Egyházi gondolatok
HAMVAZÓSZERDA
Az idei esztend ben február 17-ére esett hamvazószerda, a húsvétot megel z negyven napos
nagyböjt els napja. Neve onnan származik, hogy az skeresztények vezeklésként hamut szórtak a
fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás). II. Orbán pápa 1091-ben
rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás
a katolikusoknál mindmáig fennmaradt. A templomban, a mise után a pap az el z évi megmaradt
szentelt barka hamuját megszenteli, s azzal rajzolja a keresztet a hívek homlokára. Eközben kétféle
szöveget mondhat: "Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!" ez a régi szertartás szöveg,
amelyet egy újabb szöveggel egészítettek ki, amely Jézus prédikációjának legels mondta: "Térjetek
meg és higgyetek az evangéliumnak!" A hamuval hintés si jelképe a b2nbánatnak, mivel a hamu az
elmúlásra, a halálra, valamint a megtisztulásra figyelmezteti az embert. E negyven nap a keresztények
számára b2nbánati id szak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és
kiengesztel désre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a
megünneplésére. Hagyományosan ilyenkor tartják a b2nbánati prédikációkat, un. tridiumokat,
amelyek a három napos intenzív lelki elmélyülésr l kapták a nevüket. Ez egyben alkalom a
szentgyónás elvégzésére is.

KERESZTÚT
Nagyböjt péntekjein Krisztus szenvedésútját elmélkedjük át, du. 4 órakor keresztutat
végzünk a templomban. Els alkalom február 19-én lesz.

A templom évfordulójához kapcsolódó következ" programok:
CÉSAR FRANCK: A-DÚR MISE
2010. február 27-én, fél 5-kor kezd*d* szentmisét Mádi György aranymisés kiskundorozsmai
plébános fogja bemutatni, melyen a kiskundorozsmai Hozsanna kórus César Franck: A-Dúr miséjét
énekli. Orgonán közrem ködik: Kuzma Levente orgonam2vész, tanár. Szólisták: szoprán: Mártáné
Géczy Klotild; tenor: Varjasi Gyula szegedi dóm karnagya; basszus: Kiss Zoltán. Vezényel: Varjasi
Gyula szegedi dóm karnagya és Pócsai György karnagy.

LELKIGYAKORLAT
„Évente gyónjál és legalább a húsvéti id ben áldozzál!” – kér bennünket az Anyaszentegyház.
Évi szentgyónásunk elvégzéséhez a nagyböjti lelkigyakorlatunk (tridium) három estéjén
megfelel lehet ségünk nyílik.
Lelkigyakorlatos esték id"pontja: 2010. március 11-12-13. (csütörtök, péntek, szombat).
Este 6 órakor a szentmise, 5 órakor pedig a gyóntatás kezd dik. Gyóntat és szentbeszédet
mond: Palya János turai (volt bordányi) plébános.
Kérjük támogassa egyházunkat!
Személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak.
Ezzel segítheti az ifjúság nevelését, papnövendékeink ellátását, templomaink fenntartását,
rászorulók segítését.
A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház

