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Nagyhét – Húsvét üzenete
Mi húsvét ünnepének valódi üzenete?
A húsvét nem kétezer évvel ezelőtti dolgokon való merengés,
hanem kérdésfelvetés is: 'Vajon az én életemben mibe torkolltak
a megújuló virágvasárnapok? A Krisztus mellett, az élet mellett,
a szeretet mellett való döntésbe? Vagy inkább szépen csengő
harminc ezüstpénzbe, Péter tagadásába vagy az emmauszi
tanítványok fáradt, rezignált meghátrálásába? Hol vagyok én?
Húsvétkor azt a végtelen szeretetet ünnepeljük, amellyel Isten
körülvesz bennünket. Virágvasárnapján mondhatta volna Jézus:
„Nézd, mennyei Atyám, a pályát megfutottam, ezek ellenem
döntöttek, most jöjjön a visszavonulás, a mennybemenetel
forgatókönyve!”, és akkor fogta volna magát, dicsőségesen
elvonul, megspórolja a nagycsütörtököt, a nagypénteket és a
többi keserves kínt. De milyen szép, hogy Krisztus szeretete
határtalan, végtelen! Tudja, hogy milyen szörnyű sors vár arra,
aki megtorpan, és letér a szeretet útjáról, hogy a gyűlölet és a
harag milyen kegyetlen háborúkba, szörnyűségekbe torkoll már
itt a földön. Ezért nem engedi el az emberiség kezét, marad
mindhalálig. Halálával odakiáltja mindannyiunknak: az élet nem
játék, szörnyű a bűn zsoldja. ne térjetek le soha a szeretet útjáról!
Meg kellene tanulnunk Krisztustól, hogy a szeretetünk ne az első
pofonig, az első kilábalásig tartson, szeretetünknek ne legyen
határa, korlátja. Milyen szép, hogy Krisztus nagypénteken a
kereszten is tud szeretni: „Atyám, bocsáss meg nekik, nem
tudják, mit cselekszenek!” [Lk 23,34]. Olyan szép, hogy Jézus a
mennyei Atyára sem neheztel, amiért ilyen kegyetlen helyzetbe
került, azt mondja: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” [Lk
23,34] Nincs a Szentháromságon belül nagypéntekért harag,
neheztelés, zsummogás. A kérdést magunknak is fel kell tennünk:
vajon egy-egy veszekedés, nézeteltérés után képes-e a mi
szeretetünk feltámadni, képesek vagyunk-e a nézeteltéréseinket
félretéve újrakezdeni? Ha netalán Isten a kényelmes, virágos
útról a másért vállalt szeretet, áldozat útjára vezet, bizalommal
továbbmegyünk vagy haragosan lázadunk?
A nagyhét vigasztaló tanítása: az igazságot meg lehet ölni, de
elpusztítani nem lehet. Harmadnapon diadalmasan feltámad.
Nekünk, egyszerű kis embereknek óriási erőt ad Krisztus
feltámadása, hisz a politikai hatalmasok, gazdag milliárdos
bankárok ma is megölhetik az igazságot, de biztos, hogy ő
feltámad, és a gyilkos tervek mindig összeomlanak.
Döbbenetes nagy titkok ezek. Csendesedjünk el, nyíljunk meg
nagyböjt kezdetén! Az egyház minden szertartása, éneke, ünnepe
ezt a célt szolgálja, hogy átélhető legyen számunkra a csoda,
hogy az egész nagyhét folyamatos ünnep legyen.
Böjte Csaba testvér

Húsvét hétfő
Húsvét másnapján, mi jutott eszembe,
egy kis rózsavizet veszek a kezembe.
Most hát, kedves lányka, kérlek szeretettel,
hadd öntözzelek meg egy kis szagos vízzel.
Húsvét másnapján mi jutott eszembe,
egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe.
Elindultam véle piros tojást szedni,
engedelmet kérek, szabad-e locsolni.
Sok szeretettel várom minden kedves Testvérünket, különösen a
lányokat asszonyokat húsvét hétfőn szentmisére és az azt követő
nagy locsolkodásra. A hímes tojást senki se felejtse otthon!
Sifter Gergő plébános

Josef Ratzinger: Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti
emberek a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat
eljövendő dicsőséged felé. Amen.
forrás: internet

Hirdetések

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az ünnepi liturgiák
alatt a segítségemre voltak. Külön köszönöm kántor úr és a
kórus, a sekrestyés és a gyerekek segítségét. Megköszönöm Dr.
Takács Lajos ny. plébános atyának, hogy az ünnepi
előkészületben olyan sokat segített, idős-beteg testvéreinket
látogatta a falvakban, és a gyóntatásban nagy segítségemre
volt.
Köszönöm a hívek szép számú részvételét a Szent Háromnapban,
hogy átélhettük együtt hitünk mélységét, a feltámadt Krisztus
örömét és békéjét.
Az Új Ember és Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos
polcról!
Sifter Gergő plébános
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Április 17., Húsvéthétfő:
Megyer:800 - Zala: 930 - Tab:1100 - 1800 - Sérsekszőlős: 1300
Április 18., kedd: 1800 Tab - Április 19., szerda: 800 Tab
Április 20., csüt.: 1800 Tab - Április 21., péntek: 1800 Tab
Április 22., szombat: 700 Tab - 1800 Megyer
Április 23., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800
Április 24., hétfő: 1800 Tab – Április 25., kedd: 1800 Tab
Április 26., szerda: 800 Tab - Április 27., csüt.: 1800 Tab
Április 28., péntek: 1800: Tab Április 29., szombat.: 700 Tab
Április 30., vasárnap:
Lulla: 800 – Tab: 1100 és 1800

