ÜZENET
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...por és hamu...

A szent hagyomány....
Hamvazószerdával elkezdődik a húsvéti készület
A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén
március 9-ére esett. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus
feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére készülnek a hitben való elmélyülés, a
kiengesztelődés és a lemondás segítségével. Hamvazószerda abból az ősi hagyományból
eredeztethető, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emléke a
mai napig megjelenik a szertartásban: az előző évben megszentelt és elégetett barka
hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek
homlokára, közben ezt mondva: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” A
hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Mivel a vasárnapok az egyház
gyakorlata szerint nem számítanak böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal kezdődik
a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet
tesz ki. A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból
kiinduló keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események
jelentőségét emeli ki. (Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven
napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a
pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta
negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.) A negyvennapos böjt a IV. századra vált
általánossá a keresztény világban. A XI. századig olyannyira szigorú volt, hogy késő
délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti napokon egyáltalán
nem fogyasztottak. Az Egyház ma már enyhébb böjtöt ír elő, de hamvazószerdára és
nagypéntekre szigorú böjtöt rendel: a 18 és 60 év közötti híveknek csak háromszor lehet
étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb
tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A
bűnbánat jeleként a nagyböjt egész folyamán elmarad a szentmisében az alleluja, amely a
liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése, a templomot pedig ez időszakban nem
díszíti virág. A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a
liturgiában a bűnbánatot. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a
keresztúti ájtatosság, amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé
vezető úton. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a
könyörgés fontosságát emeli
ki, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.
Húsvétra
készülve az Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a szegények megsegítése)
lelkületét ajánlja híveinek.
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A KERESZTÚT JÁRÁS EREDETE ÉS TARTALMA
A keresztút járás azt szeretné elősegíteni, hogy egyre jobban
elmélyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen, ha ezt
megértjük. akkor mindennapi áldozatainkat, életünket is
könnyebben tudjuk az Úréhoz kapcsolni, és egymás terhét is
hordozni. Ebben lehet példaképünk Kalkuttai Boldog Teréz Anya,
aki mindig, minden körülmények között Krisztust látta meg a
másik emberben, az Urat ismerte fel a rászorulóban. Az Ő
gondolatai:

