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2009 - áprilisi
Virágvasárnap van - azért gyűltünk össze, hogy a nagyhét kezdetén,
lélekben előretekintve, átéljük a mi Urunk Jézus Krisztus
üdvösségszerző szenvedésének misztériumát, hitünk titkát. Ősi szokás
szerint letakartuk a feszületet az oltár felett. Azonban felmerülhet
bennünk a kérdés: „Mi értelme van, pont most a mi Urunk
passiójának napján eltakarni a szenvedő Krisztust a hívő tekintet
elől?” Valljuk meg: logikus választ képtelenség rá adni.
A II. Vat. Zsinat meg is szüntette ennek a szertartásnak a kötelezőségét.
Természetesen megtartva a kereszthódolatot nagypénteken: leleplezéssel,
vagy leleplezés nélkül. Biztos hallottunk róla, hogy ez az ősi liturgikus
forma honnan eredt. A kezdetekben, a szenvedő Krisztust ábrázoló szobor,
corpus helyett, még égkő díszítette a keresztet. A díszes égkő a Feltámadott
örök dicsőségére útalt, ezért a szenvedés ünnepén letakarták.
Mikor letakartuk hatalmas faragott feszületünket, újra e körül jártak
gondolataim, és akkor rádöbbentem valamire. A szenvedés titkát, és
Isten értünk vállalt üdvözítő szenvedésének misztériumát sosem lehet
megérteni. De szívünkbe lehet fogadni. Ő Maga lebbentette fel a
titokról a fátylat, végtelen szeretetében. Megmutatta Magát és
láthattuk az Ő arcát. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta értünk…Jn 3,16.
Isten Szentlelke vezet bennünket az Egyház liturgiájában, annak ellenére,
hogy a szertartások nem a logikus értelem szerint alakultak az idők során.
Eddig is tudva-tudtam, hogy Isten nemcsak a Szentírás szavai által szól
hozzánk, hanem a Szent Liturgiában is. Mégis most értettem meg miért
van, hogy ez a szertartás, a letakart feszület leleplezése, olyan döbbenetes
erővel állítja elénk Krisztus kereszten vállalt áldozatát. Az Egyház
liturgiájában fenn is fog maradni.
Járjuk végig az Egyház legrégibb lelkigyakorlatát a SZENT
HÁROM NAPOT: a LITURGIA SZENT LELKÉ-től vezetve. Az utolsó vacsora
termétől – nagypéntek megváltó szenvedésén át – a feltámadás
éjszakájának újjáteremtő világosságáig.
Lajos atya

Egyházközségi naptár:
Április 5. Virágvasárnap - az Úr szenvedésének vasárnapja
Ma délután 17.00-órakor nagyheti ministráns próba a templomban.
Ápr. 6. Nagyhétfő Felnőtt hittan katekézis a Plébánián 18.15-órakor
Ápr. 7. Nagykedd 18.15-kor „Szentlélek imacsoport találkozó a Plébánián.
Ápr. 8. Nagyszerda Szentmise a keresztúri Öregotthonban
Ápr. 9. Nagycsütörtök Az utolsó vacsora
18:00 emlékére való Szentmise és 19:00-tól virrasztás a templomban
Ápr. 10. Nagypéntek Az Úr szenvedése, A keresztrefeszítés napja
15:00 keresztút
16:00-17:30 gyóntatás a plébánián
18:00 Nagypénteki liturgia
Ápr. 11. Nagyszombat A csend napja: az Úr Jézus a sírban nyugszik
8:00-12:00; 15:00-19:00 látogatás a szentsírnál, alatta gyónási lehetőség a
templomban vagy a plébánián

Feltámadás ünnepe szombat este 20:30 - Húsvéti vigília – körmenettel!
és Ápr. 12. Húsvétvasárnap 10:00 és 18:00 szentmise (Nincs gyerekmise!)
Ápr. 13. Húsvéthétfő (Húsvét nyolcada, ez az egész hét ünnep! )
A templom szentségimádási napja tart reggel 9-10- ig, ill.13-17 óráig
10:00 szentmise ( Nincs gyerekmise és esti szentmise !
A hétköznapi szentmisék 18,30-kor kezdődnek holnaptól!
Ápr. 14. kedd Szentmise 18.30-órakor
Biblia kör felnőtt híveink részére 19.00-órakor lesz a Plébánián.
Ápr. 15. szerda Szentmise 18.30-órakor
Ápr. 16. csütörtök
Szentmise 18.30-órakor
17.00-órakor Ifjúsági „Alpha Kurzus” csoport találkozó a Plébánián
Ápr. 17. péntek Szentmise 18.30-órakor
19.00-órakor Felnőtt „Alpha Kurzus” csoport találkozó a Plébánián
Ápr. 18. szombat
Szentmise reggel 8.00, és este 18.30-órakor.
Ápr. 19. Húsvét 2. vasárnapja. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
XVI. Benedek pápa megválasztásának évfordulója
Nyugdíjas találkozó a Plébánián(16.00-18.00).
Ápr. 20. hétfő Felnőtt katekézis (hittan) a Plébánián 19.15 órától
Szentmise 18.30-órakor.
Ápr. 21. kedd 19.00-órakor „Szentlélek imacsoport találkozó a Plébánián.
Ápr. 22. szerda Szentmise 18.30-órakor.
Ápr. 23. csütörtök Szentmise 18.30-órakor Szent Adalbert Püspök és Vértanú
ünnepe a Főegyházmegye Védőszentje.
17.00-órakor Ifjúsági „Alpha Kurzus” csoport találkozó a Plébánián
Ápr. 24 péntek Szentmise 18.30-órakor.
19.00-órakor Felnőtt „Alpha Kurzus” csoport találkozó a Plébánián
Ápr. 25. szombat Szent Márk Evangélista ünnepe.
Szentmise reggel 8.00, és este 18.30-órakor.
Ápr. 26. Húsvét 3. vasárnapja
búzaszentelés
Szentmisék van gyerek mise: 9.00-órakor, 10.30, és 18.30-órakor.
Meghívjuk Templomunkba a ma 17-kor kezdődő fuvola–trombita-orgona hangversenyre!

Ápr. 27. hétfő Szentmise 18.30-órakor
Felnőtt katekézis (hittan) a Plébánián 19.15 órától.
Ápr. 28. kedd
Szentmise 18.30-órakor.
Biblia kör felnőtt híveink részére 19.15-től lesz a Plébánián.
Ápr. 29. szerda Sienai Szt. Katalin szűz és egyháztanító ünnepe
Szentmise 18.30-órakor.
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Kérjük az Új ember olvasóit: ha továbbra is szeretnék olvasni kedves
lapjuk rendeljék meg előre negyedévre a sekrestyében, mert nem tudjuk
a plusz példányokat járatni, ha nem mindig viszik.
Emlékeztetünk rá , hogy : Húsvét után már minden hétfőn a felnőtt
hittan (húsvéthétfő kivételével) ill. kedden az imacsoport találkozója
19,15-órakor kezdődik a plébánián .
Csütörtökön a szentségimádása mise előtt ½ 6-tól van már.
Húsvét-nyolcada az Egyház ünnepi időszaka !
Az adóbevalláshoz kapcsolódóan kérjük a kedves híveket - Ne felejtsék
el a rendelkezést, befizetett adójuk 1%- áról a Magyar Katolikus
Egyház részére! Technikai szám: 0011 .
Ápr. 5-én, első vasárnap délután ¼ 6-tól a rózsafüzér társulat tagjai
rózsa-füzérimája, másokat is szeretettel várva . Az esti szentmise után
titokcsere lesz!
Szeretettel meghívjuk templomunk április 26-i koncertjére: vasárnap
délután 17 órakor: Plakát a hirdetőn!
Már most hívjuk a kedves testvéreket, az „Élő Rózsafüzér”
zarándoklatra, amely május 16-án (szombaton) lesz!



Ifjúsági hírek

Min. próbák: vvasárn 17 ó ; csütört 17ó; pént és szomb 10 ó!!
Az elsőáldozók hittanórája és elsőgyónása nagykedden 17-19 ó
Az elsőáld. templomunkban Urunk Mennybemenetele napján lesz!
Adoremus Junior áprilisi száma: lelki táplálék fiatalok számára
Gyermekmisék folytatódnak húsvét 2. vasárnapjától (április 19.) !!

Templomunk miserendje: HÚSVÉT UTÁN
Hétköznapokon:
18:30
Szombat: reggel 8:00 és este 18:30
Csütörtöki szentségimádás a ½ 7-os mise előtt ½ 6-tól!
Vasárnap:
délelőtt: 9:00 (gyermekek részére) (április 19-től ismét)
10:30
és este:
19:00

