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HÚSVÉTVASÁRNAP: KRISZTUS FÖLTÁMADÁSA

A HÚSVÉTI GYERTYA
Egy különösen nagy és díszes gyertya, amelyet a római és a milánói rítus
szerint húsvét éjszakájának kezdetén gyújtanak meg, s amelynek fölragyogó fényét
a nép örömteli fölkiáltással kíséri, és a diakónus örvendezve üdvözli a húsvéti örömének (Exsultet) fönséges gregorián melódiájával. A gall liturgiában egy, Rómában
két ember nagyságú gyertya fényével világították be a templomot. Öt tömjénszöggel
jelzik Jézus öt szent sebét, a kereszt alá/fölé a görög ábécé első (alfa) és utolsó
(ómega) betűjét írják, hogy emlékezetünkbe idézze: Krisztus a kezdet és a vég, és
az Úr születése óta eltelt évek száma látható még rajta, esetleg más díszítések is.
A húsvéti vigília kezdetén megszentelt tűzről gyújtja meg a pap a húsvéti
gyertyát, majd a diakónus fölemeli és énekli a templom kapujában, majd a
hajójában, végül a szentély bejáratánál: „Lumen Christi” (Krisztus világossága), a
nép pedig feleli: „Deo gartias” (Istennek legyen hála). A pap nyomában bevonuló
körmenet emlékeztet ama tűzoszlopra, amely kivezette Mózessel a népet Egyiptom
földjéről és fogságából, mutatva az utat az új haza felé. A diakónus díszes
gyertyatartóra teszi a húsvéti gyertyát, megtömjénezi, elénekelve a hosszú húsvéti
öröméneket. A keresztvíz-szenteléskor beleállítja a gyertyát a vízbe, énekelve: „Add,
Urunk, hogy Fiad által szálljon le ebbe a vízbe a Szentlélek ereje…”
A húsvéti időben ez a díszes gyertya a szentély kiemelkedő helyén áll, és az
istentiszteletek alatt ég. Pünkösd után a keresztkút mellé kerül, és róla gyújtják meg
a keresztelendők gyertyáit; gyászmisékre a koporsó vagy az oltár mellé állíthatják.
A HÚSVÉT IDŐPONTJA
A zsidó naptárban a peszach-ünnep Niszán hó 14-ére esik (első holdtölte a
csillagászati tavasz, március 21. után) Ezt a zsidó ünnepet már az első keresztény
közösség Jézus krisztus halála évfordulójával kötötte össze, akit Niszán 14-én
feszítettek keresztre. A II. sz. második felében folyó „húsvéti vita” is mutatja, hogy
eltérő időpontok szerint ünnepelték Urunk föltámadását. Főként a kisázsiai és a szír
egyház tartotta Niszán 14-én a pászkát (húsvétot); Róma és a legtöbb egyház pedig
az utána következő vasárnapon. Mindkét csoport bizonyos apostolokra (Jánosra, ill.
Péterre) hivatkozott, utalva az eltérő időkre. Az I. Nikaiai (Níceai) Zsinat (325) pontot
tett a kérdésre: húsvét ünnepét az első tavaszi holdtöltét követő vasárnapra téve,
amely március 22. és április 25. között lehet.
A HÚSVÉTI SZENTÁLDOZÁS
Az Eucharisztia (vagyis a szentáldozat) ünneplésének része a szentáldozás is.
Mivel a középkorban erre csak ritkán került sor („méltatlanság érzése”), 1215-ben a
IV. Lateráni Zsinat parancsba adta, hogy minden katolikus hívőnek, aki „az értelem
használatának korát elérte”, legalább húsvét nagy ünnepén szentáldozáshoz járulni
köteles. Később ezt a kötelezettséget kiterjesztették a húsvéti időre, melyet az
Egyházi Törvénykönyv nem határoz meg pontosan. Magyarországon a húsvéti
szentáldozás ideje hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig tart.