"Amikor éhes voltam, enni adtál, amikor szomjas voltam, inni
adtál. Bármit, amit a legkisebb testvéremnek teszel, nekem teszed.
Lépj be hát Atyám házába! Amikor hajléktalan voltam, ajtódat
kitártad előttem, amikor mezítelen voltam, rám adtad ruhádat;
amikor fáradt voltam, segítettél nyugalmat találni, amikor aggodalom gyötört, elűzted
félelmem. Amikor kicsi voltam, olvasni tanítottál, amikor magányos voltam, szeretetet
adtál, amikor börtönben voltam, eljöttél cellámba, amikor betegágyon feküdtem, ápoltál.
Idegen földön hazát adtál, amikor munkanélküli voltam, munkát kerestél nekem. Amikor a
csatában megsebesültem, bekötözted sebeimet, amikor jóságra vágytam, megfogtad
kezemet. Amikor színes bőrű voltam, kicsúfoltak és bántalmaztak, te vitted keresztemet.
Amikor öreg voltam, nekem ajándékoztad mosolyodat. Amikor nyugtalan voltam,
türelmesen meghallgattál. Láttál leköpve, véresen, és felismertél, bár piszkos és verítékes
voltam. Amikor kinevettek, te mellém álltál. Amikor boldog voltam, örömömben osztoztál."
Ezek azok a tettek, amelyekkel életünket Jézus életéhez kapcsolhatjuk, hiszen ahogy
Szent Ágoston írja: „A szeretet a szeretet által növekszik.”
A KERESZTÚT JÁRÁS HAGYOMÁNYA
A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet
Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Via Dolorosa: a fájdalmak útja. Via Crucis: a
kereszt útja. A hagyomány szerint a szent körúton már a föltámadás utáni napokban
végigmentek néhányan (az Utolsó Vacsora terme, Annás és Kaifás háza, Golgota, Szentsír,
Praetorium, Getszemáni kert, Olajfák hegye, Kidron-völgy, Sion hegye). Hagyományként élt
az is, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének helyeit annak mennybemenetele után.
Később emlékkápolnákat is létesítettek az útvonal főbb helyszínein. A ferences atyák
vezetésével már a tizennegyedik századtól zarándokok látogatták, bár azok az állomások
nem voltak teljesen azonosak a maiakkal. Európában elsőként olasz területeken
imádkozták a stációkat. Szabadtéren a németek állítottak föl először a 15. században - hét
állomással. A tizennégy stációs forma Betlehemben 1518-tól honosodott meg. Az Itália
apostolának nevezett Port Maurizio-i Szent Lénárd népmissziójának köszönhetően
kontinensünkön a tizennyolcadik században terjedt el a tizennégy állomásos forma. Őt a
keresztút prédikátorának nevezték el. Húsz év alatt - 1731 és 1751 között - 572 keresztutat
állított föl. Az állomások számát, a keresztút felállításának helyét, körülményeit és az
ájtatosság módját XII. Kelemen pápa szabályozta és egységesítette 1731-ben kiadott
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rendeletében.
Így egyre több helyen idézte fel, és véste lelkébe minden kor embere Jézus tanácsát: „Aki
követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem".
A keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, amelyben a hívők- egyedül vagy
közösségben - fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Imádkozható kötött szövegekkel,
de saját szavainkkal is. Sajátos napja a péntek, különösen nagyböjtben, de más napokon is
végezhető. Ajánlott rá lelkiismeretvizsgálattal és a bánat felindításával felkészülni.
Elcsendesedünk, életünkre tekintünk, és együtt érzünk a szenvedő Jézussal, valamint
mindazokkal, akik vele együtt szenvednek, és erőt merítünk keresztjeink hordozásához.
Életünk minden gondjával és örömével Jézus után indulunk...
XVI. Benedek pápa a Vatikáni Rádióban a fájdalom értelmével és a kereszt megváltó
értékével kapcsolatban ezt mondta egy beszélgetésben:

„Természetesen a szenvedés mindenkiben félelmet kelt, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy
a szenvedés elfogadása által felnőttebbé válunk. A fájdalom ellen küzdenünk kell - ez az
orvostudomány feladata -, másrészt viszont a fájdalom arra is szolgál, hogy felismerjük
korlátainkat, elgondolkodjunk életünk értelme felett és megnyíljon a szívünk mások
szenvedése iránt. Ami pedig a kereszt botrányát illeti: valóban nem könnyű felfogni, miért
van szükség a kereszthalál kegyetlenségére ahhoz, hogy a világ üdvözüljön. A mai ember
szeretné kizárni életéből mindezt. Valójában azonban Jézus kereszthalála felhívást jelent
az igazságosságra, a tisztességre, az igazságtalanságoknak a szeretetben való leküzdésére.
Ugyanakkor - bár ésszel ezt nem könnyű felfogni - az Úr Jézus áldozatával felvállalta a mi
fájdalmainkat, szenvedéseinket és ezzel átalakította a világot. Csak Krisztus útján járva
vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha
nem tudunk lemondani önmagunkról, korlátainkról és arról az akaratunkról, hogy mindent
birtokoljunk. A szeretet tehát szükségszerűen magában foglalja a fájdalmat és az
önajándékozást. A kereszt misztériumában benne van a szeretet misztériuma!
Gondolatainkat a Szentatya keresztútjának befejező imádságából vett részlettel zárjuk: „Úr
Jézus Krisztus! Tested nem lett a romlásé. Feltámadtál, és helyet adtál a megváltozott
testnek Isten szívében. Engedd, hogy örvendezzünk ennek a reménynek, s vidám szívvel
vigyük azt el a világba! Add, hogy feltámadásod tanúi legyünk!"

Adj már csendességet...
(részlet)
Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!
Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd vesztségére!
Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg!
Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.
(Ballasi Bálint)
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„…ha majd fölemelnek a földről,
mindenkit magamhoz vonzok.” /Jn 12,32/
A liturgia szó jelentése: „nyilvános mű”. A nép részéről illetve a nép
javára végzett szolgálatot jelent. A keresztény hagyományban azt
jelenti, hogy Isten népe részt vesz Isten művében. A liturgiában
Krisztus, a mi Megváltónk és Főpapunk folytatja Egyházában,
Egyházával és Egyháza által a mi megváltásunk művét. A liturgikus ünneplésben az
Egyház az ő Urának képmásaként szolgál, részt vesz prófétai küldetésében és királyi
papságában.
A nagyböjt hamvazószerdán kezdődik, negyven napig tart. Ezen a napon az Egyház hamut
szentel, és a bűnbánat jeléül a pap hamut hint homlokunkra. Virágvasárnap a nagyböjt
utolsó vasárnapja. Ezen a napon ünnepli az Egyház Jézus jeruzsálemi bevonulását. Ezen a
napon a papság és a hívek a szentelt barkával körmenetet tartanak. A virágvasárnapnak
kettős jelentősége van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja, másrészt előre vetíti
Jézus szenvedésének és halálának fájdalmát. A szentmise keretében elhangzik a passió,
Jézus szenvedéstörténete.
Nagycsütörtök – A püspöki székhelyeken e nap délelőttjén a megyéspüspök együtt misézik
papjaival, akik megújítják szentelési ígéretüket. Ezen a szentmisén a püspök olajat szentel,
melyet a szentségek kiszolgáltatásánál használnak. Ezt a szentmisét olajszentelési vagy
krizmaszentelési misének nevezzük. A szentelt olaj fajtái: keresztelendők olaja, betegek
olaja, krizma (A krizmába illatos balzsamot kevernek, amely Urunk jó illatát jelenti.
Krizmával végzik a felkenést a keresztség, a bérmálás és az egyházi rend szentségében.)
Nagycsütörtök este az utolsó vacsora emlékmiséjén az Oltáriszentség és az egyházi rend
alapítására emlékezünk. Amikor a szentmisében az Egyház Krisztus húsvéti vacsoráját
ismételve és megújítva az Eucharisztiát ünnepli, mindig Krisztus haláláról és
feltámadásáról emlékezik meg. A bűnök bocsánatára kiontott vér, Krisztusnak mint
áldozatnak, mint Húsvéti Báránynak a valóságát állítja középpontba. A nagycsütörtök az
Egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a
bűnbánókat. Az esti szentmisén, amikor a pap a Glóriát énekli, megszólalnak a csengők, a
harangok és az orgona, azután elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül csak a
kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek”. A nagycsütörtöki evangélium elmondja,
hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás,
hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap
megmossa tizenkét egyházközségi tag (férfiak) lábát. (Jn 13, 13-15) A szentmise utáni
oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt még a terítőt is, Jézus
elfogatására és nagycsütörtökön kiállt szenvedéseire emlékeztet.
Nagypéntek – Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a
napon nincs szentmise. A szertartás keretében elhangzik a passió Szent János evangélista
szerint. Ünnepélyes könyörgést végeznek a pápáért, a püspökökért, a papokért, hívőkért és
hitetlenekért. Az ünnepélyes imák után következik a hódolat a kereszt előtt. A
kereszthódolat után elimádkozzuk a Miatyánkot, majd az áldozás következik. A szertartás
után a hívek a szent sírnál imádkoznak, mely fölött elhelyezték a lefátyolozott Oltáriszentséget.
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Nagyszombat – Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított
szentsírt.
Húsvét vigíliája – Szombaton, a sötétség beállta után kezdődik a liturgia. Első eseménye a
tűzszentelés és a húsvéti gyertya megszentelése. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák
sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti, azt, hogy a bűn és halál
sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A húsvéti gyertyán
található öt tömjéncsomó Jézus öt szent sebét jelenti. A húsvéti örömének ( Exultet ) az
ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A
Glória ünnepélyes éneklése során megszólalnak a csengők, a harangok és az orgona.
Ünnepi örömmel dicsőítjük Istent az Alleluja éneklésével. Az ezt követő ó- és újszövetségi
olvasmányok átfogják az üdvösség történetét. A prédikáció után következik a keresztelés
ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája hangzik el, hiszen a
keresztséggel az ember tagjává lesz a szentek közösségének. Ezt követi a keresztvíz
megszentelése és a keresztelés. Majd az összes hívők megújítják keresztségi fogadalmukat.
A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt
Üdvözítővel találkozunk. A mise után kezdődik a feltámadási körmenet. A hívők ünneplése
kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét.

