„Ezt mondták: »Áldott a
Király, aki az Úr nevében
jön! {Zsolt 118,26}«… A
tömegbıl néhány farizeus
azt mondta neki: »Mester,
intsd meg
tanítványaidat!« İ
azonban ezt felelte nekik:
»Mondom nektek: ha ezek
elhallgatnak, a kövek
fognak kiáltani!«”
(Lk 19,38-40)
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Húsvét vigíliája
Húsvét vigíliájáról szeretnénk templomunkba járó testvéreinknek néhány
eligazító gondolatot kezükbe adni, hogy a
Húsvéti Misztérium, amelyet az esti
liturgia jelenít meg, közelebb kerülhessen
mindannyiunk szívéhez. Ezeknek a
gondolatoknak a nagy része nagyszombat
éjszakáján el fog hangzani, de hogy ne
csak egyszer halljuk és a szó ne szálljon el
a fülünk és a szívünk mellett, elmélkedjük
át elıre ennek az éjnek legjelentısebb
liturgikus részeit.
Achilles atya

1. TŐZSZENTELÉS és HÚSVÉTI
GYERTYA MEGÁLDÁSA
Lucernárium (Fényünnepség)
Elkezdıdik Jézus Krisztus feltámadásának
vigíliája, „minden vigíliának anyja”.
Nagycsütörtökön az Oltáriszentség elıtt,
Nagypénteken a Szent Sírnál, ma pedig
Jézus Krisztus feltámadásánál virrasztunk.
Miképpen lehetne visszaadni Jézus
Krisztus feltámadásának misztériumát?

A tőzoltár templomból való kihelyezése
jelzi, nem vagyunk szakrális térben. A
feltámadás csodája egy sziklabarlangban
történt, profán térben. Számos jele maradt
fent Jézus feltámadásának, de a valóságos
mikéntjének nem maradt tanúja. Ezért az
Egyház a legısibb nyelvén, ısképek, és
szimbólumok nyelvén próbálja ábrázolni
az
ábrázolhatatlant:
a
parázs
lángralobbanásával próbálja érzékeltetni
azt a misztikus pillanatot, amikor Jézus
föltámadt, életre kelt, de nem úgy, mint
Lázár, hanem noha testben is, de mégis
szabadon, és azonnal az égbe szállón, mint
a parázsból fellobbanó láng, mely
egyszerre érzékelteti az újjászületést és az
ég felé tartást.
Húsvét a zsidók számára is ünnep.
Megemlékezés a zsidók átvonulásáról,
amikor nappal felhıként, éjjel tőzoszlopként haladt elıttük Isten a szabadulás felé.
A mi tőzoszlopunk Krisztus. İ a mi
szabadítónk, aki most adja át a Szentlelket, aki Pünkösd lángnyelveiként jelenik

meg már földi életünkben is, apostolai, és
minden híve fölött.
Maga a tőz egyébként, lehet öröm, és
lehet a bánat forrása is. Hasonlóan a
vízhez, életet is tud adni, és pusztulást is.
A tőz Isten jelenlétének és a pokolnak
ugyanúgy attribútuma. A megszentelés
szertartása ezért mintegy elválasztja az
élet jelét a halálétól, mint Krisztus megváltó tette, mely a teremtést állítja helyre,
amikor az élıtıl elválasztja a bőntıl
megromlottat. Az áldás a teremtés erıterébe, az eredeti ártatlanságba vonja a
tüzet és a vizet, a tömjént és a húsvéti
gyertyát. Tőz és víz találkozik majd,
amikor a gyertyát belemerítik a keresztelı
kút vizébe, és ez az egyesülés jelenik meg
akkor, amikor miután a fény visszatér a
Szentélybe, a katekumenek megkapják
majd a keresztséget.
A tőz megáldása után az akolitus vagy
más segédkezı a szertartást végzı pap elé
viszi a gyertyát, aki íróvesszıvel keresztet
vés a gyertyába, föléje pedig az alfa, alája
pedig az ómega jelét, és a kereszt szárai
közé a folyó év négy számát írja, egy-egy
Jézusról szóló mondat kíséretében, majd
öt tömjénszemet szúrhat a gyertyába. Ezt
követi majd a húsvéti gyertyának az új
tőzrıl való meggyújtása.
A megszentelı imádsággal megkezdıdik magának az Egyháznak, azaz a feltámadt Krisztus Titokzatos Testének
mennyei élete, melyben az igazi tőz már a
Szentlélek lesz, akit feltámadása napján,
elsı ajándékaként, átad Jézus a tanítványainak, és rajtuk keresztül minden
hívınek, s az már, mint igazi tőz, a leendı
Pünkösd Tüze fogja lángralobbantani
minden hívı szívét. Ezzel a tőzzel vonul
be Krisztus népe a templomba, ahol a
bevonulás szimbolikus jelei hivatottak
ábrázolni, amint a fény fokozatosan jut el
a profántól a szent helyig, a világból az
Isten szentségi jelenlétéig.