OLVASNI- ÉS NÉZNIVALÓK A NETEN:
Stoffán György: A lángoló Notre-Dame
EURÓPA JÖVŐJE A NOTRE-DAME SORSA?
Nagyhétfőn este kb. ½ 7-kor tűz ütött ki a világhírű párizsi Notre-Damekatedrális (Miasszonyunk-főszékesegyház) tetőszerkezetén. A tűz oka még nem
tisztázott, a hatóságok kizárták a gyújtogatást. Egyes videók viszont kétségeket
ébresztenek a nézőben. 400 tűzoltó küzdött a tűz oltásán. A kereszthajó kúp alakú
huszártornya beomlott, a tetőzet a lángok martaléka lett. A hazaszeretetét, vallását
és már nemi identitását is elvesztő európai őslakosság várható sorsának szomorú
képei ezek. Építését 856 éve kezdték, falait beimádkozták, de művészi értéket
létrehozni képtelen korunk sok más értékkel együtt ezt is el fogja veszíteni. Számos
politikus a hír hallatán rögtön együttérzéséről biztosította a francia katolikus
egyházat. A muszlimok pápájának ez csak soká, nagykedden délután jutott eszébe.
Alapkövét Sully püspök alatt III. Sándor pápa tette le Párizsban. 1163-at írtak
akkor. 1320-ig, 157 évig nagy műgonddal, Isten iránti hódolattal építették a NotreDame (Miasszonyunk) tiszteletére a gótika szabályai szerint az öthajós érseki
katedrálist keresztboltozattal, faragott kőcsipkékkel, három gazdagon díszített
kapuzattal, ólomüveg rozettákkal, homlokzatán Izrael és Júdea királyainak
szobraival. A több, mint 6000 főt befogadó gyönyörű és világhírű épület az egyház
diadalát hivatott hangsúlyozni. A főkapu fölötti 7800 sípos, tökéletesen működő nagy
orgonája (Le grand Orgue) a tragikus sorsú XVI. Lajos király utasítására 1730-ban
lett öt manuálosra és 46 (mára 113) regiszteresre bővítve -hatalmas zenei kincs.
A nagy francia forradalom (1789) alatt majdnem teljesen elpusztult, ám 1845
és 1878 között Viollet le Duc irányításával az eredeti tervek szerint újjáépítették. Az
államelnök ígéretet tett az irdatlan költségű fölújításra, melyhez anyagi segítséget
kért. Örvendetes a sok fölajánlás, köztük hazánké is.
Ha mi, katolikusok egy mecset leégése miatt kárörvendőn nevetgélnénk, mint
a mohamedánok a lángoló katedrálist látva örömüket a világhálón szétkürtölték,
Trevor Noah, a New York Times, vagy a CBS és társai már a fejünket követelnék.

FŐPLÉBÁNIÁNK HÚSVÉTI HIRDETÉSEI (ÁPR. 21-22.)
(Húsvétvasárnap és -hétfő:)
1./ Húsvét mindkét napján vasárnapi miserendet tartunk: reggel 8 és de. 10
órakor mutatjuk be a legszentebb áldozatot. Húsvétvasárnap de. 9-kor litánia, majd
–igény szerint- ételszentelés lesz. A májusi Adoremus átvehető a sekrestyében.
2./ Húsvétvasárnap de. a 10 órai koncert-nagymisén templomunk énekkara Frisina
Missa brevisét énekli. Elhangzik még Liszt: Tu es Petrus és Handel Halleluja.
Húsvéthétfőn de. a 10 órai korális nagymisén a szkóla gregoriánt énekel.
3./ E héten a húsvétcsütörtöki szentmise –kivételesen- elmarad.
4./ Egy hét múlva, fehérvasárnap, az isteni irgalmasság ünnepe lesz.
5./ Megkezdődött a hittantermi vizesblokk fölújítása, ezért a WC-k átmenetileg nem
használhatók. Kérjük mindenki szíves megértését és türelmét a kellemetlenségekért
6./ Kérjük a főplébánia területén élő katolikusokat az egyházadó befizetésére, amely
a havi bruttó jövedelem 1 %-a, 12-szer véve azt egy évre; illetve az SZJA egyik 1%át a Magyar Katolikus Egyháznak fölajánlani a 0011-es technikai számon, a másikat
pedig a Rákoscsabai Élő Kövek Alapítványnak. Szórólap az ingyenes asztalon van.
MISEINTENCIÓK
Nagyszombat 16-20 h Csöndes szentségimádás a szentsírnál
CS
20-kb. 22.40 h: húsvéti vigília, allelujás mise Élő Kálmánért; kb. 22 h körmenet É
HÚSVÉTVASÁRNAP: április 21.
8h G
+Tóth István és neje Klára
É
9h G
Húsvéti litánia
É
10 h G
+Balogh Sándor férj és édesapa (15. évf.)
K
HÚSVÉTHÉTFŐ: április 22.
8h G
A Nagy- és a Pataki-család +tagjai
É
9h G
Bukovinyi Noel Gábor és Madarász Eszter Éva keresztelője
CS
10 h G
Az Agonács-, a Bánki- és a Suszter-család élő és +tagjai
K
Kedd 18 h
+Darnyik Gábor (17. évf.)
É
Szerda 7 h SZL +Mándli Kinga kislány (születésnapi megemlékezés)
CS
Csütörtök 12.45 h Szabó Zoltán temetése Rpalotán É; 18 h Ma nincs szentmise!
Péntek 7 h MM +dr. Virág Mária édesanya
É
Szombat 18 h VCS +Emese György és Falvai Antal
É
HÚSVÉT 2., FEHÉR VASÁRNAPJA: az isteni irgalmasság ünnepe; április 28.
8 h KG
+Katalin (2. évf.)
É
10 h VCS

+Szórád Gyula férj és édesapa (születésnap)

É

