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b á t r a n
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HÚSVÉT ÉS A SZENT HÁROM NAP
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta...”(Jn.3.16)
Az emberiség megváltásának és Isten megdicsőítésének művét Krisztus a húsvéti események által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet föltámadásával
újjászervezte.
A szent három nap NAGYCSÜTÖRTÖKÖN
kezdődik. A krizmaszentelési misén az egyházmegye főpásztora és papjai
megújítják pappá szentelésükkor tett ígéreteiket.
Ezen a napon Jézus búcsúvacsorájára emlékezünk.
Az Úr asztalához vagyunk
hivatalosak. Ekkor mondja
el Jézus legszebb hálaimáját.
A lábmosás szertartásával
Jézus nemcsak szeretetének,
de alázatának is legnagyobb mértékét mutatta be.
Ennek üzenete számunkra: nem lehet Krisztussal
szeretetben élni a másik ember szolgálata nélkül.
NAGYPÉNTEKEN Krisztus kínszenvedéseire emlékezünk. Ő a mi bűneinkért halt meg.
Szenvedése nem ad magyarázatot a szenvedés
miértjére, de megtanít bennünket arra, hogyan
találkozzunk Jézussal a szenvedésben, és hogyan emelkedjünk a szenvedés fölé. El kell fogadnunk, hogy a keresztút életünk része. Figyelmünket ezen a napon a kereszt előtti hódolatra
összpontosítjuk.
NAGYSZOMBAT a nagy CSÖND napja.
A keresztények mély áhítattal készülnek a húsvéti
virrasztásra, amely a húsvéti liturgia csúcspontja.
A szertartás tele van szimbolikus jelekkel, melyek
segítik a mély felismerést: Életünk sötét éjszakáját
bevilágítja a föltámadás hangulata.

A szertartás a tűzszenteléssel kezdődik, erről
gyújtjuk meg a Krisztus feltámadását jelképező
húsvéti gyertyát. Ezt követi a húsvéti igeliturgia.
A húsvéti vigília liturgiájában keresztelkednek
meg a felnőtt megtérők, a katekumenek és mindnyájan megújítjuk keresztségi fogadalmunkat.
Megtapasztaljuk ezáltal, hogy az egyház mindig
él, mindig megfiatalodik,
mindig szép és szent marad, mert Krisztusra épül,
aki föltámadt és soha többé
nem hal meg. A virrasztás
csúcspontja az Eucharisztia liturgiája, amely most
már Krisztus feltámadását
ünnepli.
A húsvéti misztérium,
amelyet a szent háromnapban átélünk, nem pusztán egy múlt valóság emléke, hanem ma is időszerű valóság.
„Húsvét az új élet ünnepe, Krisztus feltámadt
és a feltámadásban ott van a mi életünk is. Lehet
az élet ezentúl szenvedés, kín,vagy halál, ezentúl
már benne lesz a feltámadás csírája, és fénylő magja annak a tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az örökkévalóság számára” (Kammermeyer)

ÁLDOTT HÚSVÉTOT

Jézus, feltámadásod világosság a népeknek,
fény az embereknek! Hadd legyen életem is fény
a sötétségben: szeressek ott, ahol gyűlölnek, megbocsássak, ahol sértegetnek, összekössek, ahol
szakadás van, reményt ébresszek, ahol elkeserednek, vigasz legyek, ahol szenvednek, örömet
vigyek, ahol szomorúak. Uram, add, hogy fény
legyek a sötétségben! (Alexandriai Szent Cirill)

K ATEKUMENATUS
Nagyböjt harmadik vasárnapján, ünnepi szentmisén mutatta be Laci atya a
katekumeneket. A jelöltek a saját maguk
által választott igével vallották meg, hogy
Krisztus követői szeretnének lenni. A
szertartásnak csodálatos pillanata volt az,
amikor az 1-2 évvel ezelőtt megtértek egy
Szentírást adtak át az újaknak, jelezvén
ezzel, hogy kezességet vállalnak értük. A
szentmise elmélkedése a tiszta szívűek boldogságáról szólt.
„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. ”Ez pontosan azoknak szól
leginkább, akik elindulnak a tiszta szív útján, hogy Krisztus közösségében éljenek,
hogy Vele járjanak az Úton. Vállalniuk
kell, hogy Ő az egyetlen, aki uralkodik a
szívünkben, ő az egyedüli parancsolónk.
Elindulni a tiszta szív útján bátor elhatározás, de vigyázni kell, mert az úton millió veszély leselkedik, a Gonosz is támadja
a tiszta szívet. Laci atya szeretettel bíztatta
a jelölteket, merjenek haladni, megmaradni elhatározásuk mellett, mert a „jutalom”
nagy: meglátják Istent!
Templomunkban sokan vannak, akik
felnőtt korban tesznek hitet Isten mellett.
Nekik ajánljuk, csatlakozzanak a plébánián
működő csoportunkhoz!
Kik is ők, a katekumenek, mi is a katekumenátus? Csupán egy tanfolyam, ahol a
„hallgató”egy tan igazságát tanulja meg?
A katekumen több, mint puszta hallgató.
Ő valójában egy kereső, aki Jézus igazságát,
útját és a Jézus által felkínált életet kívánja,
és megteszi a szükséges lépéseket, hogy ehhez igazítsa az értékrendjét, kapcsolatait,
más szóval az egész életét! A tanulás fontos
része a folyamatnak, de nem elég. A rosszat
nem elég felismerni, attól el is kell fordulni.
A jót nem csak látni és értékelni kell, hanem
az életet is ahhoz kell formálni. Ez a folya-

