HÚSVÉTI ÜZENET
2009
Az emmauszi tanítványok története Leányfalun is érvényes
Ketten bandukoltak a tanítványok közül letörten, csalódottan a falu útjain. Csalódtak Istenben,
szívükre teherként nehezedett a közelmúlt idők emléke. El kell felejteni mindent, szomorúság vett
rajtuk erőt.
Közben reggel furcsa hírt hoztak: Jézus nincs a sírban! Jézus él, tehát nincs mindennek vége!
De a két vándort ez a hír nem mozdította ki a csalódás okozta közönyből. Semmiről sem akartak
tudni, csak minél messzebb menni az események színhelyétől.
Ekkor egy idegen csatlakozott hozzájuk, megszólította őket, majd együtt haladtak.
Lassan indult meg a beszélgetés közöttük, a fájdalmas emlékek újra elborították a tanítványok
szívét. De az idegen mintha jobban értesült volna a történtekről, mindenre tudott magyarázatot
adni. Szavai kiégették szívükből a csalódást, lelkükből elszállt a szomorúság. Jó volt együtt járni az
ismeretlennel. Kérték, legyen a vendégük vacsorára.
És a vacsora előtt imádkozó, a kenyeret megáldó ismeretlenben felismerték Jézus Krisztust!
Ha jól meggondoljuk, a mi életünkben is vannak olyan útszakaszok, mint az Emmauszba menekülő
két tanítvány életében. Csalódtunk Istenben, mert mi akartuk meghatározni Isten velünk
kapcsolatos terveit, és szomorúak vagyunk, mert nem úgy alakult az életünk, ahogy szerettük volna.
Közben menekülünk, sokszor saját magunk elől, nem tudjuk mi tévők legyünk. Nehézségeinket,
problémáinkat egyedül hordozzuk, senkivel sem akarunk szóba állni, inkább görnyedünk a földet
nézve, mintsem tudomást vennénk arról, hogy valaki csatlakozott hozzánk az élet útján.
Ha egy kicsit is körbenézünk, biztosan felismerjük, valaki régóta a nyomunkban jár, hogy társunk
legyen az élet minden napján, hogy visszaadja reményünket, hitünket.
Hitünket, hogy van FELTÁMADÁS, ami megtörte a Keresztfa sötétségét, hogy Társunk és Örök
reményünk legyen e földi élet sokféle útján.
Zoltán atya

A Feltámadás örömhírével kíván
áldott húsvéti ünnepeket
Zoltán atya és
a Szent Anna egyházközség,
Leányfalu minden lakójának,
e lap minden olvasójának!
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Jézus feltámadása Szent János Evangéliuma szerint (20.1.9):
A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária
Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a
sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit
kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: "Elvitték az Urat a sírból, s nem
tudni, hova tették."
Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten
futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és
hamarabb ért a sírhoz.
Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később
Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott
gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs
közt volt, hanem külön összehajtva más helyen.
Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz.
Látta és hitt.

Caravaggio: Sírbatétel

Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett
támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

A keresztút
A keresztút, vagy kálvária általában római katolikus lakosságú települések szakrális helye,
keresztútjárás, keresztúti ájtatosság gyakorlásának színhelye. Kápolnaszerű kis fülkékben, vagy
kőoszlopokon Krisztus szenvedésének egy-egy epizódját jelenítik meg kép, vagy dombormű
alakjában.
A keresztút állítása összefügg azzal a gondolattal, hogy a keresztény hívő járja végig, legalább
jelképesen, Krisztus szenvedésének útját.
A falunkban most épülő keresztút stációi felfelé vezetnek. Nem domboldalra, hanem a
templomhoz. Itt is megvan a lehetősége annak, hogy a stációknál meg-megállva, egy-egy imát
elmondva, röviden elmélkedve lélekben készültebben érkezzünk egy-egy szentmisére, vagy egyéb
együttlétre a templomhoz.
A több mint két éve tervezett keresztút képei elkészültek, és az építési vállalkozó már építi a stációk
építményeit!
Mint ismeretes, a keresztút teljes egészében adományokból épül. Egyének és családok, a helyi
Önkormányzat és a helyi Karitász felajánlásai adják ki az építés összegét. Az építők nevét külön
tábla örökíti meg – régi szokás szerint – amely a templom külső falára kerül.
A keresztút nem csak a falu katolikusainak szóló alkotás. Művészi és szakrális értéke lesz minden
falubeli számára.
A felszentelésre a nyár folyamán kerül sor.

Február 5-én

A stációk terve

Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a
keresztet
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A Keresztút stációi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

állomás: Jézust halálra ítélik
állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
állomás: Jézus először esik el a kereszttel
állomás: Jézus édesanyjával találkozik
állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak
állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
állomás: Jézus szól a síró asszonyokhoz
állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
állomás: Jézust megfosztják ruháitól
állomás: Jézust a keresztre szegezik
állomás: Jézus meghal a kereszten
állomás: Jézus testét leveszik a keresztről
állomás: Jézus testét sírba helyezik

Jézus először esik el a kereszttel (A
váci
Szent
Jakab
templom
Keresztútjából)

A keresztút-járás gyakorlata
Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a keresztutat a kegyelem
állapotában végzik.
A keresztúttal járó búcsút nem csak magunknak nyerhetjük meg. Felajánlhatjuk egy már
eltávozottért, lélekért.
A keresztúthoz nincsenek előírva meghatározott imák. A századok folyamán kialakult és
jóváhagyott gyakorlat szerint mégis ajánlatos a következő módot követni:
Először felindítjuk a tökéletes bánatot.
Majd minden stáció előtt térdeit hajtunk s így mondjuk:
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged, mert a te szent kereszted által megváltottad a
világot!
Röviden szemléljük minden egyes stáció képét és elgondolkodunk az eseményről, ami ott
történik. Segítségül hívhatunk írott elmélkedést (imakönyvből, vagy aktuális folyóiratból),
amely minden stációhoz ad az életünkhöz kapcsolódó gondolatokat.
Egy-egy stáció végén elmondunk egy Miatyánkot és/vagy Üdvözlégyet. Az egész keresztút
végén ugyanezt imádkozzuk a Pápa szándékára, aki Krisztus földi helytartója. Ezzel
kifejezzük az Egyházzal való közösségünket és hűségünket. Ez is feltétele annak, hogy a
teljes búcsút elnyerjük.
Beteg és idős emberek, vagy akiket súlyos okok akadályoznak, nem tudnak a templomba menni,
nekik elég, ha egy feszületet vagy rózsafüzért tartanak a kezünkben, amely erre a szándékra van
megáldva, és így gondolatban követik Jézust a keresztúton.
A Nagyböjt és a Húsvét szertartásai
A húsvéti Feltámadási körmenet az a szertartás a karácsonyi Éjféli mise mellett, amelyen a legtöbb
katolikus hívő részt vesz megérezve ennek a két alkalomnak kiemelkedő fontosságát. A szimpla ácsorgás
és a körmenetben való bandukolás azonban üres időtöltés, ha nem tudjuk követni a szertartást,
amelynek minden mozzanata azt szolgálja, hogy lelkünket emelje, közelebb vigyen a krisztusi áldozat
felfogásához, a krisztusi út követéséhez.
A Nagyszombat azonban a végső állomása annak a hat hétig tartó időszaknak, amelyet összefoglalóan
nagyböjti időnek nevezünk. Ebben benne foglaltatik maga a Nagyböjt, majd a Nagyhét és végül a
húsvéti szent három nap, a Nagycsütörtök, a Nagypéntek és a Nagyszombat.
A Nagyböjt előkészületi idő, amelyet bűnbánati időnek is nevezhetünk. Ilyenkor jó tisztába tenni a
lelket, elszámolni a kisebb-nagyobb vétkekkel, böjtöléssel, szentgyónással megszabadulni az elmúlt
időszak szégyeneitől. A Nagyböjt kezdetén, Hamvazószerdán (az idén február 25.) és
Nagypénteken (az idén április 10.) tartunk szigorú böjtöt háromszori szerény étkezéssel és