2. SZENTMISE KEZDETÉN,
BEVONULÁS ELİTT
Az új gyertyán az új tőzzel érkezik be
Krisztus népe a templomba, többször
megállva. A bevonulás e szimbolikus jelei
hivatottak ábrázolni, amint a fény
fokozatosan jut el a profántól a szent
helyig, a világból az Isten szentségi
jelenlétéig, miközben a sötétség is fokozatos ragyogó világossággá változik.
Ennek a fényünnepségnek kétségtelen
csúcspontja pedig a Húsvét örömhírének
meghirdetése, az örömének, Exsultet
eléneklése lesz.
A mai ünnepi liturgia további részei:
a. Igeliturgia: keresztségre felkészítı
olvasmányok.
b. Keresztség
liturgiája
és
a
keresztségi fogadalom megújítása.
c. Eucharisztia liturgiája.
Az igeliturgiának a katakombák kora óta
ugyanazok az elemei: Szentírás olvasás,
zsoltárok éneklése, könyörgés az Úrhoz,
és a katekumenek kapnak még egy rövid
oktatást a keresztség elıtt.
Az utolsó olvasmány után a Dicsıség
beéneklése kezdıdik. A Nagycsütörtök
este óta hallgató orgona, harangok és
csengık életrekelnek, és a szentlecke után
megszólal a hamvazószerda óta nem
hallott, a böjt idıszakára elnémuló
Alleluja!
A zsidó nép kivezetése Egyiptomból
elıképe a mai keresztségi szertartásnak is,
hisz az Úr ma éjjel eljön, a tőz jelében, és
kivezeti a katekumeneket a bőn
rabságából, akik ma a keresztvíz és a
Szentlélek által nem csak megmenekülnek, de új életre támadnak.
Megemlékezünk továbbá a feltámadt
Krisztus aznapi elsı megjelenésekor adott
ajándékáról is, amikor Jézus megjelent a
tanítványok között és rájuk lehelte
Szentlelkét. Ezt a gesztust ismétli meg a

pap, amikor az áldáshoz kapcsolódóan,
rálehel a keresztvízre.

3. A KERESZTSÉG LITURGIÁJA
Ennek a liturgiai szakasznak a részei:
a. Ima a keresztelendıkért, a
keresztkút megáldása
b. Mindenszentek-litánia
c. A keresztvíz megáldása – a
behozott gyertyának a vízbemerítésével
d. Keresztelés és bérmálás
A bérmálás elıtt, a keresztelés után
elénekeljük a Szentlélek himnuszt, és
közben a ministránsok meggyújtják a
hívek gyertyáit.

e. Égı gyertyával a kézben, a hívek
is megújítják keresztségi fogadalmukat.
Utána szenteltvíz-hintés, azzal a szenteltvízzel, amit a keresztvíz-szentelés elıtt
vettek ki a keresztelıkútból. – A
szenteltvíz szentelmény, nem azonos a
keresztvízzel! Az elıbbiben sokszor, az
utóbbival csak a szentség fölvételekor
részesülhetünk.
f. Hívek könyörgése.

4. FOLYTATÓDIK A SZENTMISE:
Az áldozati liturgiával a szokásos
módon, az áldozati adományokat már az új
keresztények hozzák fel az oltárra.
Wildner Dénes

Plébániaközösségünk imaszándékai:
Nagyböjtben tartjuk a plébániai jegyesoktatást, nagyon kérjük a kedves testvérek ima
támogatását a jegyespárokért és az ıket felkészítı házaspárokért. Nagyböjti
áldozatainkkal járuljunk hozzá a leendı házaspárok Istennek tetszı életéhez!
Szintén kitartó imádságot kérünk a katekumenekért, akik nagyon készülnek a
húsvétra, amikor találkoznak a feltámadott Jézus Krisztussal, és az egyház
tagjaivá válnak. Imádkozzunk az ı állhatatos hitükért, készüljünk mi is nagy
örömmel az ı újjászületésükre!

