II. évfolyam, 14. szám, 2009. április 5. Virágvasárna
Virágvasárnap
vasárnap
Szent Márk evangéliumában kiemelkedô jelentôségû a szenvedés-leírásnak a fôpapi kihallgatást bemutató része (Mk 14, 60-65). Az
evangelista ugyanis nem csupán az események
leírására törekszik, hanem azok mélyebb jelentôségére is rámutat, hogy az olvasóban erôsítse a
hitet. Jézus Krisztus mûködését – végig evangéliumán – titokszerkezetbe ágyazva tárja elénk.
Amikor Megváltónk szavaiból és tetteibôl, akár csodáiban, akár démonûzéseiben kitûnik, hogy ô több, mint
ember, sajátos isteni erôt birtokol, akkor Jézus hallgatást parancsol. Az Írásmagyarázók véleménye többféle értelmezéssel közelíti meg ezt a tényt.
Legvalószínûbb magyarázat az, hogy
Szt. Márk, fokról-fokra bevezetve az
olvasót Krisztus személyének titkába,
elsôsorban nem csodáiban vagy ördögûzéseiben (a korban léteztek más csodatévôk,
ördögûzôk) tárja fel Jézus istenfiúi létének valóságát, hanem éppen szenvedésében. Bár az elôbbiek is fontosak, Isten emberhez hajló jóságának,
irgalmának jelei, de a súlyozott kinyilatkoztatás
Urunk szenvedéséhez kötôdik. Ebben nyilvánul
meg Jézus fiúi engedelmessége az Atya felé, aminek erejében életét váltságul adja sokakért (Mk 10,
45). Ebben tárul fel egészen Jézus küldetésének
lényege, az Atya megváltó, emberiséget fölemelô
odahajlása. Az életrôl való lemondás tragikus órá-

ja az igazság kinyilatkoztatásának hiteles helye,
ideje. Jézus most már fenntartások nélkül, nyíltan kimondja: ô az Isten Fia!
De válaszában, méltósággal, azt is hangsúlyozza, hogy nem az emberi erôké, nem az elvetésé az utolsó szó. A halálon és minden negatív
mesterkedésen túl, ô Isten jobbjára magasztosul,
sôt ô tartja kezében a végsô jövôt, mert eljön az
ítéletre az ég felhôin. Bár a jelenetben
egyértelmûen feltárul az igazság, hitünk
alapvetô igazsága, nem kötôdik hozzá
erôdemonstráció. Isten nem az erôszak,
hanem az odaadó szeretet Istene!
Az evangéliumi leírás elsôsorban arra
sarkallja a hívô embert, hogy felismerje
Isten irgalmas, szeretô jóságát, és szíve
odafordulásával ráhangolódjék e szeretet
erôterére. De arra is szólít, hogy életünk
dolgait, eseményeit, sorsunk alakulását
ne felszínesen, csupán szokványos emberi reakciókkal értelmezzük. Keresni kell a dolgok mélyebb üzenetét, ahogyan mi hívôk, a fôpap elôtt
emberileg vesztesnek látszó Jézusban felismerjük, hogy ô az Isten Fia. Mert a mi Istenünk a
szeretet Istene. Így eljuthatunk arra a felismerésre, amit a sokat szenvedett Szt. Pál meggyôzôdéssel ki tud mondani: „Az Istent szeretôknek
minden a javára válik” (Róm 8, 28).
dr. Gaál Endre
biblikus teológiai tanár, Esztergom

Barkaszentelési evangélium: Mk 11, 1-10 – Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Olvasmány – Iz 50, 4-7 – Jáhve szenvedô szolgája
Olvasmányközi ének – 21. zsoltár
Válasza: Istenem, Istenem,
Istenem, * miért hagytál el engem?
Szentlecke – Fil 2, 6-11 – Jézus megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta
Evangélium – Mk 14, 1–15, 47 – Jézus szenvedéstörténete (passió)
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Virágvasárnap: Jézus ünnepélyes bevonulását ünnepeljük, ugyanakkor már Jézus
szenvedésére is gondolunk, ezért szenvedés vasárnapjának is hívják. Mediterrán országokban pálmaágakat, északabbra, így
nálunk is, barkát szentelünk és azzal tartunk körmenetet, vagy ünnepélyes bevonulást a templomba. Az evangélium Jézus
szenvedéstörténete (passió). Liturgikus
szín: piros.
Nálunk a 10 órai szentmisében van
barkaszentelés és körmenet, a passiót
templomunk énekkara énekli.
Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk. Délelôtt az egyházi rend szentségét ünnepeljük a székesegyházakban
(csak itt van szentmise az egész egyházmegyében), ekkor szentelik a keresztelendôk, a betegek olaját és a krizmát (olajszentelési mise). Az itt szentelt olajokat szétosztják az egyházmegyében és egész évben
ezeket használjuk. Este az Oltáriszentséget
ünnepeljük, minden plébániatemplomban
van mise a plébánia papjai koncelebrálásával.

helyre és az oltárt megfosztják minden
tartozékától. Liturgikus szín: fehér.