hústilalommal, de az egész böjti időszakban jó önnevelő hatása lehet valamilyen kedvezményről,
élvezetről való lemondásnak. A péntekenkénti keresztút-járás is jó alkalom a készülésre.
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Virágvasárnap (ebben az évben április 5.) a Nagyhét bevezetője. Ez a nagyböjt hatodik vasárnapja.
Urunk messiási bevonulására emlékezünk a húsvéti misztérium előrevetítéseként. A nálunk szokásos
barkaágak ilyenkor Jézus hajdani jeruzsálemi bevonulásának pálma és olajfaágait helyettesítik.
Nagycsütörtök délelőtt a krizmaszentelési misét tarják püspöki székesegyházakban, amikor is a misén
az olajok megszentelésén kívül az összegyűlt papság megújítja papi ígéretét. Háromféle olajat szentel
meg a püspök. A krizmát, amely balzsammal kevert faolaj, ez a bérmálásnál, püspök és papszentelésnél
használatos. A másik a keresztelendők olaja, a harmadik a betegek olaja, amelyet a betegek kenetének
kiszolgáltatásakor használ az Egyház.
A húsvéti szent három nap Nagycsütörtökön az esti misével kezdődik. A húsvét az Ószövetségben
családi és templomi ünnep volt, amelyen az egyiptomi szabadulásra emlékeztek. Ekkor fiatal bárányt
áldoztak és kovásztalan kenyeret fogyasztottak. Jézus ezt a vacsorát használta fel arra, hogy az
Újszövetség áldozatát megalapítsa, amely a keresztáldozatban nyerte el teljes értelmét. A szentmise
végén az oltárt megfosztják minden díszétől.
Nagypénteken keresztutat járnak a hívek.
Egyedül ezen a napon az egész világon szentmisét
nem tartanak, de a szertartáson felolvassák Jézus
szenvedéstörténetét, a hívek hódolnak a Szent
Kereszt előtt, és Szentáldozásban részesülhetnek.
Nagypéntek mégsem a gyásznak és sírásnak a
napja, hanem az Úr keresztáldozatának, a
Megváltásnak az ünnepe.
A Szent Kereszt előtti hódolathoz a lepellel borított
feszületet a pap hozza be a templomba. Háromszor
megállva énekli: ’Íme, a Szent Keresztfa, rajta
függött valaha a világnak váltsága!’. A hívek
énekelve válaszolnak: ’Jöjjetek, hívek, hódoljunk és
Andrea Mantegna: Keresztrefeszítés
buzgó szívből mind imádjuk!’.
Az oltárnál a Szent Kereszt előtt először a pap, majd a hívek hódolnak térdhajtással, esetleg csókkal
illetik azt.
Nagyszombaton a húsvéti vigília kezdetéig nincs
szentmise, de a hívek meglátogatják a templomban
felállított Szent Sírt, imádkoznak, Urunk szenvedéséről és
haláláról elmélkednek. A templom csendje és a Szent Sír
maga jó környezet az elmélyült imádságra, lelkünk
tisztulására.
A húsvéti vigília az új tűz szentelésével kezdődik. A tűz,
mint az emberi élet egyik legfontosabb kelléke, de egyben
veszélyeztetője is, a remény kifejező jelképe. Régen sok
néphagyomány kötődött a szentelt tűzhöz, ma erről
gyújtják meg a Húsvéti Gyertyát, amely Krisztusnak, a
’világ Világosságának’ megszemélyesítője.
A Húsvéti gyertyával vonul be a pap a templomba,
miközben háromszor énekli: ’Krisztus világossága!’. A
hívek válasza: ’Istennek legyen hála!’. A hívek meggyújtják
gyertyáikat a Húsvéti gyertyáról. Ezután szentmise
kezdődik, amelyben szentírási szakaszok felolvasásával
követik végig a hívek az Üdvösség történetét.
A szentmisét követően kerül sor – Közép Európában
szokásosan – a Feltámadási körmenetre. A körmenetben
viszik a feltámadt Krisztus szobrát, a Húsvéti Gyertyát és a
pap az Oltáriszentséget ünnepélyes baldachin alatt.

A Szent Arc (Volto Santo), a Lucca-i Szent
Márton
katedrálisban.
Különlegessége
elsősorban nem a felöltöztetettsége, hiszen az
olaszok
szívesen
öltöztetik
templomi
szobraikat, hanem a hozzá fűződő legendák.

A hívek, kezükben égő gyertyával, énekelve vonulnak a
baldachin előtt és mögött a körmenet útvonalán. A
Feltámadási körmenet nem gyászmenet, éppen hogy nem,
hiszen a Feltámadás bizonysága minden ember öröme,
amit énekléssel fejez ki. Ezzel azt is kimutatjuk, hogy
Krisztushoz tartozónak valljuk magukat.

Eszerint a Krisztus-ábrázolás Jézus egyik
jeruzsálemi tanítványának, Nikodémusnak
műve,
aki
az
arc
kifaragása
előtt
elszenderült, majd ébredése után az arcot
készen találta. Az arc nyitott szeme a
feltámadott, megdicsőült Krisztusra utal.
A kereszt csodákkal kísért úton került Luccába.
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A Torinói Lepelről
Pályi Gyula professzor1 tartott előadást a Szent Anna templomban a
Torinói Lepelről.
A Torinói Lepel egy Torinóban őrzött kegytárgy, egy 437 x 113 cm
méretű lenvászon kendő, amelyen egy megkínzott, majd
kereszthalált szenvedett férfi foto-negatív képmása, vérfoltok és
égésnyomok láthatók. Nemcsak a hagyomány tartja Jézus Krisztus
halotti leplének, de a tudományos kutatás is lényegesen nagyobb
valószínűséget ad az eredetiségnek, mint fordítva.
A lepel sorsa szórványos adatok alapján Jézus Krisztus
kereszthalálától 1349-ig, majd ezt követően történelmi adatokkal jól
dokumentáltan napjainkig követhető. Több mint 100 éve kutatja a
tudomány a lepel valódiságát és történetét. A természettudományos
kutatás fejlődése során számtalan fordulat következett be a valódiság
bizonyításában, vagy éppen annak elvetésében. Ahogy más
bizonyítások és cáfolatok esetén történik, a természettudomány
önmagát igazolja, majd cáfolja az elméletek és mérési módszerek
fejlődésével.
Vizsgálják a lepel anyagát, a hozzátapadt szemcséket, polleneket,
égési foltokat.
Bevetik az antropológia, törvényszéki orvostan, patológia, hematológia, botanika, pollinológia,
numizmatika, textil technológia-történet tudását, módszereit hozzátéve a különféle mikroszkópos
és fotográfiai technikákat, komputeres képtisztító eljárásokat, radiokarbon kormeghatározást
alkalmaznak. Ez utóbbi vizsgálat volt a legutolsó cáfolati bizonyíték, mivel az anyagminta életkorát
fiatalabbra értékelte, mígnem bebizonyosodott, hogy a lepel széléről származott a minta, amelyet
egy utólagos javításból vágtak ki.
Ezzel párhuzamosan követik a történelmi utat Jeruzsálemtől
Bizáncig, Bizánctól Franciaországig, majd Torinoig. Ezen az úton
sokszor nem akad konkrét dokumentum, de léteznek ilyenek is,
vagy dokumentumokból levezethető következtetések segítenek. A
közel
300
éves
eddig
ismeretlen
szakasz
jelentős
dokumentumaként éppen a magyar Pray-kódexben lelt lepelábrázolás szolgál, amelynek részletei, az égési nyomok
feltüntetése a lepel korábbi és akkori azonosságának bizonyítéka.
Akár valóban Jézus Krisztus halotti leple ez a kegytárgy, akár
nem, az bizonyos, hogy egy akkoriban megkínzott és keresztre
feszített ember sérülései olvashatók le a lepel foltjairól, amelyek
pontosan megegyeznek Jézus szenvedéstörténetének az
Evangéliumokban leírt eseményeivel.
Minden ellenére a lepel nem hit-bizonyíték, de a lepel története
és a kutatási eredmények ismerete súlyos adalék a húsvéti
szenvedéstörténet felfogásához, átéléséhez.
Nevelıs Géza

