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gyházközségünk a karitász csoporttal közösen Családi napot
szervezett 2014. március 22-én szombaton. A résztvevők, - mintegy
80 felnőtt és gyerek - a templomban gyülekeztek, ahol Kocsis László
diakónus
köszöntötte
őket.
Ismertetésre
került
a
nap
programja, majd kezdődhetett az
önfeledt szórakozás. Az időjárás is
kegyes volt, csak a szél fújt egy
kicsit jobban a kelleténél. A
játékok
mellett
keresztutat
járhattak a gyerekek, de volt
kézműves foglalkozás is, ahol
húsvéti díszeket készítettek a
legkisebbek. A filmvetítés alatt
szentekről lehetett rajzfilmeket nézni. A karitász által felajánlott uzsonna
után a nap zárásaként a szekszárdi
Tücsök Zenés Színpad fergeteges
koncertjét hallgattuk meg. A
koncerten, - melyen Biczó Ernő
polgármester úr is részt vett adományokat gyűjtöttünk a helyi
karitásznak. A szintén jelenlévő Dr.
Horváth
István
országgyűlési
képviselő úr 800 kg lisztet ajánlott
fel, amit nagy örömmel fogadtunk.
Ezúton köszönjük szépen minden
jelenlévőnek a felajánlását, adományát! Mindent összevetve a Családi nap
nagyon jól sikerült, a legkisebbektől az
idősebbekig mindenki megtalálhatta a
számára
megfelelő
programot.
Reméljük, hogy jövőre is részt
vehetünk újra ezen a tartalmas
rendezvényen. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a szervezőknek, a helyi
karitász
munkatársainak,
Kun
Györgyinek, a Világi Apostolok
Közösségének
(VAK),
Farkas
Mártinak és Prohászka Szandrának
hogy segítségükkel hozzájárultak a Családi nap sikeréhez!
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A nagyböjt szelleme
„Itt van számunkra a bűnbánat ideje,
hogy bűneinkért vezekeljünk és így
lelkünket megmentsük”, mondja az
Egyház a zsolozsmában. Szent Benedek,
aki Regulájában az ősegyház szellemét
őrzi meg számunkra, azt mondja: „Bár a
keresztény ember egész életének
folytonos nagyböjtnek kellene lennie,
mégis legalább ezeknek a szent napoknak
a megtartásában tanúsítsunk teljes
buzgóságot,
hogy
a
többi
idő
hanyagságait helyrehozzuk.” Hogy ezt a
két tanácsot követhessük, meg kell
ismernünk a nagyböjt lelkét, erre pedig
két dolog segít: elmélkednünk kell a
liturgiának a természet életével való kapcsolatáról, és ismernünk kell a
történetét.
A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és
a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok fakadnak. A liturgiában is
lelki tavasz van, tart még a közöny tele és a bűn sötétsége, de bontakozik az
új élet is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat és bontakoznak az új, a
szebb élet mennyek számára nyíló virágai. A „vita nuova”, melyről Dante
énekel, ez a tavasz ígérete a természetben és a lélekben, és ennek az új
életnek a szolgálatában áll a liturgia. A nagyböjt először a hívők számára
volt a lelki megújulás ideje. Azt mondhatnók, ez volt a hívők negyvennapos
lelkigyakorlata, ezért a liturgia szellemében cselekszünk, ha a nagyböjt
idején lelkigyakorlatot tartunk (még pedig, ha lehet, zárt lelkigyakorlatot).
„De azután a liturgia a bűnösök számára is új életet jelent, a vezeklés útján
újra beoltódhatnak ezek a bűn által elszakított és elszáradt ágak a régi tőbe,
a mi Urunk Jézus Krisztusba, hogy az Ő életereje keringjen bennük is. Végül
az újonnan jöttek, a most megtértek számára is az új életre való
előkészület, amely új élet a keresztségben kezdődik az örökkévalóság
számára. Amit a liturgia és a természet közti elmélkedés mutat, azt
bizonyítja a történelmi fejlődés is.

HÚSVÉTI TRIDUUM
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014. április 17-én kezdődik a Húsvéti triduum, amely az egész
liturgikus év alapja. Nagycsütörtök, Nagypéntek és az ünnepélyes
Húsvéti vigília segítségével átéljük az Úr szenvedését, halálát és
feltámadását.
E napok alkalmasak arra, hogy erősebb vágy éledjen fel bennünk a
Krisztussal való egyesülésre és komolyan, tudatosan szeressük Őt, aki életét
adta értünk. A szent három nap ismét elénk állítja azokat az eseményeket,
amelyek a legfőbb megnyilvánulásai Isten emberek iránti szeretetének.
A húsvéti triduum megünneplésére készüljünk úgy, hogy magunkévá
tesszük Szent Ágoston buzdítását: „Figyelmesen szemléljük a szent három
nap során Urunk keresztre feszítését, eltemetését és feltámadását. E három
misztériumból átéljük azt a jelenben, aminek a jelképe a kereszt, a hit és a
remény által pedig azt, aminek a temetés és a feltámadás a jelképe!”
A húsvéti szent három nap Nagycsütörtökön kezdődik az esti misével
„in cena Domini”, bár délelőtt egy másik jelentős liturgikus ünnepséget
tartunk, a krizmaszentelési misét, amely során az egész egyházmegye
papsága összegyűl a püspök körül, megújítja papi ígéreteit és részt vesz a
katekumenek és a betegek olaja, valamint a krizma megáldásában. A papság
alapítása mellett e napon megünnepeljük, hogy Krisztus totálisan odaadja
Magát az emberiségnek az Eucharisztia szentségében. Azon az éjszakán,
amelyen elárultatott, ránk hagyta – amint az Írás mondja – a testvéri szeretet
„új parancsát” (mandatum novum) a lábmosás megrázó gesztusa által,
amely a szolgák alázatos szolgálatára emlékeztet minket. Egyetlen nap alatt
nagy misztériumokat idézünk fel, s ez eucharisztikus adorációval ér véget
Urunk Olajfák-hegyi szenvedésére emlékezve. Hatalmas szorongást érezve,
mondja az evangélium, Jézus azt kéri övéitől, hogy: „Virrasszatok és
imádkozzatok velem!” És látjuk, hogy a mai tanítványok is gyakran
elalszanak. Ez volt Jézus számára az elhagyatottság és magány órája,
amelyet követ éjszaka az elfogás és a Kálváriára vezető fájdalmas út
kezdete. Nagypéntek, középpontban a passióval, a böjt, a megtartóztatás
napja, amelyen a keresztről elmélkedünk. A templomokban felidézett
passiótörténetben Zakariás próféta szavai visszhangzanak: „Feltekintenek
arra, akit keresztül szúrtak!” (Jn 19,37). Nagypénteken a Megváltó átdöfött
szívére kívánunk tekinteni, ahol – mondja Szent Pál apostol – „el van rejtve
a bölcsesség és tudomány minden kincse” (Kol 2,3), sőt, „Benne lakozik az
istenség teljessége” (Kol 2,9), s ezért az apostol kimondja, hogy „semmi
mást nem akar ismerni… csak Jézus Krisztust, a megfeszítettet!” (1Kor 2,2)
Igaz: a kereszt tárja fel „a szélesség és hosszúság, magasság és mélység”
(folytatás az 5. oldalon)
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kozmikus dimenzióit, ez az a szeretet, amely meghalad minden ismeretet –
azé a szereteté, amely eltölt minket „Isten teljességével” (Vö. Ef 3,18-19).
„A kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen
fordulása, melyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra fölemelje
és megmentse – ez a szeretet legradikálisabb formája.” (Deus caritas est
No.12.) Krisztus keresztje - írta Nagy Szent Leó pápa – „minden áldás
forrása és oka”.
Nagyszombaton az Egyház lelkileg Máriával egyesül és imádságban a
szent sír előtt marad, ahol Isten Fiának teste fekszik, élettelen állapotban
nyugszik a megváltás műve után, amelyet halálával vitt végbe (Vö. Zsid 4,113). Az éjszakai Húsvéti vigíliában az újonnan megkereszteltek és az egész
keresztény közösség szíve újra éled az örömteli Gloria és Alleluja éneklése
közben, mert Krisztus feltámadt és legyőzte a halált.
Hogy képesek legyünk lelki haszonnal átélni Húsvét ünnepét, az
Egyház arra kéri híveit, hogy járuljanak e napokban a bűnbocsánat
szentségéhez, amely egyféle halál és feltámadás mindnyájunk számára. Az
ókori keresztény közösségben Nagycsütörtökön volt a bűnbánók ünnepélyes
kiengesztelődésének ünnepe, amit a püspök vezetett. Természetesen a
történelmi feltételek megváltoztak, de ma is kötelesek vagyunk egy jól
végzett gyónással készülni Húsvétra. Becsülni kell a szentséget, hiszen
ebben a Feltámadott ajánlja fel nekünk az új élet kezdetének lehetőségét és
örömét. Tudatában vagyunk annak, hogy bűnösök vagyunk, de bízunk az
isteni irgalmasságban! Béküljünk ki Krisztussal, hogy még inkább átéljük és
átadjuk feltámadásának örömét. Krisztus megbocsátása, amit a bűnbocsánat
szentségében ad belső és külső béke forrása, s ez tesz képessé minket arra,
hogy a béke apostolai legyünk abban a világban, amelyben sajnálatos
módon megosztottságok, szenvedések és tragédiák vannak, gyűlölet és
erőszak, képtelenség a kibékülésre, az őszinte megbocsátásra.
Tudjuk azonban, hogy nem a gonoszé az utolsó szó, mert a
megfeszített és feltámadt Krisztusé a győzelem, s ez lesz látható az irgalmas
szeretetben. Az Ő feltámadása ezt a bizonyosságot adja nekünk: a világban
lévő minden sötétség ellenére nem a gonoszé az utolsó szó! Ezzel az
igazsággal bátorítva képesek leszünk nagyobb bátorsággal és lelkesedéssel
elkötelezni magunkat, hogy egy igazságosabb világot építsünk.
Ezt kívánom mindnyájatoknak, kedves testvérek szívből, remélve,
hogy felkészültök hittel erre az elközelgő húsvéti ünnepek segítségével.
Legyen társatok Mária, a legszentebb, aki követte isteni Fiát a szenvedésben
és a keresztnél, és osztozik az Ő feltámadásának örömében!
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KARITÁSZ HÍREK

