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Naptár
VIRÁGVASÁRNAP, Az Úr szenvedésének vasárnapja, március 25. II. zsoltárhét

Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Mk 14,1-15,47
misében Ev. Mk 11,1-10 v. Jn 12,12-16
Az ünnepi szentmise elején - amely kivételesen 11 órakor kezd dik körmenet, barkaszentelés. A szentmisén a scola Passiót énekel.

Testvérem! A mai szentmise olvasmányában Izaiás próféta
jövendölését olvassuk a Megváltó szenvedésér l. A Passió pedig a
beteljesedésr l szól. Maga Jézus mondja (Vö.: Lk 24,44), hogy be
kellett teljesedni mindannak, amit róla a prófétáknál és a Zsoltárokban
jövendöltek. Mai válaszos zsoltárunk is (21.) tartalmaz messiási
jövendöléseket. Er sítse meg hitünket annak ténye, hogy amit a
Megváltóról jövendöltek, az Krisztusban valóban beteljesedett.
„Aki csak rám néz, mind kinevet, elhúzza száját, fejét csóválja.” A
beteljesedést Máté evangéliumában így olvassuk: „Akik arra jártak,
káromolták t, bólogattak a fejükkel” (27,39). „Az Úrban remélt, hát
mentse meg, ha szereti t, szabadítsa meg.” Kicsit kés bb, ugyancsak
Máténál találjuk: „Bízott az Istenben? Mentse meg t most, ha akarja”
(27,43)! „Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden
csontomat.” A hitetlen Tamás Húsvét vasárnap ezt mondja: „Hacsak
nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek
helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem” (Jn
20,25)! „Elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek.”
Ez is megtörtént (Vö.: Jn 19,23k). „Vessünk rá sorsot, kié legyen” (24)!
Ezek a sorok magukért beszélnek, megalapozzák hitünket.
Testvérem! Válaszos zsoltárunk válasza is ennek a zsoltárnak az eleje:
„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Mesterünk kiáltott fel így a
kereszten. (Vö.: Mt 27,46) A nehézségekben, a bajokban tehát nekünk
is szabad kiáltanunk. DE SOHASE FELEJTSÜK EL, ISTEN ÜZENETE MINDIG
BETELJESEDIK (Vö.: Zsolt 15,10), AZ UTOLSÓ SZÓ A FELTÁMADÁSÉ!
[M.a.]

Ma van a határideje, hogy jelentkezzünk a május 1-i szombathelyi
zarándoklatra, Brenner János boldoggá avatására.
Nagyhétf , március 26.
Iz 42,1-7 Jn 12,1-11
10.30: Dr. Sótonyi Péterné temetése a Fels -krisztinavárosi urnatemet ben

Nagykedd, március 27.
Iz 49,1-6 Jn 13,21-33.36-38
8.00 a szentmisén részt vesz a Szent Gellért Iskola.
Szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkés bb 10
óráig.
Nagyszerda, március 28.
Iz 50,4-9a Mt 26,14-25
16.00–18.00: karitász fogadóóra
16.00: szentsír állítás a templomban, szeretettel várjuk fiatal segít k
csatlakozását
NAGYCSÜTÖRTÖK, március 29.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig”
7.30-8.30: gyóntatás: Mihály atya
10.00: krizmaszentelési mise a Bazilikában, melyre bíboros atya a
Testvéreket is szeretettel invitálja
Olv.: Iz 61,1-3a.6a.8b-9 Jel 1,5-8 Lk 4,16-21
Délután nem lesz iroda

A húsvéti szent három nap
18.15: ismertetés
18.30: Ünnepi, koncelebrált szentmise az Utolsó vacsora emlékére,
amelyen a lábmosás szertartását is megtartjuk
Kiv 12,1-8.11-14 1Kor 11,23-26 Jn 13,1-15
szentmise után az áldoztatók elviszik az Oltáriszentséget a lakáshoz
kötött betegekhez, utána oltárfosztás
22.00: Jeremiás siralmai
NAGYPÉNTEK, március 30.
„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig
Szigorú böjti nap, 14 éves kortól hústilalom, 18-60 éves korig háromszori
étkezéssel, egyszeri jóllakással
9.00: keresztút, utána gyóntatás legkés bb 11.00 óráig
12.00: fájdalmas rózsafüzér
14.45: szertartás ismertetése
15.00: szertartások;

igeliturgia: Iz 52,13-53,12 Zsid 4,14-16;5,7-9 Jn 18,1-19,42
hódolat a szent kereszt el tt, áldozás, sírba helyezés
Szertartás után lehet ség van szentsír látogatásra, 21 óráig
21.00: Jeremiás siralmai
NAGYSZOMBAT, március 31.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten
felmagasztalta és olyan nevet adott neki, mely fölségesebb minden névnél.”

