A most következő Nagyhéten a megváltó Jézus szenvedésére, Húsvét örömére, keresztségünk megünneplésére,
és megtérésünkre irányul figyelmünk.
Lehetőleg vegyünk részt a szertartásokon, s imádságos lélekkel tartsuk meg a
nagypénteki, szigorú böjtöt!
Március 21-én, nagyhétfőn 18 órakor
az Egyházközségi Nővérek kápolnájában, a Prohászka imaszövetség programjaként papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk a szentmisén, majd
ugyanezért a szándékért éjfélig lesz
szentségimádás. 19 órától 21 óráig
szentgyónásra is kínálkozik lehetőség.
A hivatali óra a csabai plébánián hétfőn
kivételesen 18 órakor kezdődik, pénteken elmarad.
A hétköznapi szentmisék templomainkban hétfőn és kedden elmaradnak.
Nagyszerdán délután 5 órakor
ministránspróbát tartunk.
Nagycsütörtökön 21 órától éjfélig
taizéi virrasztáson vehetünk részt. A
virrasztás alatt szentgyónás elvégzésére
is lesz lehetőség.
Nagyszombaton reggel 8-tól este 20
óráig lehet a szentsírt látogatni, kérjük
azok jelentkezését, akik egy-egy órát
vállalnának a szentsír őrzésében.
Reggel 9 órakor a föltámadás ünneplésének főpróbájára várjuk a ministránsokat.
A húsvéti ünneplés szombaton este 21
órakor kezdődik. A vigília-ünneplés
után tartjuk a feltámadási körmenetet,
ezt követi a húsvéti ételek megáldása.

Nagyheti miserend
Klotildliget:
március 20. Virágvasárnap
9 óra, 11 óra és 20 óra
március 22. kedd
–
március 24. Nagycsütörtök
18.30
március 25. Nagypéntek
18.30
március 26. Nagyszombat
21 óra
március 27. Húsvétvasárnap
ünnepi szentmise
9 óra
családok miséje
11 óra
egyetemi mise
20 óra
ApCsel 10,34a.37-43
Kol 3,1-4 vagy 1Kor 5,6b-8
Jn 20,1-9 vagy Lk 24,13-35
Pilisjászfalu:
március 24. Nagycsütörtök
március 25. Nagypéntek
március 26. Nagyszombat
március 27. Húsvétvasárnap

18 óra
18 óra
17 óra
17 óra

Piliscsaba:
március 20. Virágvasárnap
ünnepi szentmise
március 14. hétfő
március 24. Nagycsütörtök
március 25. Nagypéntek
március 26. Nagyszombat
március 27. Húsvétvasárnap
szlovák nyelvű mise
ünnepi szentmise
március 28. Húsvéthétfő

11 óra
–
16.30
16.30
18 óra
9 óra
11 óra
11 óra

Heti imaszándék
Imádkozzunk, hogy mindannyian fölfedezzük életünkben Jézus keresztjének
életadó erejét!
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Virágvasárnap

V

irágvasárnap az Úr jeruzsálemi
bevonulására emlékezünk.
Ünnepélyes esemény, amely
kiemeli Jézus messiási nagyságát, és
öröm forrása a tanítványok számára.
Az Ó-szövetségi olvasmányt Izajás
prófétától olvastuk. Isten szolgáját
üldözés éri, viszont szenvedése az Úr
segítségében nyer értelmet: „Isten, az
Úr megsegít, ezért nem vallok
szégyent.”
A második olvasmányban szent Pál
apostol himnuszt zeng Jézus engedelmességéről, aki: „mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta
olyan dolognak, amelyhez feltétlenül
ragaszkodnia kell, hanem szolgai
alakot öltött, kiüresítette önmagát, és
hasonló lett az emberekhez.
Az evangéliumban Jézus szenvedés
történetét hallottuk.
Virágvasárnap valójában a Nagyhét
ünnepélyes kapuja. Egy olyan nap,
amelynek üzenetében és hangulatában
az öröm és a fájdalom egyaránt jelen
van.
Jeruzsálem kapujában Jézust királyként
ünnepelték, örömrivalgásokkal fogad-

ták, pálmaágakat lengettek. Azonban
néhány nap múlva ugyanaz a tömeg,
ugyan olyan egyöntetüleg azt kiáltja:
feszítsd meg őt. Virágvasárnap valahogy az üdvösség-történetünk teljes
képét rajzolja elénk. Isten ünnepélyesen felelősséget vállalt az emberért, de
az ember nem ismerte fel üdvössége
nagy pillanatát.
Ott állunk újra a megváltás drámája
előtt, és eszünkbe jut, hogy Jézus
szenvedéstörténete tele van összeesküvőkkel, cinkosokkal.
Júdás elárulta őt, szent Péter megtagadta, a zsidók a rómaiak kezére adták.
Pilátus pedig mossa a kezét, hogy a
tömeg „feszítsd meg”-et kiálthasson.
Krisztus a mi vétkeinkért halt meg,
bűneink lándzsája fúrta át az oldalát.
Sajnos a tömegben mi is ott vagyunk.
Ott vagyunk virágvasárnap is – örömünkben pálmát lengetve. De ott
vagyunk a feldühödött elvakult tömegben is, amikor a nép azt kiáltja nincs
királyunk, feszítsd meg őt.
Jézus szenvedése tovább folytatódik az
emberiség történetében, az Egyház
életében. Őt üldözik és zaklatják
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minden elítélt és szenvedő emberben.
Halálra ítéli mindenki közülünk, amikor bűneink által a keresztre kívánjuk
őt.
Vajon, mi kinek az oldalán akarunk
állni? Azok oldalán, akik elárulták,
akik a Golgotára hurcolva keresztre
feszítették? A kiabáló tömegben
vagyunk, vagy érteni nem tudó lélekkel
távolról szemléjük őt, szeretet nélküli
részvétlen magatartással?
Ne feledjük a mi hivatásunk az, hogy a
megváltás fényénél lássuk önmagunkat,

a világot, a történéseket. Már nem
alaktalan tömeg vagyunk, hanem megváltott személyek.
Ha valamit tehetünk azt Cirenei Simon
helyéről tehetjük meg: Hordozzuk
Krisztussal együtt a megváltás eszközét,
vagy éppen Veronika kendőjével töröljük le a sírók könnyeit. A századossal
együtt boruljunk le és valljuk meg. Ő
valóban Isten Fia, az életünk szabadító
Megváltója.
forrás: fr. Böjte Mihály honlapja

Pillanatkép a 2014. Virágvasárnapi barkaszentelésről

Márk Evangéliumának a szenvedéstörténetét ha végig olvassa az ember, riadtan
szembesül a saját tükörképével. Az emberi gyengeség minden megnyilvánulása
szinte megtalálható ebben a történetben és vele szemben az emberi hűség, szeretet,
részvét, igazságkeresés ha jelen is van kudarcot vall az erőszak, a hatalom, a gőg, a
félelem, a kegyetlenség elleni küzdelemben.
És a kettő között nem hivalkodva szinte természetes egyszerűséggel ott van Jézus,
aki nem botránkozik meg az emberi törpeségen, nem lázad fel, nem akarja feladni.
Vállalja: hogy mit? az életének látszólag a teljes kudarcát a szenvedés minden
válfaját és végül a gyalázatos halált. Ebben a drámában szinte szerényen
megszületik a hit. A százados felismerése kétezer év óta újra és újra elhangzik „ez
az ember valóban az Isten Fia volt”!
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Ima – virágvasárnap alkonyán
Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után –
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak,
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
Vacsorál.
A Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illúzióját
engedd elfelednem.
Jókai Anna
Kedves Testvérek!
Minden évben lehetőségünk van arra,
hogy adónk kétszer 1 %-ról rendelkezzünk.
Szeretettel buzdítalak mindnyájatokat,
hogy ajánljátok fel az 1%-ot rászoruló
testvéreink támogatására.

A Karitászt Támogató Alapítvány
adószáma:
19666275 – 143
Köszönjük önzetlen segítségeteket.
Szeretettel
Farkas Márta,
a Karitász csoport vezetője
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