„Ahogyan Mózes fölemelte a
kígyót a pusztában, úgy kell
majd az Emberfiának is
fölemeltetnie, hogy
mindannak, aki hisz, örök
élete legyen őbenne.”
(Jn 3,14-15)

VII. évfolyam 9. szám

Nagyböjt 4. vasárnapja

2006. március 26.

A húsvéti vigília
Húsvét a kereszténység legnagyobb
ünnepe. A vigília éjszakáján az Egyház
legszebb liturgikus ünneplése jeleníti meg
számunkra a szent titkokat. A liturgia
szimbólumaiban, ujjongásában megjelenik
a fény és a sötét, a tűz és a víz, hogy
együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a bűnt és a halált.
A liturgia éjszaka kezdődik. „A legrégibb hagyományok szerint a húsvéti
vigília az Úrért átvirrasztott éjszaka”
(vö. Kiv 12,42). Ahogy egyszer „az Úr
kitárt kézzel és kiterjesztett karral
virrasztott Izraelért”, hogy biztonságban kiszabaduljon szolgaságából, most
az új Izrael, az Egyház reménykedve,
hogy Jézus felkel a sírból, és nem
marad végleg eltemetve, virraszt Vele és
Érte. „Az éjszakai virrasztás, amelyet
ekkor tartanak, emlékezés arra a szent
éjszakára, amelyen az Úr feltámadt, és
ezért minden éjszakai virrasztás anyja”
– mondja Szent Ágoston. Ezen az éjszakán az egyház imádkozva várja az Úr
feltámadását, és megünnepli azt a

keresztség, a bérmálás és az eukarisztia
szentségeiben.
Az új egyházi liturgikus szabályzat és a
Magyar Katolikus Püspöki Kar ehhez
még ezt fűzi hozzá: „A húsvéti vigília
egész ünneplése éjjel történik, ne
kezdődjék a sötétség beállta előtt, és ne
végződjék a vasárnapi pirkadat után.”
Aki életében átvirrasztott egy éjszakát,
mert földrengést, bombázást, halálfélelmet
élt át, vagy akár szerettét várta a késő
éjszakában nem tudván, hogy miért késik,
vagy akár gyermekéért, vagy családtagjáért fáradtságot nem ismerve virrasztott,
az éli, élheti át igazán, hogy most az igazi
szerelmeséért, magáért Istenért, Jézus
Krisztusért virraszthat. Ezzel megköszönjük Neki értünk való odaadottságát.
És reménykedve virraszthatunk ezen az
éjszakán, hogy a sírban fekvő Jézus bennünk is fölkel, hogy bennünk is elmozdítja
a „követ”, hidegségünket, bűneinket,
amellyel magunkból sokszor kizárjuk Őt.
A liturgia tűzszenteléssel kezdődik,
idén a Mechwart téren. Abban a sötét-

ben, mely a világra borult Krisztus halála
után, amikor úgy látszott, hogy a halál
legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyúl ki a remény,
Krisztus tüze. Az Egyház tüzet szentel,
amivel a feltámadás pillanatát akarja ábrázolni: a sötétből fény támad. Az új tűzről
gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát, amely
Krisztust jelképezi, majd a krisztusi
tűzzel, gyertyával indul el a körmenet a
Margit körúton keresztül a sötét
templomba, ahol égő gyertyákkal kezünkben állunk és hallgatjuk az Egyház ősi
énekét, az Exultetet (húsvéti örömének).
Az Ige liturgiája a keresztség titkáról,
annak gyümölcseiről szól. Utána a szenvedés idejére elhallgatott dicsőítő ének
(Dicsőség, Alleluja) ünnepélyesen szólal
meg újra.
Az ősegyházban csak húsvét éjszakáján
kereszteltek. A bűnben, halálban lévő ember Krisztussal együtt támad fel a kereszt-

ség szentsége által ezen az éjszakán. A
keresztelendőkkel együtt éljük át mindnyájan keresztségünk titkát, s megújítjuk
keresztségi fogadalmunkat. Ezt követi a
bérmálás szertartása. Idén több felnőttet
keresztelünk templomunkban, imádkozzunk értük, adjunk hálát velük
együtt Isten kegyelméért.
Húsvét a kereszténység értelme, egyetlen reménye. Hogyan készüljünk föl Jézus
Krisztus halálának és föltámadásának
megünneplésére? Jézus az utolsó hetek
szentírási szakaszaiban egy-egy lépést tesz
az önmagáról való lemondásáért, és
életének az emberek üdvözítésére szánt
odaajándékozásáért. Kövessük Őt ezen az
úton az önmagunkról való lemondásokban, az Atya akaratának a keresésében,
hogy Krisztus, a Feltámadott húsvétkor az
Ő létének örömével ajándékozhasson meg
minket.
fr. Horváth Achilles plébános

Igeliturgia rend
Március 26. Nagyböjt 4. vasárnapja: 2Krón 36,14-16.19-23; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21
Április 2. Nagyböjt 5. vasárnapja: Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12,20-33
Április 9. Virágvasárnap: Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mk 14,1-15,47

Az imaapostolság áprilisi szándékai:
Általános: Hogy a nők egyéni, társadalmi és politikai jogait minden nemzet tiszteletben
tartsa.
Missziós: Hogy a kínai egyház nyugodtan és szabadon teljesíthesse evangelizáló
küldetését.
- !- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jelentkezem a plébániai kirándulásra (Julianna major,
2006. április 1.)
név:…..…………………….……………………… telefonszám:……….…………
családtagokkal összesen ……… fő (a családtagoknak nem kell külön jelentkezni!)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a
parlamenti választások előtt
Kedves Testvérek!
Országunk jelenéért és jövőjéért felelősséget érezve a
parlamenti választások előtt szeretettel fordulunk katolikus
testvéreinkhez.
Miközben örök üdvösségünkért fáradozunk, felelősek
vagyunk földi hazánk sorsáért is. Életünket a teremtő Isten
szándéka szerint, emberi természetünk adottságainak
megfelelően, az Evangélium szellemében kell alakítanunk
igazságban és szabadságban, igazságosságban és szeretetben. Az
Evangélium fényében tudjuk, hogy az élet és a család védelme, az ifjúság
nevelése, a munka becsülete, az emberi személy méltóságának tisztelete,
olyan értékek, amelyekhez feltétlenül ragaszkodnunk kell. Felelősséget
érzünk hazánk egész népéért és minden magyarért. Ugyanígy felelősek
vagyunk, hogy olyan képviselőket válasszunk, akik tiszteletben tartják a
vallásos emberek egyenlő jogait, és biztosítják az egyházi iskolák és
szociális intézmények igazságos támogatását.
Ilyen szempontok szerint válasszunk, lelkiismeretesen vizsgáljuk meg a
választási programokat, és olyan pártra, olyan jelöltre adjuk le
szavazatunkat, amely, illetve aki ezeknek az értékeknek a képviseletét
vállalja.
Vegyünk részt a választáson, éljünk a demokrácia által biztosított
jogunkkal, és Isten előtti felelősséggel adjuk le szavazatunkat.
Isten adjon mindnyájunknak bölcsességet, hogy népünk jelenét és
nemzetünk jövőjét egyaránt jól szolgálhassuk!
Budapest, 2006. március 14.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Toldi szerelme
/részlet/
Vissza néz a magyar, sóhajtva néz vissza,
Te dicső hajdankor! fényes napjaidra;
Szomorú tallóján ösi hírnevének,
Hej! Csak úgy böngéz már valamit –
mesének.
Engem is a bánat megviselvén zordul,
Vigaszért hő lelkem a múltakba fordul;
Azokkal időzöm, akik másszor voltak:
Mit az élet megvon, megadják a holtak…

…De ti, kiknek ösét a dal édes gondja
Nem hizelgő verssel koszorúba fonja:
Felhat-e hozzátok az egyszerü ének,
Egyszerü kebléből a nép emberének?
Vagy hazai lantra fületek már gyönge?
Föl sem veszitek, bár neveteket zöngje?...
Sír bennem a lélek és e mai kortul
Vígaszképen a mult dicsőséghez fordul.
Arany János

Templomunk programjai (2006. március 26.– 2006. április 9.):
Március 28-án, kedden 18 órától Ferencz Éva énekművész előadóestje lesz a Tamás
Alajos Házban. Mindenkit szeretettel várunk!
Nagyböjt minden péntekén 17.15-től Keresztutat járunk templomunkban.
Április 1-én, szombaton plébániai kirándulásra megyünk Nagykovácsiba, a Julianna
majorba. Hűvösvölgyben, az 56-os busz végállomásán találkozunk reggel 9 órakor.
A program: játék, ebéd (pörkölt kenyérrel, kb.13 órakor), végül szentmise. A
visszaérkezést 18 órára tervezzük. Megfelelő öltözetről, és szükség szerint
reggeliről mindenki magának gondoskodik. Aki részt szeretne venni, kérjük
jelentkezzen a portán található papíron, vagy a belső oldalon található szelvényen!
A jelentkezést a porta melletti postaládába dobják be. A 100 Ft/fő részvételi díjat a
helyszínen kell befizetni. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Április 2-án, elsővasárnap:
" a szentmiséken országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.
" a 11 órai szentmisén katekumenek bemutatása lesz. A nagyböjt során több
szertartáson is tanúi lehetnek a testvérek a fiatalok beavató szentségekre való felkészítésének, hiszen Húsvétkor felnőtt keresztelés lesz templomunkban.
Köszönjük meg a jó Istennek kegyelmét, és imádkozzunk a szentségek felvételére váró fiatalokért, hogy egész életükben Jézushoz hasonlóvá tudjanak válni!
" 17 órától Szentségimádás lesz templomunkban.
Április 7., elsőpéntek délelőtt 10 órakor is lesz szentmise.
Április 8-9-én, szombat-vasárnap 9-14 óra között lelkinapot tartunk a gyerekeknek.
Szeretettel várunk a plébániára minden 6-14 év közötti hittanost.
Április 9., Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. Ünnepi szertartásaink a
nagyheti programokkal együtt megtalálhatóak a faliújságokon és a portáról
szórólap formájában is elvihetők.
Nagyon várjuk a testvéreket a kiengesztelődés szentségéhez, a szentgyónáshoz,
különösen a nagyböjti időben. A gyónási lehetőségek a hirdetőtáblákon és a
gyóntatófolyosónál megtalálhatók. Ezen időpontokon kívül is, személyes
egyeztetés alapján, szívesen vállalunk gyóntatást, lelkivezetést.
Megjelent az Adoremus áprilisi száma, benne megtalálható a Nagyhét liturgiája. Jó
szívvel tudjuk ajánlani a kedves testvéreknek! /A sekrestyében kapható./
Plébániánkon, Oltáregyesület néven nyugdíjas klub működik. Szeretettel várják találkozóikra minden szerdán 10-12 óráig a nyugdíjasokat közös imára, beszélgetésre.
Templomunk előterében található a Karitász faliújság, melyen ezentúl külön területet
szentelünk a testvérek apróhirdetéseinek. Akinek tehát felajánlása van, vagy
szüksége van valamire, kérjük használja ki ezt a lehetőséget a kezdeményezésre!
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelős kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
A plébánia-iroda (tel.: 315-0944) nyitva: hétfőn 8.30-11, keddtől péntekig 8.30-11.30 és 16-18.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