A Húsvét utáni időszak ünnepei
A Feltámadás megünneplésével nem zárul le a húsvéti időszak. A rákövetkező ötven nap Pünkösd
ünnepével zárul (ebben az évben május 31-én), de több olyan fontos ünnep is van ebben az időben,
amelyek nem sikkadhatnak el a mindennapok közönyében.
Mindjárt a Húsvétvasárnap utáni vasárnap a Fehérvasárnap. Mivel a kereszténység első
századaiban az évben csak a húsvéti ünnepen volt keresztelés, az új megkereszteltek fehér ruháikat
Fehérvasárnap tették le és a hívek között megkezdték tanúságtévő életüket.
Urunk Mennybemenetele a Húsvétvasárnapot követő hetedik vasárnap (ebben az évben május
24.). Ehhez az ünnephez kapcsolódik az Áldozócsütörtök elnevezés is, amely a Húsvét utáni 40.
napra esik. Az ünnepnek ilyen elnevezése arra utal, hogy ez a határnapja a húsvéti kötelező
szentáldozásnak. Az eddig terjedő időszakban szokás tartani a gyermekek elsőáldozását is.
1

Pályi Gyula a Modena-i és Reggio Emilia-i Egyetem kémia professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja
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A húsvéti idő záróünnepe, az ötvenedik nap, a Pünkösd. Ez a nap a
Szentlélek kiáradásának napja. A pünkösdi szertartás szövegében ez áll:
’A Szentlélek – a feltámadt Krisztus ajándéka – Pünkösdkor, az Egyház
születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, és a
sok különböző nyelvű embert egy közös hit megvallásában egyesítette’.
A Szentlélek ábrázolásának egyik formája a galamb. Ezt a szimbólumot
megtaláljuk templomunkban is a szentély boltívének közepén.
Még két fontos ünnepet meg kell említeni annak ellenére, hogy a
húsvéti időn túl esnek.
Az első kapcsolódik Pünkösdhöz azáltal, hogy a Szentlélek eljövetele utáni vasárnapon
Szentháromság vasárnapját ünnepeljük. A Szentháromság titkáról így beszél a szertartás
szövege: ’Mennyei Atyánk, Te elküldted a világba Fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő
Szentlelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. – Te egyszülött Fiaddal és a
Szentlélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három
személyben és mégis egyetlen lényegben.’
Majd nyolcszáz éve IV. Orbán pápa tette külön ünneppé Krisztus Testének és Vérének, az
Oltáriszentségnek megünneplését, az Úrnapját (június 14.).
Az Oltáriszentséget szentmisével és az azt követő körmenettel
ünnepeljük. A körmenet élén a ministránsok viszik a keresztet, a pap
baldachin alatt vonul a szentségmutatóban lévő Oltáriszentséggel. Az
útvonalat virágszirmokkal hintik a gyerekek az Oltáriszentség előtt.
A körmenet vonalán négy virágokkal díszített lombsátrat állítanak,
amelyekben kis oltárt is építenek a hívek. Az oltároknál egy-egy
evangéliumi részlet felolvasása után a pap a négy világtáj felé áldást
ad az Oltáriszentséggel – embernek, földnek, zsendülő természetnek.
A körmenet visszatér a templomba, ahol a szertartás hálaadással
fejeződik be, a hívek eléneklik a Te Deum-ot (’Téged Isten
dicsérünk…’).
Leányfalun is szép szokás a körmenet sátrait megépíteni, ami
családok ’örökletes joga’ sokszor.
Áldozócsütörtök a Világnak Virága (Tavasz) című könyvből
Áldozócsütörtökről, azaz a mennybemenetel ünnepéről ezt írja Czárán Eszter Világnak Virága
(Tavasz) című könyvében: ’Jézus Húsvét után negyven nappal visszament Atyjához az égbe. Előtte
megígérte, hogy elküldi a vigasztaló Szentlelket nekünk. (A Szentlélek eljövetelét tíz nappal
később, Pünkösdkor ünnepeljük.) Jézus azt is megígérte a tanítványoknak, hogy velük (és így
velünk is) marad mindörökre.
„Jézus odalépett hozzájuk és így szólt: Én kaptam
minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát,
tegyétek
tanítványaimmá
mind
a
népeket!
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek
nevére, és tanítsátok őket mindannak a megtartására,
amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok
mindennap, a világ végéig.” (Máté evangéliuma, 28, 1620)
Jézus a tanítványoknak feladatot is adott, s mivel mi is
az Ő tanítványai vagyunk, ezek nekünk is feladataink.
A falvak népe e napon a szentmisén bő termésért, esőért
imádkozott. A régi ember hitében Jézus a húsvétot
követően negyven napig itt jár közöttünk, itt él bennünk.
A mennybemenetel napján Jézus után egy villanásra
nyitva marad az ég kapuja, s mindenkinek a lelke
nyújtózkodik, hogy benézzen oda.