mat lényege – a FORMÁLÁS, MEGTÉRÉS,
és a BEAVATÁS az Egyház életébe.
Kiknek szól a katekumenátus?
Sokan azt gondolják, hogy csak azok
kapcsolódhatnak be, akik még nincsenek
megkeresztelve. Kétségtelen, hogy ők a fő
címzettek, de sokan vannak a „hívők” közül
is, akik, bár meg vannak keresztelve, nem
kaptak semmilyen nevelést a hitben. A jó
szándék, a hűség és a kitartás szép, de még
jobb, hogy ténylegesen tudja, mit hisz az
Egyház, mivel az Egyház hitébe keresztelkedik az illető. Ezért azok is bekapcsolódhatnak, akik szeretnék megismerni saját hitük
tartalmát, hogy a szerint alakítsák életüket.
Kiket érint még?
Elsősorban, a keresőket vagy az érdeklődőket érinti. De azokat is érinti, akik kísérik,
és segítenek nekik ebben a folyamattan: a
plébános atyát, a katekétát, a befogadó csoport tagjait, akik kisebb létszámban képviselik a hívő közösséget, és végül, de nem
utolsósorban, a hívő közösséget is érinti.
Az egyház ugyanis már a kezdetektől
összeköti a húsvéti vigíliát a keresztség szertartásával: ebben a szentségben megvalósul
az a nagy misztérium, amely által az ember
meghal a bűnnek, részesedik az új életből
a feltámadt Krisztusban és megkapja Isten
Lelkét, aki feltámasztotta Jézust a halálból
(vö. Róm 8,11). Ezt az ingyenes ajándékot újból és újból fel kell élesztenünk magunkban,
és a nagyböjt ahhoz hasonló utat kínál fel
számunkra, mint a katekumenátus. A nagyböjti vasárnapokon felolvasott evangéliumi
részek végigjáratják velünk a keresztény beavatás útjának szakaszait: a katekumenekkel
az újjászületés szentségében való részesedésre készülve, a megkereszteltekkel pedig
azért, hogy új és meghatározó lépéseket tegyenek Krisztus követésében, és teljesebben
ajándékozzák magukat neki.
RZS.

IGEN AZ ISTEN AK AR ATÁR A
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk Jézus
Krisztus fogantatásának ünnepén - amely egyben templomunk búcsúját is jelenti -, Bábel Balázs kalocsai érsek ünnepi szentmisét mutatott be,
amelyen Bosák Nándor megyéspüspök atya és a
Debreceni Esperesi Kerület papsága is részt vett.
Bábel Balázs érsek atya a prédikációjában a
megtestesülés misztériumát emelte ki, amely a
fogantatáskor kezdődött. Jézus bűn nélkül fogantatott, élete is bűntelen volt, vállalta a teljes emberi sorsot, és embersége örök példa lett számunkra.
Maga az emberi élet is nagy titok. „Ha pedig emberségünk is több mint ami embertől kitelik, akkor a megváltásnak isteni eredetűnek kell lennie.”
Az üdvösség történetének nagy összefüggései
vannak. A pátriárkák korában élő zsidók március
25-re tették Ábrahám áldozatát. Nagy valószínűséggel Jézus kereszthalála is ekkor történt.
Jézusnak szüksége volt földi édesanyára, anya
és gyermek elválaszthatatlan egységére. A Szűz-

