RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. március 6-13.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Nagyböjt 4., laetare vasárnapja)
1./ Ma, az öröm vasárnapján de. a 10-es korális nagymisén a Rotunda Énekegyüttes F. Mawet Missa brevisével és nagyböjti motettákkal szerez örömet.
2./ Csütörtök du. 17 órakor történelemóra lesz a hittanteremben.
3./ Péntek este 18 órakor keresztutat járunk a templomban.
4./ Egy hét múlva, feketevasárnap reggel 7 órakor fatimai ájtatosságot tartunk.
5./ Húsvéti képeslapok vásárolhatók a hátsó fapersely fiókjaiból 50 Ft-ért.
6./ Szegényeink ünnepi asztalára tartós élelmiszereket és süteményeket veszünk át
a plébánián mától két héten át, 20-áig. Egy hét múlva részükre a templomkapunál, a
szentföldi szegényeknek pedig a miséken gyűjtünk pénzt.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G A Rusztem- és a Földi-család halottai
É
NAGYBÖJT 4., LAETARE VASÁRNAPJA: március 6.
8h M
+id. dr. Merva Ferenc édesapa (21. évf.)
É
9h G
Élő Hadnagy Józsika kisfiú (13. születésnap)
É
10 h Zs főcel.: Élő Emese (születésnap) vmint élő és adakozó híveink
K
G koncel.: +Vízi Faragó Ildikó OB. és +Szabó Klára Rotunda-kórustag É
Hétfő
Ma nincs szentmise!
Kedd 18 h
Élő Albert kongói kispap (30. születésnap)
É
Szerda 7 h
+Rokay Janka Mária (88. születésnap)
CS
Csütörtök 18 h +Kurunczi István (30. évf.)
É
Péntek 7 h
Élő Marcell (20. születésnap)
É
18 h
Keresztút
É
Szombat 18 h G +Maróti János édesapa (29. évf.)
É
NAGYBÖJT 5. (FEKETE) VASÁRNAPJA: március 13.
7h H
Fatimai ájtatosság
CS
8h M
Élő ifj. Sándor Norbert, vmint +Kemény Zsigmond és Ábel Ferenc É
9h G
+Máté József
É
10 h Zs főcel.:
A Balázs- és a Furák-család élő és +tagjai
É
G koncel.: Ad int ord.; élő Albert kongói kispap és +Vízi Faragó Ildikó É

AZ ÖRÖM VASÁRNAPJA
Az egyházi év két előkészületi időszakában, adventben és nagyböjtben az
egyház anticipálja, elővételezi azt az örömet, amelyet az adott időszak lelki
elmélyülésével megszentel. Karácsony az Isten megtestesülése Fiában és húsvét a
megfeszített Krisztus dicsőséges föltámadása által minden időkre szóló örömet ad a
keresztény embereknek. Az egyik a természetes, a másik a transzcendens, a
természetfölötti élet kezdetét jelenti.
A szimbólumokban gazdag katolikus liturgia e két időszak közepére eső
vasárnapot a szentmise introitusának, kezdőénekének latin szavaival (gaudete,
illetve laetare: am. örüljetek, vígadjatok) az öröm vasárnapjának nevezi: adventben
Szent Pál filippiekhez írt levelével szólít fel: „Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra
csak azt mondom, örüljetek, mert az Úr közel van!”; nagyböjtben pedig Izajás
prófétát idézi: „Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr
ügye! Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a
gyermek megnyugszik anyja kebelén.” A komor lila miseruhát rózsaszínűre váltja,
engedélyezi az oltárvirágozást és az orgona énekkíséreten kívüli megszólalását is.
Az öröm a Szentírásban is hangsúlyozottan megjelenik. Ahol az istentiszteletkor
létrejön az Istennel való találkozás, az ő megnyilvánulása, „epifániája”, ott az
emberek örülnek és ujjonganak; lásd pl. a Lev 9,24: „Láng csapott elő az Úrtól, s
megemésztette az oltáron az égőáldozatot és a hájat. Ennek láttára a nép
örömrivalgásban tört ki, s mindnyájan arcra borultak.” A keresztény közösség ismeri
az Úr ígéretét jelenlétéről; e közösség számára bizonyos az istentiszteletkor az
epifánia (istenjelenés), ezért minden összejövetele örömben zajlik. Nemcsak a
Bárány eszkhatologikus (végidőbeli) menyegzőjén „örülnek és ujjonganak” a
vendégek (Jel 19,7: „Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a Bárány
menyegzőjének napja. Menyasszonya fölkészült.”), hanem már az Eucharisztia
húsvéti menyegzős lakomáján is itt a földön, amikor „örömmel és a szív
egyszerűségével veszik magukhoz az ételt” (ApCsel 2,46). A keresztény
istentisztelet így mindig örömteli énekkel jár együtt, mert a végső valóság már itt van
köztünk. Rajtunk is múlik, hogy környezetünk megérzi-e belőlünk a keresztény öröm
kisugárzását, közérzetük javul-e a velünk való találkozás után.
REMÉNYIK SÁNDOR: CSENDES CSODÁK
Ne várd, hogy a föld meghasadjon/ És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái/ Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre/ Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás/ Nem a legcsodálatosabb dolog!
Nézz a sötétkék végtelenbe,/ Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked/ Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,/ Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? –s hogy tükröződni/ Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,/ Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák./ Rajtuk át Isten szól: jövök.