Giotto: Krisztus mennybemenetele
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Volt olyan vidékünk, ahol déli harangszóra a templomba siettek az emberek, hogy e percben
Jézus után küldjék legfontosabb kéréseiket az ég felé.
Akik összeszedetten imádkoznak e napon, lelkük rendeződik, s amikor megnyílik az égbolt, s Jézus
elhagyja a földet, az Ő kegyelme kiárad az emberekre. Az erős hitű ember újjászületik s
meggyógyul.’
Video-képernyőn lesznek követhetők a templomban zajló szertartások
Váratlan adomány következtében lehetővé vált, hogy szentmisék, vagy más szertartások a templom
előtti téren is követhetők legyenek nagyméretű képernyőn, amikor a nagyszámú hívősereg nem fér
be a kicsiny templomba!
Kőhegyi András, egyházközségünk tagja jóvoltából minden szükséges berendezést megkaptunk, és
már be is üzemelték ezeket. A képernyő az időjárás viszontagságaira érzékeny, ezért csak
közvetlenül a közvetítendő szertartások előtt lehet elhelyezni a templom bejáratánál, ahová két
markos férfi kell, hogy kivigye a sekrestyéből és vissza is vigye oda a szertartás végeztével.
Köszönjük ezt a hasznosságában is nagy értékű adományt!
Egyházközségünk megjelent az Interneten is
A leányfalusi Szent Anna katolikus egyházközség tájékoztató oldalai mostantól megtalálhatók az
Interneten. Felismerve és elismerve a falu katolikus közösségének fontosságát, Leányfalu
Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala jóvoltából csatlakozhattunk Leányfalu honlapjához.
Oldalainkon azonban nemcsak a falu lakosságának katolikus részéhez szólunk. Reményeink szerint
olyan általános és helyi ismeretek is nyerhetők oldalainkról, amelyek világnézettől, vallási
hovatartozástól függetlenül érdekesek lehetnek bárki számára.
A lapok elérése a www.leanyfalu.hu
honlap
baloldali
’LEÁNYFALU’
blokkjának
alján
megtalálható
’Katolikus egyházközség’-re kattintva
lehetséges.
Zoltán atya köszöntőjén kívül az
egyházközség állandónak tekinthető
szervezeti, rendelkezési információkat,
aktuális híreket, írásokat és archívumot
találunk.
Az archívumban az egyházközség
történetéről találunk írásokat és a
Dr.Szinna Ferencné Lia nénivel készült
riportfilmet nézhetjük meg. Olvashatjuk
a tavalyi Puszta Sándor napra megjelent
kiadványt. Az ’ÜZENETEK’ címszó alatt
az
eddig
megjelent
negyedéves
kiadványokat érhetjük el.
Az internetes fórum akkor az igazi, ha
értékes információkat hordoz. Az
állandóság és frissesség egyszerre kell,