Éjszakai keresztút:
Nagypénteken éjszakai keresztút lesz a budai hegyekben. Indulás a 11-es busz végállomásától 23 órakor, megfelelı öltözetben, szerény élelemmel (hajnalra).

Orgona koncert:
Április 15-én, vasárnap 16.30-tól az Országúti Orgonaestek keretében Solymosi
Ferenc orgonamővész hangversenye lesz templomunkban. A belépés
díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

JELENTKEZÉSI LAP
Szeretném, ha nagyszombat éjszaka, a szertartások végeztével autóval hazavinnének:
Név:……………………………………………………………………………..
Telefonszám:……………………………………………………………………
E-mail cím:……………………………………………………………………...
Cím:……………………………………………………………………………..

Kérjük nagykeddig a porta ablak melletti postaládába bedobni!

Templomunk programjai (2007. április 1. – 2007. április 15.):
Elmúlt vasárnap templomunkban összesen 505.447,- forintot győjtöttünk össze a
Szentföld javára. Köszönjük szépen a testvérek adományait!
Április 3-án, nagykedden, este fél nyolckor a plébánia második emeleti tanácstermében
nyitott Városmissziós megbeszélést tartunk plébániánkon minden érdeklıdı
számára. Beszámolunk azokról a tervekrıl, és közös megbeszélésre bocsátjuk, ami
alapján a szeptemberi evangelizációt tartani szeretnénk.
Nagyhét és Húsvét: Ahogy azt a testvérek a faliújságokon és a templomajtón lévı
plakáton már olvashatják, idén több idıpontban is változik a nagyhét, ill. Húsvét
megünneplése:
Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel ½ 8 órakor közös
zsolozsmát imádkozunk.
Nagyszombat estéjén, Húsvét vigíliáján a Püspöki Kar elıírásai szerint sötétedéskor,
vagyis este 8 órakor kezdıdik a Húsvét, Jézus Krisztus halálának és
feltámadásának megünneplése. A Mechwart térre várjuk a testvéreket, mert ott
kezdıdik a tőzszentelés ill. a húsvéti gyertya megáldása. Onnan a szokásos
hosszabbik úton, gyertyás körmenetben jövünk be a templomba, és kezdıdik
Húsvét vigíliájának szertartása. Kérjük a testvéreket, hogy gyertyát hozzanak
magukkal. A katekumenek családtagjainak fenntartott helyek lesznek az elsı
sorokban. Kérjük a testvérek megértését.
A feltámadási mise vége kb. 23 órakor lesz, utána agapéra várjuk a testvéreket a
quadrumba. Akinek nehézséget jelent az éjszakai hazajutás, az még nagykeddig
kérhet segítséget a Hírharang belsı oldalán lévı szelvényen.
Szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni arra is, hogy nagycsütörtök, nagypéntek és
nagyszombat szertartásai alatt a kisgyerekes szülık a hittanterembe vihetik
gyermekeiket, és ott kivetítı segítségével bekapcsolódhatnak a liturgiába. A
hittanterembe a feljutás a portán és a sekrestyén keresztül történik. A testvérek
segítségét és megértését kérjük a szép és örömteli Ünnep érdekében. Kívánunk
mindenkinek békés, örömteli felkészülést a húsvéti ünnepekre!
Szeretettel várjuk a testvéreket húsvét elıtt a szentgyónás elvégzésére. A gyónási
lehetıségek a hirdetıtáblákon és a gyóntatófolyosónál megtalálhatók. Április 1013-ig lesz ferences közösségünk káptalanja, emiatt ekkor nem lesz gyóntatás.
Április 9-én, Húsvéthétfın hétköznapi miserendet tartunk.
Április 15-én az Irgalmasság vasárnapja lesz. II. János Pál pápa 2000-ben, Szent
Fausztina nıvér közlései alapján nyilvánította ezt a vasárnapot az isteni
Irgalmasság ünnepének. Egyben hirdetjük, hogy ezen a napon teljes búcsúban
részesedhetünk minden szentmisén, minden templomban.
A LEMONDÁSOK PERSELYE: Az elmúlt 2 hétben 71.617 Ft győlt össze. Köszönjük!
Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja.
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban.
Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános.
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800.
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944.
E-mail: orszagut@ofm.hu WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang

