudjanak részt venni a szentmisén úgy, hogy gyermekük se unja halálra magát. Na és persze a másik szempont, hogy a felnőttek is
hadd imádkozhassanak, mert ahhoz is bizonyos feltételek jó, ha adottak. Szóval ezek mind-mind fontos szempontok, de továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy legalább ezek a gyermekek itt vannak.
Jézusnak volt helye gyermekként a templomban, emiatt van ma is gyermekeknek keresnivalója közösségeinkben. Jézus sem értette, hogy mi történik
körülötte, a mai gyermekek sem tudják értelemmel felfogni, de fontos, hogy
mi az apróságokban szemléljük egy új és békés jövő kezdetét a templomban
is! Külön szeretettel köszöntsünk ma minden gyermeket és családot!
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Soós Karolina: 2020. január 26.
Isten éltesse közösségünk új tagját!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Február 3, hétfő, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Oszkár püspök, 7
óra: + Katalin
Február 4, kedd, 18 óra: + Miklós és Ágnes szülők
Február 5, szerda, Szent Ágota szűz és vértanú, 18 óra: Szabó család élő
tagjai
Február 6, csütörtök, Miki Szent Pál és társai, vértanúk, 18 óra: + Borbély
Zoltán és Valéria keresztlány
Február 7, péntek,
13.30 óra: Olasz Lászlóné Berzsán Piroska és Dóra Béláné Olasz Gyöngyi temetési szentmiséje
18 óra: + Édesapa és + János testvér

Február 8, szombat, Emilián Szent Jeromos; Bakhita Szent Jozefina szűz,
18 óra: + Vilma és Tibor
Február 9, Évközi 5. vasárnap
7 óra: + Aranka és János szülők és hozzátartozók
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők, nagyszülők
18 óra: + Gyula, élő és + családtagok
Február 3-án, hétfőn és az azt követő vasárnapon, Szent Balázs ünnepéhez
kapcsolódóan minden szentmise után balázsáldásban részesítjük a Testvéreket.
A mai vasárnap és az azt követő vasárnapon valamennyi szentmise után lehetőség nyílik a 2020. évi egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket támogatják.
A héten lesz elsőcsütörtök és elsőpéntek. Mindkét nap 17 órától szentségimádásra, 18 órától szentmisére várjuk a Testvéreket.
Február 8-án, szombaton folytatódik Az Eucharisztia iskolája, ezért azon a
napon este 6 órakor lesz szentmise. Mindenkit szeretettel várunk!
Február 11-e a betegek világnapja. Azon a napon az esti szentmise keretében
részesülhetnek plébániánk betegei a betegek szentségében. Kérjük, hogy akik
szeretnék a szentséget felvenni, február 8-ig (szombat) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget
fel fogják venni, szíveskedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! Plébániánk
minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt imádkozhassunk betegeinkkel!
Február 9 és 16-a között kerül megrendezésre a Házasság Hete rendezvénysorozat. Plébániánk a Mária Magdolna plébániával közösen egész hétre szervez
programokat. A részletes program a hirdetőtáblán és a hírlevélben olvasható.
Még várjuk esküvői képek beérkezését, amelyeket a város több pontján levetítenek a szervezők. A képeket plébániánk e-mail címére küldhetik, vagy személyesen
a plébánia hivatalban lehet leadni. Tegyünk tanúbizonyságot a házasság értékei
mellet!
Február 22-én szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mindszenty Iskolában.
A bál témája ezúttal: 80 nap alatt a föld körül – avagy utazás földön, vízen, levegőben. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia hivatalban lehet vásárolni. Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat is, amelyeket szintén a hivatalban lehet leadni.
Megjelent plébániánk magazinjának, az Örömhírnek legújabb száma, amely az
újságos asztalról megvásárolható.

