Március 27-én, kedden 18 órakor az Egyházközségi Nővérek kápolnájában lesz a
Mónika közösség miséje, amelyben gyermekeink és unokáink hitéért imádkozunk.
A Nagyheti szertartások rendje a következő:
Nagycsütörtök
Csabán 16:30-kor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje, amely után gyónási
lehetőséget biztosítunk.
Klotildligeten 18:30-kor kezdünk, amely végeztével lamentációt tartunk a
templomban, majd taizés szentségimádást tartunk éjfélig a kápolnában. A
szentségimádás alatt lehetőségünk lesz a húsvéti gyónásunk elvégzésére.
Pilisjászfalun 19 órakor kezdjük a szentmisét,
az Egyházközségi nővéreknél pedig 18:30-kor.
Nagypénteken
a következő keresztutak lesznek: csabai templomban 15 órakor tartunk keresztutat,
a kálváriánál 16 órakor családos keresztutat végzünk. Pilisjászfalun 15 órakor
kezdődik a keresztút a kápolnában és a hegyen egyaránt. Klotildligeten az esti
szertartást követően indul a férfiak keresztútja.
A szertartások a következő rend szerint alakulnak:
Csabán 16:30-kor kezdünk, ami után ismét lesz gyónási lehetőség
Klotildligeten 18:30-kor
Pilisjászfalun 19 órakor,
az Egyházközségi nővéreknél 18:30-kor kezdődnek a szertatások.
Nagyszombat
Csabán 8 órától 12 óráig szentsír-őrzés lesz, erre a sekrestyében lehet feliratkozni,
a szertartás 18 órakor kezdődik.
Klotildligeten 8 órától 21 óráig szentsír-őrzést tartunk, amelyre a sekrestyében
lehet föliratkozni, a szertartást 21 órakor kezdjük, amely alatt lesz misekuckó is;
erre kizárólag az elsőáldozós kornál fiatalabb gyermekeket várják.
Pilisjászfalun 21 órakor,
az Egyházközségi nővéreknél 21-kor kezdünk.
A szertartások végén körmenet és ételszentelés lesz.
Húsvétvasárnap teljes vasárnapi miserendet tartunk. Csabán 9 órakor szlovák
szentmise is lesz.
Húsvéthétfőn Csabán és Ligeten is 11 órakor lesznek a szentmisék.
Imaszándékunk:

a nagyhét átéléséért
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A bevonuló Krisztus

M

i is énekkel és szentelt barkákat lengetve, körmenettel
köszöntjük Urunkat, Krisztust,
akárcsak hajdanán a jeruzsálemiek. Ma
mi vagyunk a Messiást egykor pálmával fogadó sereg, a bevonuló Krisztus
társai, akik a pálmák vasárnapján feldíszítjük a vőlegény nászházát, hogy
méltó hajlékban lakhasson.
Mielőtt belemélyednénk Jézus nagyheti
szenvedésébe, amelyet a liturgia már
előrevetít, érdemes figyelni a tömeg, az
emberek viselkedésére is. Szinte már
egyházi közhelynek számít, hogy a
virágvasárnapi hozsannázók nagypénteki feszítsd meg-et kiáltókká
válnak… Vajon ez pusztán téves
általánosítás? Az események egyoldalú
leegyszerűsítése? Vagy ennél bonyolultabb emberi jelenségről, megmagyarázható, érthető lélektani folyamatokról
van szó?
Jézus elfogadta az ünneplő tömeg
dicsőítését, miközben nem akart a
rajongók bálványa lenni. Nem igyekezett a sokak által elvárt délibábos
politikai Messiás-képnek megfelelni.
De most ünnepeltként vonul be

Jeruzsálembe. Osztozik az egyszerű,
tiszta lelkű emberek örömében, amúgy
is joggal vívta ki csodálatukat és tiszteletüket. Az igaz vallásosságot érzi meg
gesztusaikban
és
ünneplésükben.
Szamárcsikó hátán vonul be, mintegy
beszédesen tudtul adva nekik, hogy
nem az erőszak az ő kenyere. Elfogadja
az ünneplést, a jogos elismerést és
dicsőséget, amelyet feltámadása után a
benne hívők is méltán adnak meg neki.
De vajon ki tudunk-e tartani Krisztus
mellett a szenvedésben? Politikusok és
a közvélemény előtt nagy nimbusznak
örvendő emberek mily hamar elveszítik
kegyeinket és elfelejtjük őket. Talán
Isten is csak addig jó, amíg segít
nekünk, rajtunk? Mennyire hajszálon
múlik a siker, az elismertség. Mennyire
vigyáznunk kell, hogy jól szeressünk és
ne legyünk ripacsok… A szenvedő
Krisztus erkölcsi mércéje leginkább
nagyhéten, a passió elmélkedése közben vizsgáztat le minden keresztényt.
Szembesít mindnyájunkat szalmalánglelkesedésünkkel, törékeny hitünkkel,
izgága
hűségünkkel, kiállhatatlan,
csapongó elkötelezettségünkkel, be
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nem tartott ígéreteinkkel, szégyellni
való önbecsapásainkkal.
Nemcsak a tömeg befolyásolhatóságáról van szó, nem pusztán arról, hogy az
ember a tömegben könnyen arctalanná,
önkontrollját elveszítő állattá vadulhat,
hanem sokkal inkább arról, mennyire
vagyunk következetesek, mennyire
teherbíró a hűségünk, kiállunk-e a
végsőkig a minket szerető Isten mellett?
Akkor léptünk előrébb a lelki érettség
útján, amikor nemcsak a túlélésért
leszünk képesek hajtani. Amikor erkölcsi döntéseinkben nem a félelem, a
pénz, az érdekek, a különféle kényszerek hatalma diktál, hanem a Krisztus
iránti szeretet. Péter és Júdás példája

egyaránt
kijózaníthat.
Egyházunk
minden évben mint egy szent drámát,
lepörgeti előttünk a misztériumot.
Szent színjáték zajlik nemcsak a templomban, hanem életünkben is.
Mi magunk vagyunk a szereplők:
hozsannázó tömeg, félénk tanítványok,
erősködő péterek, konjunktúra-lovag
júdások… Krisztus maga sodor bele
szenvedésének döbbenetes titkába, hisz
lelkünk szentélyébe is be akar vonulni.
Az ő útja a megváltáshoz vezet. Az ő
tekintete feloldoz. Feltéve, ha a hajnali
kakasszóra tekintetünk találkozik az
övével, és könnyekre fakadunk. A
bánat könnyeire.
forrás: peterpater.com

A penitencia királya

Teljes bíbordíszben, koronával fején,
jogarral kezében, kísérettel lép föl s
vonul el a keresztúton a penitencia
királya. Aki ezt megérti, sírni kezd, aki
elindul nyomában nem győzi tisztára
mosni lelkét.
Jézus alázatba s szenvedésbe öltözve
eleget tesz bűneinkért; mélyebben
fölfogva bűneimért. Mert akit a penitencia kegyelme megérint, annak szemei előtt a passió izgalmas jeleneteinek
alakjai szétfoszlanak, a zaj elcsitul,
Jeruzsálem környéke puszta lesz, a két
lator keresztje eltűnik, s a lélek magára
marad Jézusával. Keresztje előtt térdelek, vérének csepegését hallom, összes
kínja lelkemre borul; megnyitja ajkait s
kérdi: „Ember, mit tettél?” S öntudatom feleli, s az egész világnak kiáltja:
Vétkeztem! Bűneimet senkivel meg
nem oszthatom, értük mások könnyeit
föl nem ajánlom; hisz úgy állok itt,
mintha az egész világban én magam
volnék, mintha nem volna anyám,
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atyám, barátom! Ezek tényleg most
számba nem kerülnek; mert nekem,
nekem magamnak kell penitenciát
tartanom!
De a penitencia érzése tüzesebb s mélyebb; azt az az öntudat, hogy vétkeztem, nem jellemzi eléggé. Jézus,
miután kérdőre vont, magára veszi
bűneimet; megrémülve kérdezem: Mit
akarsz Uram? Hová mégysz? „Kereszthalálba”, feleli. Én voltam a bűnös, de
a penitenciát az Úr Jézus tartotta meg
helyettem, s meghalt értem. Értem halt
meg. Ne mondd, hogy sokakért halt
meg. Minden virág a földön azt mondhatja: A nap értem van az égen. Belőle,
általa élek. Úgy az Úr Jézus értem
szenved; értem gyullad ki a lelke vérvörösen. S azt mondják a szentek:
Értem, értem halt meg, ezt mondja a
Szent Szűz a maga módja szerint; ezt
mondom én is: Értem, értem szenved;
úgy szeret, hogy értem halt meg.

Lelki adoptálás
A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét
személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az
anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő
magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa
ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva,
törvényes családi körülmények között nőhessen fel. Az adoptálás mindig egy
gyermekre vonatkozik.
Az alábbiakban egy édesanya lelki adoptálással kapcsolatos tanúságtétele
olvasható.
Amikor először hallottunk a lelki
adoptálásról, még jegyesek voltunk.
Közösen határoztuk el, hogy bekapcsolódunk ebbe a kezdeményezésbe. Az
ünnepélyes ígérettétel nagy hatással
volt mindkettőnkre. Jóllehet, eleinte
nehezen dolgoztuk fel, hogy így,
miközben még nem vagyunk házasok,
egyszerre
mindketten
egymástól
függetlenül lelki szülei lettünk egy
egyedül Isten által ismert gyermeknek.
Az ima hatása azonban kézzelfoghatóan megmutatkozott az életünkben. Az
állandó ima ezért a veszélyben forgó
gyermekért elmélyítette személyes
kapcsolatunkat Istennel, segített leküzdenünk megannyi kísértést, mindenekelőtt – ami külön öröm volt
számunkra – kitartani a házasság előtti
tisztaság megőrzésében.
Házasságkötésünket követően elhatároztuk, hogy ismét adoptálunk egy
újabb, immár a harmadik gyermeket.
Ez által a közösen vállalt kötelezettség
által egymáshoz is közelebb kerültünk,
az ima ismét segített legyőznünk a
házasélet első kríziseit. Amikor
negyedszer vállaltuk a lelki adoptálást,
megtudtuk, hogy magunk is gyermeket

várunk. Örömünk határtalan volt. A
terhesség harmadik hónapjában azonban nagyon rosszul éreztem magam.
Az orvos közölte velem a diagnózist:
rózsahimlő és tüdőgyulladás. Azt
tanácsolta, azonnal szakítsam meg a
terhességet, amely veszélyezteti az
egészségemet, és – ahogy jelezte –
gyermekünk is valószínűleg súlyos
károsodással születne.
Mit éltünk át ezekben a hetekben,
egyedül a jó Isten tudja, akihez annál
nagyobb buzgósággal kezdtünk imádkozni. Istenbe vetett bizalmunk és
ráhagyatkozásunk a szülés közeledtével
fokozatosan növekedett. Azt a meglepetést azonban, amelyet az Élet
Adományozója készített számunkra,
elképzelni sem tudtuk volna. Azon a
napon, amikor a negyedik adoptált
gyermekünkért
vállalt
imáinkat
befejeztük, megszületett saját kisfiunk – épen és egészségesen.
Jelenleg én és négyhónapos kisfiam is
jó egészségnek örvendünk, és szüntelenül hálát adunk az Úrnak azért, amit
értünk tett.
forrás: lelkiadoptalas.hu
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