Még száll a tömjénfüst a puszta oltár fölött

Nálunk reggel 7 órakor ünnepélyes
zsolozsma és Jeremiás siralmai lesz
lesznek, az
00
esti szentmise 19 -kor kezdôdik, a vé
végén
oltárfosztás és virrasztás éjfélig, köz
közben
30
21 -tól közös ima. Gyóntatás a szertartászertartások alatt nem lesz.
Nagypéntek: Jézus kereszthalálának
ünnepe. Egész nap nincs az egész világon
szentmise és nem szabad az Oltáriszentséget sem kiszolgáltatni az esti szertartáson kívül. Reggel sok helyen zsolozsmáznak, du. pedig keresztút és a Jézus halálára emlékezô igeliturgia van. Ez utóbbi három részbôl áll: igeliturgia a Jánospassióval, kereszthódolat és áldozás. Liturgikus szín: piros. Ez a nap szigorú böjti
nap!

Koncelebrálás nagycsütörtökön

A mise keretében sok helyen, de a székesegyházban mindenképpen lábmosás
van, az áldozás pedig rendszerint két szín
alatt történik. A Dicsôségre megszólal az
összes harang és csengô, valamint az orgona, a végén viszont a hangszerek elhallgatnak egészen húsvétig. A mise végén elviszik az Oltáriszentséget egy külön ôrzési
Keresztleleplezés nagypénteken
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Nálunk reggel 77-kor zsolozsma és JeJeremiás siralmai, majd
majd délig gyóntatás, du.
3-kor keresztút, este 77-kor pedig a nagynagypénteki szertartás lesz. Este gyóntatás nem
lesz!
Nagyszombat: Jézus sírban nyugvására
emlékezünk. Ezen a napon napszálltáig az
egész világon nincsen szentmise.
Nálunk reggel 77-kor zsolozsma és JeJeremiás siralmai lesz, utána délig gyóntatás
gyóntatás
és lehetôség a szent sírsír-látogatásra.
Húsvéti vigília: nagyszombat este,
napnyugta után kell kezdôdnie és véget
kell érnie húsvétvasárnap pirkadat elôtt.

Tûzszentelés a húsvéti vigília elején

A liturgia a templomon kívül kezdôdik tûzés húsvéti gyertya-szenteléssel, majd bevonulás a teljesen elsötétített templomba a
húsvéti gyertya vezetésével. A diakónus,
vagy annak hiányában a pap háromszor
énekli: „Krisztus világossága!” A válasz rá:
„Istennek legyen hála!” Közben meggyújtják a hívek gyertyáit és a villanyokat. Az oltárnál elhelyezik a gyertyát és következik a
húsvéti örömének, amely a hagyomány

szerint Szt. Ambrus mûve és a feltámadt
Jézust jelképezô húsvéti gyertya dicsérete.
Utána virrasztás 7 ószövetségi olvasmánnyal, közte egy-egy zsoltár és könyörgés. Az olvasmányok végeztével megszólal
az orgona, a harangok és csöngôk, így
énekelik a Dicsôséget. Utána szentlecke,
majd megszólal az egész nagyböjtben nélkülözött alleluja, a feltámadás fölötti örvendezés kifejezése.
A homília után végzik a keresztvízszentelést, amelyet egy különleges szertartással végeznek, a húsvéti gyertya vízbe
merítésével. Ilyenkor felnôtteket keresztelnek, hiszen a húsvét a bûnbôl való feltámadás, a keresztség ünnepe is. Húsvéti
idôben a húsvéti vigílián megszentelt vízzel keresztelnek. A hívek megújítják keresztségi fogadásukat.
Magyarországon szokás a feltámadási
körmenet is, amelyet a mise végén végeznek, hogy kivigyék a feltámadás fölötti
örömüket az utcára és megmutassák
mindenkinek. Liturgikus szín: fehér.
Nálunk a vigília ½8½8-kor kezdôdik. A
szentmise keretében szolgáltatjuk ki a kekeresztség, a bérmálás szentségét és az Olt
Oltáriszentséget ôsz óta buzgón készülô
katekumenünknek, