Egyházi gondolatok
(2003. április)
Valóban feltámadt…
Jézus Krisztus feltámadása a Megváltás gy&zelmének kinyilvánulása. Gy&zött a b)n, a halál és a sátán
fölött, ezzel megnyitotta Isten országát számunkra. Új teremtményei lettünk Istennek, az él& Jézus
kegyelméb&l. A kiengesztel&dés útját kell hát járnunk, egyre inkább Jézus életét és tanítását kell
megélnünk, hogy szabaddá válhassunk az Isteni kegyelmek befogadására. Ez húsvét kegyelme!

Ünnepi miserend 2003. április 17-21.
Nagycsütörtök

18 óra

Nagypéntek
(Szigorú böjti nap)
Nagyszombat este
(Húsvét vigíliája)
Húsvétvasárnap

16 óra
17 óra
19 óra

Húsvéthétf&

fél 8 és
11 óra
Fél 8

Szentmise az utolsó vacsora
emlékére
Keresztút
Igeliturgia, passió
Feltámadási szentmise
körmenettel
Szentmise
Szentmise
Szentmise

Virágvasárnap és nagypénteken a passiót a berkenye népdalkör énekeli.
Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak!
Mária – „Égi Édesanyánk”
Mikor elérkezett az id&k teljessége, Isten kiválasztott egy nagyon egyszer) lányt, hogy Fia nála
pihenjen kilenc hónapon át. Amikor a világba jött a Fiú, akkor is a karján pihen, vagy mellette a
jászolban. Harminc évig az & házában volt Isten Fiának az otthona. Kés&bb is, amikor útjára indult,
Jézus gyakran tért vissza anyjához. Amikor holttestét leveszik a keresztr&l, akkor is Mária karjában
van néhány percre.
Mária - az anya - aki félt&n és óvón szerette és bíztatta gyermekét. Élete példát ad minden anyának a
szenvedés elfogadásában és az elviselhetetlen fájdalom megélésében, hiszen életében sokszor
mondhatta újra az ismert hitvallást, melyek az angyali üdvözletben hangoztak fel els& ízben: Legyen
nekem a Te igéd szerint!
Az Anya, Mária felé fordítjuk figyelmünket minden év májusában. Imákkal és énekekkel testünklelkünk megpihenjen a Sz)zanyánál.
Fáradtak vagyunk, zaklatott a világ körülöttünk, esetleg elfásultunk és közömbösek lettünk a
nagyvilág és saját környezetünk problémái iránt… Május üzenete újra és újra így szól: Pihenj meg és
gy%jts er&t a Sz%zanyánál!
A hagyományaink szerint májusban, templomunkban Mária köszönt& litániát tartunk.
Els& vasárnap, május 4-én anyák napi szentmisén köszöntjük az édesanyákat.
Tóth E.

