18.30: a szentmisén kezdődik a nagyböjti triduum, melyet Hegyi Balázs tabáni
plébános atya tart.
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Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

N A P T Á R
Virágvasárnap, AZ ÚR SZENTVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA, április 13.
II. zsoltárhét
Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Mt 26,14-27,66 v. Mt 27,11-57

Testvérem! Lehet, hogy magunk előtt is szeretnénk letagadni,
mégis igaz, hogy elismerésre, dicsőségre vágyunk. Az első
emberpárt is ezzel tudta lépre csalni a Sátán: „olyanok lesztek, mint
az Isten” (Ter 3,5), és ugye ez aztán a dicsőség. A filippiekhez írt
levélben pedig ezt olvassuk: „minden nyelv hirdesse az Atyaisten
dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr” (11)! - vagyis Isten. Ez
szinte ugyanaz a dicsőség, mint az előbbi. Miért volt az egyik
zsákutca, a másik viszont üdvösség?
Az első emberek, és nagyon gyakran mi is, Isten nélkül, a
magunk erejéből akarjuk elérni a dicsőséget. Ez pedig lehetetlen,
ez a zsákutca. Jézus más úton járt, és remélem, most már mi is
Mesterünket akarjuk követni. Ő egészen Istenhez ragaszkodott,
mindent Tőle várt, „engedelmes lett” (8). „Ezért Isten felmagasztalta
őt” (9). Isten emelte őt maga mellé, ajándékozta meg a
dicsőséggel. Ez pedig az üdvösség.
Testvérem! Köszönjük meg Urunknak, hogy Szent Pálnak a
mai szentleckében írt soraival megismerhettük azt az utat, amely
valóban az igazi dicsőségre vezet. Ez az a dicsőség, amelyet
Isten ad, és előtte minden térd meghajol. (Vö.: 10) RAGASZKODJUNK
URUNKHOZ, ÉS LEGYÜNK MI IS ENGEDELMESEK, MERT CSAK VELE
EGYÜTT JUTHATUNK EL ERRE A DICSŐSÉGRE.
[M.a.]
9.00: ünnepi szentmise keretében körmenet, barkaszentelés, Passió éneklés.
Kérjük a testvéreket, hogy barkát hozzanak magukkal!
11.30: szentmise Dr. Lenhardt Vilmos atyáért halálának 6. évfordulóján
18.00: vesperás

Nagyhéten a templomi hittanórák elmaradnak
Nagyhétfő,április 14.
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Iz 42,1-7 Jn 12,1-11

Beszéd után mindhárom napon gyóntatni fog

Nagykedd, április 15.
Iz 49, 1-6 Jn 13,21-33.36-38
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.30: a szentmisén a triduum második szentbeszéde
Nagyszerda, április 16.
Iz 50,4-9a Mt 26,14-25
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
18.30: a szentmisén a triduum harmadik szentbeszéde
NAGYCSÜTÖRTÖK, április 17.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig”
A reggeli szentmise elmarad
7.30-tól gyóntatás lesz, ameddig van gyónó, de legfeljebb 9 óráig
10.00: krizmaszentelési mise a Bazilikában, amelyre bíboros atya a Testvéreket
is szeretettel invitálja
Iz 61,1-3a.6a.8b-9 Jel 1,5-8 Lk 4,16-21

Délután sem gyóntatás, sem iroda nem lesz

A húsvéti szent három nap
18.15: ismertetés
18.30: Ünnepi, koncelebrált szentmise az Utolsó vacsora emlékére,
amelyen a lábmosás szertartását is elvégezzük
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, április 18.

„Krisztus engedelmes lett értünk a halálig, mégpedig a kereszthalálig”
Szigorú böjti nap, 14 éves kortól hústilalom, 18-60 éves korig háromszori
étkezéssel, egyszeri jóllakással
7.30-tól gyóntatás, ameddig van gyónó. Délután nem lesz gyóntatás.
9.00: keresztút
10.00: a Baba-Mama klub elmarad
15.00: fájdalmas rózsafüzér
16.45: szertartás ismertetése

17.00: szertartások:
igeliturgia: Iz 52,13-53,12 Zsid 4,14-16;5,7-9 Jn 18,1-19,42
hódolat a szent kereszt előtt, áldozás, sírba helyezés
Szertartás után lehetőség van szentsír látogatásra, 21 óráig
21.00: Jeremiás siralmai
NAGYSZOMBAT, április 19.

