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----------------------------------------------------------------------------------------------FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Évközi 6. vasárnap: Lourdes-i Miasszonyunk; betegek világnapja)
1./ Ma, farsangvasárnap van a Lourdes-i Szűzanya ünnepe, kegykápolnánk
búcsúja és a betegek világnapja. De. ¾ 10-től rövid máriás litánia keretében a
lourdes-i kápolna oltárára kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk betegeinkért.
2./ Húshagyókedd az évközi idő első részének és a mulatozások zárónapja. Este
17 órától fatimai ájtatosság és engesztelő imádság lesz a téli kápolnában.
3./ Hamvazószerda szigorú böjti napján reggel 7 órakor hamuszentelés, majd
hamvazás figyelmeztet mulandó voltunkra és a nagyböjt kezdetére.
4./ Pontosan tartsuk meg a katolikus egyház hagyományos böjti fegyelmét:
Hamvazószerda és nagypéntek (idén március 30.) szigorú böjti nap: a 20 és
60 év közötti hívek a napi 3 húsmentes étkezésből csak egyszer laknak jól. A
nagyböjt péntekjein és általában az év pénteki napjain 14 éves kortól nem
fogyasztunk húst. A betegek és a nehéz munkát végzők fölmentést élveznek.
5./ A nagyböjt péntekjein este 18 órakor keresztúti áhítat lesz a templomban.
6./ Szombat reggel 9 órától az elsőáldozásra készülő gyermekeket gyóntatjuk.
7./ A mai nagygyűjtéskor kérjük bőkezű adományaitokat templomunkért.
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LOURDES-I SZŰZ MÁRIA
Lourdes (lurd) egy szép kisváros a Gave (gáv) partján a Pireneusok északi
lábánál a tarbes (tarb)-i egyházmegyében. A városhoz közeli Massabielle
(maszabiej)-barlang hasadékában Soubirous (szubiru) Mária Bernadettnek (1844.
I. 7-1879. IV. 16.) rőzsegyűjtés közben megjelent a -jóval később- Szeplőtelen
Fogantatásként bemutatkozó Szűz Mária 160 éve, 1858. február 11. és július 16.
között tizennyolc alkalommal. (Boldog IX. Piusz pápa e jelenések előtt 4 évvel
hirdette ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját.) Ő ott egy csodás vizű forrást
fakasztott és egy kápolna építését kérte azzal, hogy jöjjenek oda körmenetben,
imádkozzák a rózsafüzért a bűnösök megtéréséért, engesztelésül a bűnök
bocsánatát kérve, és mosakodjanak meg a forrás hűs vizében. Bernadett egy
szép fehér ruhás hölgyet látott a barlangnál, akinek világos kék öv ölelte át a
derekát, lábain egy-egy sárga rózsa díszlett, kezében pedig szentolvasó volt.
Bernadett leírása szerint Joseph Fabisch elkészítette a „Fehér Hölgy” szobrát,
amelyet 1864-ben helyeztek el a barlang repedésében. Az ott történt jelenések és
a forrás vizében megfürdött betegek csodás gyógyulása világszerte gyorsan
ismert máriás kegyhellyé tették Lourdes-ot, ahová azóta tízezrek zarándokolnak el
évente. Számos, -a csodákban kételkedő- orvos is eljött Lourdes-ba: Alexis Carell
(Lyonból) megírta megtérése történetét a Lourdes-i utazás c. könyvében, Pierre
Douzous (pier dozu) pedig az 1858. április 7-i jelenésen látva, hogy Bernadett a
vízió közben a gyertya égető zonájába érő keze nem sérült meg, szintén hívő lett.
A Lourdes-i Miasszonyunk ünnepe február 11-e lett, amelyet a tarbes-i
egyházmegye 1890 óta, a világegyház pedig Szent X. Piusz rendelkezéséből
1908 óta ünnepel. Az alábbi -két különböző tartalmú- szép melódiájú himnusszal
imádkozzunk a II. János Pál pápa rendelte betegek világnapján a betegekért:
LOURDES-I HIMNUSZ (magyarul)
Úrangyalát végzi a kis Bernadett,/ melyre eget nyitnak angyali kezek. Ave,…
Égi rózsafüzér ragyog kezedben,/ mit angyalok fűztek fönn az egekben. Ave, ave..
Ott térdel Bernadett összetett kézzel,/ melyben szentolvasó és így énekel: ave…
Ó égi Szűzanya, kegyelmek anyja,/ üdvözölt légy tőlem e szent barlangban. Ave...
Mutasd meg az utat, mely égbe vezet,/ ne vond el sohasem vezérlő kezed! Ave…
Eltűnt már a dicsfény benn a sziklában,/ suttogja a gyermek halkan, halványan. A
Ha éltünk alkonyán eljön az óra,/ az örök haláltól lelkünket óvjad! Ave, ave, ave…
HYMNE DE LOURDES (franciául)
O Vierge Marie le peuple chrétien/ á Lourdes vous prie chez vous il revient. Ave…
Le fond de la roche s’éclaire á l’instant/ la Dame approche fait signe á l’enfant. A
Je veux qu’ici meme au pied de ces monts/ le peuple que j’aime vienne en
procession. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.
Et qu’une chapelle batie en ce lieu/ aux hommes rapelle qu’il faut prier Dieu. Ave..
Marie est venue chez nous dix-huit fois/ l’enfant qui l’a vue est digne de fois. Ave..
La grotte oú l’on prie dispense la paix/ c’est lá que Marie répand ses bienfaits. A

