Szívügy

A Klotildligeti
Római Katolikus
Egyházközség
hírei

XV. évf. 38. szám 2019. nov. 24.

KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA ÉS MINISTRÁNS-AVATÁS
A hónap elején volt Mindenszentek
ünnepe és Halottak napja, s most
elérkeztünk Krisztus Király vasárnapjához, mely egyben az egyházi év utolsó
vasárnapja. Nem véletlenül, hiszen ez
a szép ünnep a beteljesedésről szól,
amikor Isten nagy műve, a Teremtés és
Megváltás végre teljessé válik, amikor
Isten Országa minden láthatóra és
láthatatlanra kiterjed, és válik Krisztus,
ami szeretett Jézusunk, a Mindenség
Királyává. Az Ő országa már jelen van
bennünk és köztünk, de dicsősége, és
fölsége még rejtve marad, abban az
apró búzakenyérben, mely a teljes
kiszolgáltatottság állapotában van
jelen közöttünk.
A ministráns feladata – ahogyan Szent
Tarzíciusz is tette, annak idején –, hogy
védelmezze a szentmisének e csodálatos gyümölcsét, hogy segítségére
legyen a papnak, akinek keze által
maga Krisztus cselekszik, amint saját
Testét adja nekünk. A ministránsnak ki
kell emelnie az ünnep e szépségét!
Hasonlóan, mint ahogyan a keret
körbeveszi a festményt. Vagyis akkor
ministrálunk jól, ha a hívek áhítatát is
segítjük, és nem magunkra hívjuk fel
a figyelmet rendetlen viselkedéssel.
Ez a szép szolgálat szorosan kapcsolódik
tehát a szentmiséhez, és így a papi
hivatáshoz is. Nem véletlen, hogy az új
ministránsok beavatását Krisztus Király

ünnepére tettük: ilyenkor szokták a
papnövendékek is magukra ölteni
először a reverendát, mely nem csupán
egyenruha, hanem egyben a Jézusi
életbe való öltözés külső jele is. Így a
ministráns ruha sem csak szolgálati ruha,
hanem jelzi a viselője elkötelezettségét
és szeretetét a szentmise és Eucharisztia
iránt, valamint az ebből fakadó lelkületet
is. Ne csak a szentmisén viselkedjünk
ministránsként, amikor rajtunk van ez a
ruha, hanem a mindennapi életben is
tegyünk tanúságot! Ne szégyelljük a
hitünket, amikor mások megkérdőjelezik
a szentmise fontosságát! Erre tanít
minket Szent Tarzíciusz példája.
Idén már 11 éve, hogy ismét szokássá vált
templomunkban a ministráns-avatás.
Ebben az évben is egy új ministránst
avatunk. Fogadjátok szeretettel Ay Pétert
mint a közösség legfiatalabb tagját!
Imádkozzatok Érte, hogy még sok évig
szolgáljon az Oltár körül!
Szeretném bátorítani a gyerekeket,
a fiatalokat vagy akár a felnőtteket is,
akiket személyesen megérint ez
a tarzíciuszi lelkület:
„Gyertek ministrálni, hiszen szükség van
mindig megbízható, elkötelezett
szolgálattevőkre! Ha sok ministráns van
az oltár körül, az jelentősen hozzájárul
a szentmise ünnepélyessé, szebbé
tételéhez.”

Szerző: Kassay Tamás

HIRDETÉSEK
Most vasárnap országos gyűjtés lesz a
Karitász részére.

Aznap 17 órakor a Iosephinumban jótékonysági koncertet tart a Szent László Óvoda.

Hétfőn Székesfehérváron két testvérünk
veszi át a képzést követően a világi
lelkipásztori munkatárs kinevezését:
Novográdecz Zoltán és Takács Gábor.
Imádkozzunk értük!

Jövő vasárnapig a csabai templomban lehet megtekinteni mindennap 12 és 16 óra
között az Országos Virágkötő Egyesület
ingyenes adventi korszorú kiállítását.

December 2-tól kezdődnek a roraték,
Kedden 19 órakor a Iosephinumban amelyek reggel 6 órakor kezdődnek:
Rab Árpád tart előadást A digitális hétfőn és pénteken Csabán, kedden
kultúra jelene és jövője címmel.
(gitáros), szerdán (gyertyafényes) és
csürtörtökön Ligeten. A szentmisék után
Csütörtökön 19 órakor a ligeti plébánián
agapé is lesz. A ligeti alkalmakra, kérjük
Vida Baráth Márta tart előadást Mozaikvállaljatok agapétartást a sekrestyében
családok kihívásai és megoldásai címmel.
kihelyezett lapon.
Szombat délelőtt a Iosephinumban
Az adventi, karácsonyi menetrend kikerült
adventi lelkigyakorlat lesz, amit Száraz
a levelezőlistákra és a hirdetőtáblákra.
László atya fog tartani. Jelentkezni
Náray-Szabó Mártonnál lehet.
Aki idén még nem rendezte az egyházi
hozzájárulását, kérjük év végéig tegye
Jövő vasárnap Jászfalun a 17 órás szentmeg!
misét követően a kápolnában adventi
koncert lesz, melyet agapé követ.
Imaszándékunk:
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