„Isten elég hatalmas ahhoz, hogy készen legyetek minden
jótettre.” (2Kor 9,8)
Karitász: könyörület és szolidaritás

Dr. Udvardy György megyéspüspök úr az idei év
első körlevelében ezekkel a szavakkal fordult a
paptestvérekhez:
„A
könyörülő
és
irgalmas
Isten
szolgálatában
Szentatyánk
apostoli
buzdításából erőt nyerve ebben az
esztendőben kiemelt módon foglalkozunk
közösségeink karitatív tevékenységének
hatékony
előmozdításával.
Buzdítom
minden paptestvéremet és munkatársakat,
hogy keressék a szegénység bármilyen
formájától szenvedő emberek krisztusi
szolgálatának új lehetőségeit. Karitász
csoportok
alakításával,
segítők
felkészítésével, nem kizárva az önkormányzatokkal és civil
szervezetekkel való együttműködést sem. A karitász tevékenység
az isteni könyörület és szolidaritás megtestesülése a plébánián és
az evangélium hirdetésének hatékony, megkérdőjelezhetetlen
eszköze. Kérem a paptestvéreket és munkatársakat, hogy
Egyházmegyénk éves mottója, illetve ennek gondolati tartalma
jelenjen meg minden lelkipásztori tevékenységben és
programokban: „Isten elég hatalmas ahhoz, hogy készen
legyetek minden jótettre.” (2Kor 9,8). Karitász: könyörület és
szolidaritás. Legyünk bátrak a Szentlélek feltárt új lehetőségek
buzgó szolgálatával!
A karitászcsoport következő megbeszélése 2014. április 18-án,
kedden este 18 órakor lesz a plébánián. Téma: húsvéti
csomagosztás.