7.00: szentségkitétel, egész nap szentségimádás, este 8 óráig
Gyóntatás rendje: 7.00- 8.00: Mihály atya
8.00-10.00: Csaba atya
10.00-11.30: Flávió atya
11.30-13.00: Mihály atya
15.00-16.00: Matolcsy Kálmán atya
16.00-17.30: Mihály atya

A húsvéti id
A Húsvét vasárnaptól Pünkösd vasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben
üljük meg egyetlen ünnepként, s t „nagy vasárnapként”. Ezeket a napokat az
ALLELUJA gyakoribb éneklése jellemzi. A húsvéti gyertya az oltár mellett
marad Pünkösd vasárnapig.

Húsvét vigiliája
20.15: ismertetés
20.30: vigilia szertartás
I. Fényünnep:
zszentelés, húsvéti gyertya bevitele, örömének. Aki tud, hozzon
magával közepes méret gyertyát
II. Igeliturgia: Olvasmányok:Ter 1,1-2,2 Ter 22,1-18
Kiv 14,15-15,1 Iz 54,5-14
Szentlecke: Róm 6, 3-11
Ev.: Lk 24,1-12
III. Keresztségi liturgia: litánia, keresztvíz szentelés, keresztségi fogadalom
megújítása
IV. Az Eukarisztia liturgiája: Húsvéttal az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik,
figyeljünk a kivetítésre
HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, április 1.
zsolozsma saját
ApCsel 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8 Jn 20,1-9
esti szentmisében: Lk 24,13-35
8.15: ételszentelés
8.30: ünnepi szentmise, utána lesz a feltámadási körmenet

17.45: ünnepi vesperás
A szentségimádás - a hónap els vasárnapja helyett - a következ ,
Irgalmasság vasárnapján lesz
HÚSVÉTHÉTF , április 2.
ApCsel 2,14.22-33 Mt 28,8-15
Ezen a napon d.e. 10.00 órakor és este 18.30-kor lesz szentmise

F O N T O S
- Aki szeretné húsvéti szentgyónását és szentáldozását elvégezni, de nem tud
eljönni a templomba, igényét bejelentheti a sekrestyében vagy az irodán,
vagy telefonüzenet útján is . A plébánia telefonszáma: 356 43 88
- Bíztatjuk Testvéreinket nagypéntek délutáni és esti valamint nagyszombati
szentség-imádásra.

Nagytáborunk 2018
Négynapos plébánia nagytáborunkat július 12-t l 16-ig, csütörtök estét l hétf délig
rendezzük a zempléni, leny göz természetvédelmi területen, Mogyoróska
községben, a Regéci vár alatt. Elhelyezés k házakban, 4-10 ágyas szobákban,
általában nem emeletes ágyakon, meleg vizes zuhanyzási lehet séggel. A cserkészek
pedig a falu határában táboroznak, a négy napon közös programjaink lesznek.
Jelentkezni a Húsvét után megjelen jelentkezési lappal és befizetésével lehet.
Határid április 25, szerda. A részvételi díjat egy összegben vagy részletekben is be
lehet majd fizetni június 18, hétf ig.
A tábor sikere azon múlik, hogy minél többen együtt legyünk. Döntsd el te is, hogy
velünk leszel-e július 12-16 között! Aki tud jönni, aki nem, kérjük, imádkozzon a
tábor sikeréért.
Ima nagytáborunkért
Uram Jézus! Te is, amikor munkád, tanításod közben elfáradtál, kiszakítottad magad a
tömegb l, és barátaiddal elvonultál egy csendes helyre. Egyközségünk tagjai szeretnének
most a mindennapok forgatagából kiszakadva, felszabadult vidámságban Veled és egymással
eltölteni néhány napot. Kérünk, áldd meg közösség-épít kezdeményezésünket! Er síts
kegyelmeddel és szereteteddel, hogy nyári plébániai nagytáborunk mindnyájunk számára a
testi-lelki megújulás alkalma legyen! Segíts, hogy minél több testvérünket megnyerjük erre a
kalandra! Vezess minket a szeretet Lelke által, hogy akaratod szerint, egymást egyre jobban
szeressük! Adj minél több ötletet, amellyel vidámmá, széppé tehetjük a táborban eltöltött
napokat! Add, hogy általa közösségünk meger södjön és szeretetben összeforrjon!
Havas Boldogasszony, egyházközségünk véd szentje, légy vezércsillagunk ebben a
tevékenységünkben! Ámen.