anya igent mondott Istennek, de Isten előbb mondott igent az emberre.”
Jézus élete egy nagy igen volt. Őbenne nem a
nem hangsúlyozódik, hanem az igen Isten akaratára. Isten akarata, hogy eljussunk az üdvösségre
és az igazság megismerésére. Bábel Balázs érsek
sürgetően tette fel a kérdést: Mikor szegeződik a
jóra az emberek ﬁgyelme? A Szűzanya tanít bennünket, hogy tudjunk igent mondani. Hozzá hasonlóan mondjunk igent Isten akaratára.
Az Úr mondja: gyümölcséről ismeritek meg a
fákat. Mi is megkapjuk a Szentlelket. Az Evangélium jó híre, aminek mi mindig tudunk örülni, az
Isten üdvözítő tettének jó híre, melynek két oldala van: van bűnbocsánat, van isteni irgalom; van
örök élet és van feltámadás. Minden bűnre van
bocsánat. Minden emberi élet, élet.
Az érsekatya buzdítása: Mi is legyünk jó hírvivők, akik igaz életet élnek meg.
Ajtay Árpád

Egymondatos keresztút
Pilátus halálra ítéli Jézust.
Ártatlant ítéltek el! – cinikus
vagy/és fanatikus tette.

Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Az embertelenséggel
dacolni az emberiesség egyértelmű bizonyítéka.

Jézus vállára veszi a keresztet.
Aki a keresztet vállára vette, az Jézus másodszor esik el a
kereszttel. Akit a gyűlölet egyelőbb kiszolgáltatta önmagát.
szer a földre taszított, az tudja
Jézus először esik el a kereszttel.
igazán a gyűlöletet magától
Az esendőségét elfogadó embert
eltaszítani.
mond (hat) juk alázatosnak.
Jézus vigasztalja a siránkozó
Jézus szent Anyjával találkozik.
asszonyokat. Csak a szeretetAz anyák szenvedő szeretetébe
ből fakadó sajnálkozás nem
költözik olykor az Isten.
megalázó.
Cirenei Simon segíti Jézusnak
Jézus harmadszor esik el a
a keresztet hordozni.
kereszt súly alatt. Aki tehetetErőszakot elkövetni a hatalom
lenségét elfogadja az még nem
gyengeségének a jele; az erőszabiztos, hogy beletörődött
kot elviselni a hatalom erejének
a tehetetlenségbe.
a jele.

Jézust megfosztják a ruháitól.
A lemeztelenített láttán a tiszta
önmagát szégyelli, a tisztátalanból előtör a gyönyör.
Jézust a keresztre szegezik.
A közöny, a tudatlanság és az
elvakultság – ez a három szeg
elegendő ahhoz, hogy egy életet
keresztre szögezzenek.
Jézus meghal a kereszten.
A halál egyetlen szó: MEGBOCSÁTOTTAM, amit elfogadni
üdvösség, elutasítani kárhozat.
Jézus testét leveszik a keresztről.
A hűséges gyávaság nem tévesztendő össze a gyáva hűséggel.
Jézus holttestét sírba teszik.
Az igaz csak ideig, óráig megés lepecsételhető.

Progr amok
Időpont
05. kedd 19.00
07. csüt 19.00
09. szo. 18.45
18.45
10. vas. 11.00
16.00
14. csüt. 19.00
16. szo. 18.45
17. vas. 11.00
19. szo. 18.45
26. kedd 16.00

Esemény
Cursillo
Kezdő katekumen
Zenés áhítat
Énekkar
GYÁSZOLÓK VASÁRNAPJA
Fiatal felnőtt csoport
Katekumen csoport
Énekkar
VIRÁGVASÁRNAP
Énekkar
Kamilliánus csoport

Időpont
Esemény
27. sze. 17.00 Szent Mónika imacsoport
28. csüt. 19.00 Szabadegyetem
Szent Mónika Családközös01. vas. 16.00 ség, Szent Tarzíciusz Ministráns csoport
Minden héten
hétfő
péntek

14.00
18.45
10.00

Tű-kör
Női torna
II. János Pál Lelki Kör

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
9.00-kor görög katolikus livasárnap:
turgia
11.00-kor ünnepi szentmise
hétköznap: 18.00-kor szentmise
Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap:
szerda:

9.00-kor ünnepi szentmise
18.00-kor szentmise

MISEREND NAGYHÉTEN
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
HÉTFŐ-SZERDA
NAGYCSÜTÖRTÖK
UTOLSÓ VACSORA EMLÉKE
NAGYPÉNTEK
URUNK SZENVEDÉSÉNEK
ÜNNEPLÉSE PASSIO
NAGYNAGYSZOMBAT
HÚSVÉTI VIGÍLIA
KRISZTUS FELTÁMADÁSA
HÚSVÉTVASÁRNAP
HÚSVÉTHÉTFŐ

18.00
18.00
18.00
20.00
11.00
11.00

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
NAGYCSÜTÖRTÖK
18.00
UTOLSÓ VACSORA EMLÉKE
NAGYPÉNTEK
URUNK SZENVEDÉSÉNEK
18.00
ÜNNEPLÉSE PASSIO
NAGYNAGYSZOMBAT
HÚSVÉTI VIGÍLIA
18.00
KRISZTUS FELTÁMADÁSA
HÚSVÉTVASÁRNAP
9.00
HÚSVÉTHÉTFŐ
9.00

ÉTELSZENTELÉS: húsvéti ételek megáldása nagyszombat este és húsvét vasárnap a szentmise után.
GYÓNÁSI lehetőség: minden péntek és szombat este a szentmise után, valamint nagyhéten hétfő,
kedd, szerda, csütörtök és péntek este, amíg gyónó van.
IRODAI ÓRÁK: Minden hétköznap intézhetik kedves híveink ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmise) a
plébánián. Ügyfélfogadási Idő: munkanapokon délután 15-18 óra között. Plébános: Felföldi László, Tel.: 30/9855-640,
E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net Irodavezető: Bakai Berta, Tel.: 30/687-6377 Munkatárs: Gajdos Zsuzsanna,
Tel.: 30/573-6577 Tel.: 52/535-735 e-mail: iroda@megtestesules.axelero.net Honlap: http://megtestesules.info
A MEGTESTESÜLÉS PLÉBÁNIA HÍRHARANG KIADVÁNYA.
Kiadja a Megtestesülés Római Katolikus Plébánia Hivatal. 4032 Debrecen, Borbíró tér 9. (levélcím: 4015 Debrecen, Pf. 74.)
Felelős kiadó: Felföldi László Tel.: 06 30 9855-640 E-mail: plebanos@megtestesules.axelero.net
Szerkesztette: Rácz Jánosné E-mail: raczne75@gmail.com

Tisztelettel kérjük, hogy
személyi jövedelemadója
1 %-ával támogassa
A Család A Jövő Alapja Közhasznú
Alapítványt, amely plébániai munkánkat
segíti! Ezen az alapítványon keresztül segítjük a családok lelki életének fejlődését, hogy
egyre több szeretetben, békében élő családi
közösségben növekedhessen az ifjúság testi,
lelki élete. Az alapítvány számlájára befutó
felajánlások támogatásával tudjuk megszervezni az ifjúsági és a közösségépítő programokat, képzéseket, a táborokat.
Rendelkező nyilatkozatán az alapítvány adószámát tüntesse fel!

Az alapítvány neve:
A Család A Jövő Alapja
Közhasznú Alapítvány
Adószámunk: 18569364-1-09
A Magyar Katolikus Püspöki Kar felhívásához társulva minden katolikusnak
keresztelt embert kérünk, hogy személyi
jövedelemadója másik 1%-ával a Magyar
Katolikus Egyház célkitűzéseit támogassa.
Kérjük, hogy a rendelkező nyilatkozatán a
MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ technikai számát: 0011 tüntesse fel!

Táborozzunk együtt hetedszer is!
EGYHÁZKÖZSÉGI családos-hittanos tábor

Helyszín: Nagyvisnyó, Tiszafüredi Ifjúsági
Tábor
A tábor célja, programok: közösségépítés,
lelki nap, beszélgetések, kirándulás, szentmisék, fesztivál, lelki-testi felüdülés. A közösen eltöltött hét nemcsak a résztvevőket,
hanem az egész egyházközséget erősíti.
Ideje: 2011. július 17-23. A program kezdete
vasárnap 18 óra, vége szombat 10 óra.
Elszállásolás: 5 ágyas szobákban.
Étkezés: reggeli, ebéd és vacsora közösen a
tábor ebédlőjében.
Utazás: A felnőttek és családok maguk oldják meg az utazást. A hittanos gyermekek
számára külön buszt indítunk.
A hét költsége (szállás, étkezés, közös költség): 28 000 Ft.
kedvezmények után felnőtteknek 25.000 Ft.
18 év alatti gyerekeknek 15.000 Ft.

A jelentkezni az irodában és a honlapon
megtalálható
jelentkezési lapon lehet legkésőbb május 1-ig.
A jelentkezők később részletes tájékoztatást
kapnak.
A jelentkezőknek június 1-ig a részvételi
díjból 10 000 Ft. előleget kell befizetni, a
fennmaradó összeget pedig legkésőbb az
indulás előtti hetekben.
Kérjük, anyagi gondok miatt senki ne
maradjon távol, problémáját jelezze a
plébánosnál.
Akinek anyagi lehetősége megengedi, hogy
másokat segítsen az utazásban, kérjük
juttassa el adományát a irodába. A testvéri
szeretet sokakat segíthet, hogy eljuthassanak táborunkba.