„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
Egész nap – reggel 7-től este 8 óráig – gyónási lehetőség, a gyóntatás rendje
nagycsütörtöktől a hirdető táblán olvasható

Húsvét vigíliája

20.15: ismertetés
20.30: vigília szertartás
I. Fényünnep: Tűzszentelés, húsvéti gyertya bevitele, örömének. Aki tud, hozzon
magával közepes méretű gyertyát
II. Igeliturgia: Olvasmányok:Ter 22,1-18 Kiv 14,15-15,1 Iz 55,1-11,
Bár 3,9-15.32-4,4
Szentlecke: Róm 6,3-11
Ev.: Mt 28,1-10
III. Keresztségi liturgia: litánia, keresztvíz szentelés, keresztségi fogadalom
megújítása
IV. Az Eukarisztia liturgiája: Húsvéttal az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik,
figyeljünk a kivetítőre

Húsvéti idő

A Húsvét vasárnaptól Pünkösd vasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben üljük
meg egyetlen ünnepként, sőt „nagy vasárnapként”. Ezeket a napokat az ALLELUJA
gyakoribb éneklése jellemzi. A húsvéti gyertya az oltár mellett marad Pünkösd
vasárnapig
HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, április 20.
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
7.00: a szentmise végén ételszentelés lesz
9.00: ünnepi szentmise, utána lesz a feltámadási körmenet
A ½ 12-es szentmise alatt nem lesz gyóntatás
17.45: ünnepi vesperás

HÚSVÉTHÉTFŐ, április 21.
ApCsel 2,14.22-33 Mt 28,8-15
Vasárnapi miserend, de a reggel 7 órai szentmise elmarad
F O N T O S
Aki szeretné húsvéti szentgyónását és áldozását elvégezni, de nem tud eljönni
a templomba, igényét bejelentheti a sekrestyében vagy az irodán, vagy
telefonüzenet útján is. A plébánia telefonszáma: 356 43 88
A nagypéntek esti és nagyszombati szentségimádásra jelentkezni lehet a
sekrestyében elhelyezett íveken.

Rövid beszámoló a 2014. április 7-i képviselőtestületi ülésről
Testvéreim! Legutóbbi ülésünkön hálát adtunk az elmúlt időszak
eseményeiért. Külön köszönjük a kedves testvéreknek a tartósélelmiszer
gyűjtésben és a Szentföld számára való adakozásban megnyilvánult
nagylelkű adományaikat.
Az elkövetkező időszak fontos eseményeire szeretnénk felhívni a
figyelmet:
- 26. szombat du. ½ 4 óra nyugdíjas délután
- 27. vasárnap ½ 12 órai szentmisén tavaly kereszteltek találkozója
Ima-nap a jó termésért
Kettős szentté avatás (XXIII. János és II. János Pál
pápák)
Május minden napján du. 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát!
- 4. vasárnap Anyák napja
- 8. csütörtök de. nyugdíjas séta
- 7-10.
ruha-akció – részleteket külön hirdetjük
- 11. vasárnap Papi hívatások világnapja
Képviselő-testület választása
- 17. szombat élő rózsafüzér (részleteket később hirdetjük)
- 18. vasárnap ½ 12 órai szentmise + Szabó Imre püspök atyáért (38.
évforduló)
Marton Zoltánnak – aki az elmúlt félévben itt volt diakónus – pappá
szentelése június 14-én lesz Esztergomban. Kérjük, hogy aki szeretne
ezen részt venni, jelentkezzen a plébánián május 18-ig! Jelezze, ha saját
autóval megy és másokat hajlandó vinni, illetve, ha utaztatást kér. Így
szívesen megszervezzük, hogy közösen vegyünk rész ezen az
eseményen.
Köszönöm, hogy végigolvasták a beszámolót!

