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VIRÁGVASÁRNAP,
NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT
Virágvasárnap
A nagyböjt 6. vasárnapjával, virágvasárnappal kezdődik a nagyhét. Urunk Jeruzsálembe való messiási
bevonulását ünnepeljük ekkor. Az evangéliumok leírják, hogy Jézus szamárháton vonult be, miközben az
emberek faágakat szórtak az
útra. Rómában
már Nagy Szent
Leó pápa idejében Jézus szenvedése állt a liturgia
középpontjában.
A
századok folyamán ez a kettős
ünneplés megmaradt. Ezért a mai liturgiában az ünnepi mise előtt
van a barkaszentelés, és az evangélium helyén Jézus
szenvedéstörténete – általában passióéneklés.
Nagycsütörtök
A húsvét (pászka) az Ószövetségben családi és
templomi ünnep volt. Fiatal bárányt áldoztak fel, és a
kovásztalan kenyér ünnepe is beleszövődött. Az
Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek. Jézus ezt
a vacsorát használta fel arra, hogy az Újszövetség áldozatát megalapítsa. Apostolaira bízta annak végzését,
mely keresztáldozatában nyerte el teljes értelmét.
Az esti szentmise sajátos szertartása a lábmosás. Jézus itt nem szavával, hanem példájával tanít alázatosságra és szeretetre. Az Egyház Jézus szavait idézi: „Új
parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket.” Áldoztatás után az Oltáriszentséget körmenetben átviszik ideiglenes őrzési
helyére. Onnan visszatérve következik az oltárfosztás.
A nagycsütörtök eseményeihez tartozik a püspöki
székesegyházakban az úgynevezett krizmaszentelési
mise. Az egyházmegye főpásztora papjaival együtt misézik, és megszenteli a betegek, a katekumenek olaját
és a krizmát. Ekkor újítja meg a papság a szenteléskor
tett ígéreteit.

II. évfolyam, 2. szám

Nagypéntek
Nagypéntek nem a gyásznak és sírásnak, hanem az
Úr keresztáldozatának, a megváltásnak a napja. Ezen a
napon kereszthódolatot tartunk, s az evangélium helyén – virágvasárnaphoz hasonlóan – passióének.
Szentmise nincs, de szentáldozásra van lehetőség. Sok
helyen szokás az úgynevezett, „szentsír” állítása,
amely egyben az Oltáriszentség őrzési helye is. Nagypénteken a templomban vagy a kálvárián vegyünk
részt a keresztúti ájtatosságon. Ezen a napon hústilalom és szigorú böjt van.
Nagyszombat
Az Egyház Urunk sírjánál időzik, szenvedéséről és
haláláról elmélkedik. Az oltár minden felszerelésétől
megfosztva áll. Nincs szentmise, és az Eucharisztiát is
csak a haldoklóknak osztják ki.
Húsvéti vigília
Szent Pál tanítása szerint a keresztény a keresztség
által eltemetkezett Krisztus halálában, és feltámadása
által új éltre támadt (vö. Róm 6,3-5). Ezért az esti
szertartásokon a keresztvízszentelés után sok helyen
kiszolgáltatják a keresztség szentségét is.
A XII. századtól vált általánossá az új tűz megáldása és a bevonulási körmenet. A vigília csúcspontja az
Eucharisztia ünneplése, mert ebben nyilvánul meg
leginkább Urunk húsvéti misztériuma.
Húsvét ünnepe
Az ószövetségi választott nép az Egyiptomból
való szabadulást a húsvéti
bárány áldozatával ünnepelte. A húsvét (pászka)
jelentése teljesen más értelmet kapott Jézus kereszthalála és feltámadása
miatt. Jézus a mi húsvéti
bárányunk, aki magára vette a világ bűneit, és ezzel
megszabadította népét a
bűntől, a haláltól, és ezáltal
új életre támadt. „Szenvedésével az Úr átment a halálból az életbe, és nekünk, hívőknek megnyitotta az utat
feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a halálból az
életbe.” (Szt. Ágoston)
Forrás: Adoremus, 2006. április, 4-8. old. alapján
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AZ ÜNNEPI SZENTMISÉK RENDJE
Virágvasárnap (március 16.) és Húsvétvasárnap
(március 23.) reggel 8.00 órakor kezdődnek a szentmisék templomunkban.
Nagycsütörtökön és nagypénteken 18.00 órától
Csépán, nagyszombaton 19.00 órától szintén Csépán
lesznek megtartva a szertartások, melyekre buszt rendelünk, ha lesz elegendő jelentkező. Jelentkezni lehet
Dénes atyánál, vagy Nádas Józsefnénél (329-122).

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
Március 15-én (szombaton) 17.30-tól
ökumenikus istentisztelet lesz
Csépán a református templomban.

FARSANG VOLT A CSÉPAI PLÉBÁNIÁN

Február 2-án farsangi vetélkedőt
tartottunk a csépai plébánián, melyen
szelevényi gyerekek is részt vettek.

A 2008. évre a református, az evangélikus és a katolikus
egyházak közösen hirdették meg a Biblia évét. Olyan közös kincs számunkra a Szentírás, amely összeköt bennünket (és más keresztény felekezetekkel).

„Akkora erő és hatékonyság van az Isten Igéjében,
hogy támasz és életerő az Egyháznak, a hit ereje az
Egyház gyermekeinek, táplálék a léleknek, tiszta és el
nem apadó forrása a lelki életnek” (Dei Verbum 21).
„Az Egyház sürgetően és nyomatékosan buzdít minden keresztényt (...), hogy a Szentírás gyakori olvasása
révén jusson el Jézus Krisztusnak fönséges ismeretére
(Fil 3,8). »A Szentírás nem ismerése ugyanis Krisztus
nem ismerése« (Szt. Jeromos)”(DV 25). – A Katolikus Egyház Katekizmusa, 131, 133.
A Biblia évében a Szent István Társulat kiadásában
kedvezményesen lehet Bibliát vásárolni:
Nagyalakú, családi Biblia (17x24 cm):
4.600.- Ft helyett 2.300.- Ft
Közepes nagyságú Biblia (12x18 cm):
2.600.- Ft helyett 1.300.- Ft
puhafedeles: 2.100.- Ft helyett 1.050.- Ft
Kisalakú diák Biblia (11,5x16,5 cm):
keménytáblás: 1.700.- Ft helyett 850.- Ft
puhafedeles: 1.500.- Ft helyett 750.- Ft
Nagyalakú Újszövetség (10x15 cm):
keménytáblás 1.300.- Ft helyett 650.- Ft
puhafedeles 1.100.- Ft helyett 550.- Ft
Kisalakú Újszövetség (7,5x11,5 cm):
keménytáblás: 1000.- Ft helyett 500.- Ft
Megrendelhető Nádas Józsefnénél (Tel.: 329-122) április 1-ig.
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