A kereszt himnusza
Most minden földi szenvedés
dicsérje az Urat:
Dicsérje Őt szegénység és száműzetés,
Dicsérje Őt csalódás, kitagadottság, hontalanság,
Dicsérje Őt oltatlan szomj és nyugtalanság.
Dicsérje Őt fénnyel tusázó kincs elme,
Dicsérje Őt a Természet sötét gyötrelme...
Dicsérje Őt szeretet kínja: szent és drága.
Dicsérje Őt a lélek árvasága.
Dicsérje Őt a lelki börtön, szellemek fogsága.
Dicsérje Őt a bűnnek mardosása.
Dicsérje Őt a bűnbánóknak sóhaja.
Dicsérje Őt múlások vontatott jaja.
Dicsérje Őt halál keserves végcsapása is...
Mert boldog lett a földi kín:
beléje szeretett
a Szeretet...
Íme a Kereszt fája, min
a világ Üdve megfeszíttetett..
(Gertrud von Le Fort)
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Elmúlt hónapok eseményei képekben

Pásztorjáték a csépai gyerekekkel...
Ökumenikus imahét Tiszaugon

Ökumenikus imahét Tiszakürtön

Ökumenikus imahét Csépán

Ökumenikus imahét Szelevényen

Ifjúsági találkozó Cegléden
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Anyakönyvi hírek
20010. december 19. - 2011. március 20.

Elhunytjaink

Csépa

Berényi Pál (élt 99 évet)
Tompa Sándorné szül. Czucz Mária (élt 82 évet)
Szóró János (élt 66 évet)
Egedi Béláné szül. Dombi Mária (élt 77 évet)
Kocsi András (élt 91 évet)
Sebők Andrásné szül. Gigor Mária (élt 82 évet)

Tiszaug

Nyercz József (élt 81 évet)

Tiszasas

Tódor István (élt 30 évet)
Németh Sándorné szül. Joó Erzsébet (élt 86 évet)
Tígyi Andrásné szül. Burai Eszter Csilla (élt 64 évet)

Szelevény
Kiss Béláné szül. Sándorfi Katalin (élt 54 évet)
Pomázi József Zoltán ( élt 77 évet)
Varga Mihályné szül. Varga Anna (élt 83 évet)
Tóth János (élt 80 évet)
Dudás Jánosné szül. Varga Ilona (élt 83 évet)
Nagy György (élt 57 évet)
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Egyházközségünk eseményei a nagyböjti időszakban
NAGYBÖJTI

LELKIGYAKORLAT

Csépán, ápr. 8-9-10-én (péntek, szombat, vasárnap)
18 órai kezdettel.
Szelevényen, ápr. 10-én (vasárnap)
reggel 8.30 órai kezdettel, melyet
dr. Gruber László atya,
a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tanára vezet.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
A szentmisék előtt és alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.

Nagyböjt péntekjein keresztúti elmélkedéseket tartunk a templomban.

♪Nagycsütörtökön, ápr. 21-én 18.30 órakor
Szentmise az utolsó vacsora emlékére

♪ Nagypénteki liturgia, ápr. 22-én 18.30 órakor
Az Úr szenvedésének ünneplése

♪ Nagyszombati vigília szertartás és feltámadási körmenet ápr. 23-án 20 órakor
Krisztus feltámadásának ünnepe

♪ Húsvétvasárnap ünnepi szentmise minden egyházközségben a szokott időben.
♪ Húsvéthétfőn reggel (Csépán) 8 órakor szentmise.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit egyházközségünk ünnepeire!
Ü Z E N E T Felelős kiadó: Lengyel Zsolt plébániai kormányzó
Kérjük, ha valakinek van az egyházközösség épülésére szolgáló írása, cikke, akkor szíveskedjék
eljuttatni a plébániára a további számok összeállításához!
Cím: Római Katolikus Plébánia, Csépa, Rákóczi út 9. Tel./Fax.: 56/323-155
Honlapunk: www.csepa.vaciegyhazmegye.hu