hogy jelen legyen. Erre törekszünk, de a
segítség ebben a vonatkozásban is jól
jön. Észrevételek, írások, információk.
Várjuk ezeket!
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Húsvéti vidámság, gyerekek levelei Istenhez
A Feltámadás ünnepe vidámságra ad okot, amit Húsvétvasárnap, de még inkább Húsvéthétfőn
tapasztalunk. Ugyan Húsvéthoz nem kapcsolódnak az alábbi levelek, de a gyerekek őszinte,
csodálnivaló bizalma mellett a legtisztább humor hordozói is:
Kedves Isten! Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és Húsvét közé!
Lehet, hogy Káin és Ábel nem ölte volna meg egymást annyira, ha külön szobájuk lett volna.
Nálunk ez működik a bátyámmal.
A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj?
Hogyhogy olyan régen nem teremtettél egy új állatot sem? Csak a régiek vannak!
Ha vasárnap figyelsz a templomban, megmutatom az új cipőmet!
Események az egyházközségben Nagyböjt folyamán, a Nagyhéten és Húsvétkor
Nagyböjt:
Keresztút: minden pénteken 17 órakor.
Péntekenként a misék előtt, vagy után lehetőség van gyónásra, lelki beszélgetésre.
Virágvasárnap (április 5.) 15-16 óra között bűnbánati liturgia, gyónási lehetőséggel.
Nagyhét:
Hétfő, kedd, szerda:
Nagycsütörtök
Nagypéntek

08:00
17:30
15:00
17:30
17:30
18:30
9:00
10:30
9:00
10:30

Nagyszombat
Húsvét vasárnap
Húsvét hétfő

Szentmise
Szentmise, Szentségimádás
Keresztút
Szent Liturgia
Feltámadási szentmise
Körmenet (gyertyát hozzunk, tölcsérrel!)
Ünnepi szentmise
Családok miséje
Ünnepi szentmise
Családok miséje

A szentmisék rendje a Nagyhéten kívül:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök
08:00
Péntek
17:30
minden első pénteken mise után szentségimádás

Szombat, vasárnapi előmise

17:30

Vasárnap

9:00
10:30

Családok miséje
Római Katolikus Plébánia telefonszáma: 26/383-091
Cím: Szent Imre herceg útja 14.
Plébános: Szalay Zoltán atya

Ügyfélfogadás: csütörtök: 9:00-10:00, péntek: 16:00-17:00, vagy
előzetes telefonos megbeszélés szerint

Segítse egyházközségünket! Számlaszám: 64700083-10001679 (Takarékszövetkezet)
Jövőkép
Hajnali fényben egy kismadár
A templom tornyára száll.
Dicséri a napot, ami őrá vár.
A fényt, a helyet, talán a csillogó
harmatot?
Fészkében csemetéi öt apró
éhes száj.
Lesz-e mag, rovar, pár darab morzsa,
talán.
Globalizált világ embere,
új nemzedék, nektek az élet
mit kínál?
(Czinki László, leányfalusi lakos verse)
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