VÁLASZTÁS 2014
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén az alábbi
közleményt fogadta el a
választások kapcsán.
Az idén sorra kerülő országgyűlési,
önkormányzati és európai uniós
választásokon való részvételre
bátorítjuk a katolikus hívőket.
Érezzük át annak jelentőségét, hogy
a választások révén tevőlegesen,
felelősen és méltó módon részt
vegyünk hazánk, szűkebb
közösségünk és Európa sorsának
alakításában. Az előttünk álló
lehetőségeknek megfelelően
járuljunk hozzá a következő időszak feladatainak megvalósításához.
Budapest, 2014. március 6. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
A keresztény ember olyanokra szavaz, akik a keresztény értékrendet
tiszteletben tartják és védik. Nem szabad csupán az ígéretekben hinni, hanem
eddigi tapasztalatainkra alapozva kell döntenünk.

Arra szavazunk tehát:
- aki védi a teljes életet, a házasság és a család szentségét,
biztosítja a többgyermekes családok megélhetését, a
gyermekvállalás megbecsülését;
- aki óvja fiataljainkat az önromboló, káros szenvedélyektől, és
segíti a fiatalok lakáshoz jutását, biztosítja a tanulás és
továbbtanulás lehetőségét;
- megbecsüli a magyar kultúra értékeit, segíti az egészséges
nemzeti öntudat kialakítását, nyitott szívvel, áldozatokat is
vállalva fordul határainkon túl élő magyar testvéreink felé;
- aki garantálja a hit- és erkölcsoktatás szabadságát;
- aki biztosítja az egyház szabad működésének lehetőségét;
- s akinek programja meg is valósítható.
Imádkozzunk, hogy a választásokon a Szentlélek megvilágosító kegyelme
segítsen mindnyájunkat, és felelős döntésünk valóban hazánk javát szolgálja.
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI
SZERTARTÁSREND
TEMPLOMUNKBAN
Április 13. Virágvasárnap
9.45 óra Istentisztelet (benne a
Passiót énekeljük a decsi
asszonykórus és a decsi
Hagyományőrző Férfikórus
közreműködésével)
Április 17. Nagycsütörtök
18.00 óra Istentisztelet, az
utolsó vacsora emlékezete.
Április 18. Nagypéntek
17.00 óra Keresztút, 18.00 óra
Szertartás, emlékezés Jézus
kereszthalálára
Április 19. Nagyszombat
19.00 óra Istentisztelet (benne a
2.3.4.5. osztályos hittanosok
keresztelője)
Április 20. Húsvétvasárnap
9.45 óra Szentmise, Jézus
feltámadásának ünneplése
Április 21. Húsvéthétfő
9.45 óra Istentisztelet
Nagyböjtben péntekenként 17
órától keresztutat járunk a
templomban.

2014.
március
30-án,
vasárnap 16 órakor szülői
értekezlet
lesz
a
keresztelendő
hittanos
gyerekek szülei részére.

Az
elsőáldozás
időpontja
templomunkban 2014. május
25. 9.45. A leendő elsőáldozók
szülei
részére
megbeszélés
április 6-án, vasárnap 17

órakor lesz a plébánián.
Az előadásra jegyek
igényelhetők a plébánián!
A
feltámadás
ünnepe
alkalmából
erőben,
egészségben
eltöltendő,
áldásban
gazdag Húsvéti
Ünnepet kívánunk minden
kedves LAUDATE olvasónak!

