Egyházi gondolatok
(2007. február)
Betegek világnapja
A lourdes-i jelenések és csodás gyógyulások hatására II. János Pál pápa 1992-ben elrendelte,
hogy február 11. a Római Katolikus Egyházban a betegek világnapja legyen.
De mi is történt 1858. február 11-én Soubirous Szent Bernadette-el Lourdes-ban?
Bernadette szegény molnár családban született. 1 volt a legid3sebb gyermek, öt testvére volt.
Gyermekkorában sokat betegeskedett. 1858. február 11-én Bernadette a Gave folyócska
közelében, egy barlangban sugárzó fehérbe öltözött n3i alakot látott, aki szótlanul
rámosolygott, majd elt5nt. A szép ismeretlen három nap múlva újra megjelent, és ett3l kezdve
július 16-ig bezárólag még további 16 alkalommal. Február 18-án, a harmadik találkozás
alkalmával már meg is szólította a lányt, és február 25-én megmutatta a gyermeknek a barlang
lábánál lév3 rejtett forrást. Március 26-án a Sz5zanya megnyilatkozott el3tte. Többször is
felszólította, hogy menjen a falu papjához, és mondja meg neki, hogy építtessen templomot a
forrás mellé, és tegye zarándokhellyé. Bernadette elbeszélését hitetlenség fogadta, de a lány a
legszigorúbb kihallgatások alatt is ragaszkodott kijelentései igazságához. Ezután pedig a
forrás mellett valóban csodálatos gyógyulások szemtanúja volt a falu népe. A csodák
világhír5vé tették a helyet. Ma Lourdes a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye, a
reménység forrása, ahol még ma is sok ember meggyógyul az itt fakadó vízt3l, a tudomány
pedig nem talál erre magyarázatot.
Magyarországon nagyon hamar elterjedt a lourdes-i jelenések híre, és igen komoly tisztelete is
kifejl3dött. Nagyon sok katolikus templomban megjelentek az ún. lourdes-i barlangok,
melyekben Máriát a jelenéseknek megfelel3en rózsafüzérrel ábrázolják, Bernadette-et pedig
Mária el3tt térdelve formázzák. Külön imaforma is kialakult, az ún. lourdes-i kilenced:
február 2-án kezdve 9 napon át imádkoznak.
Nagyböjt
(latinul Quadragesima): szent id3, Jézus Krisztus negyven napi böjtölésének, majd
kínszenvedésének emlékezete, mely hamvazószerdától (február 21-e, szigorú böjti nap)
húsvétvasárnap vigíliájáig tart. Ezen id3szak lehet3séget nyújt nekünk, hogy felkészüljünk a
Húsvét mélyebb titkainak megértésére:
KERESZTÚT
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésútját elmélkedjük át, du. 4 órakor keresztutat
végzünk a templomban. Els3 alkalom február 23-án lesz.
LELKIGYAKORLAT
„Évente gyónjál és legalább a húsvéti id3ben áldozzál!” – kér bennünket az Anyaszentegyház.
Évi szentgyónásunk elvégzéséhez a nagyböjti lelkigyakorlatunk három estéjén megfelel3
lehet3ségünk nyílik.
Lelkigyakorlatos esték id*pontja: 2007. március 22-23-24. (csütörtök, péntek, szombat).
Este 6 órakór a szentmise, 5 órakór pedig a gyóntatás kezd3dik. Gyóntat és szentbeszédet
mond: Marosi János Makó, Csanád vezér téri templom plébánosa.
Személyi jövedelemadó 1+1 % felajánlása
Az idei esztend3ben is rendelkezhetünk adónk egy részér3l. 1 %-át valamelyik egyháznak,
másik 1 %-át pedig egy alapítványnak ajánlhatjuk fel.
Ha az egyik 1%-al a Magyar Katolikus Egyházat akarja támogatni, kérjük a rendelkez3
nyilatkozatra következ3ket ráírni:
A kedvezményezett technikai száma:
0011
A kedvezményezett neve:
Magyar Katolikus Egyház

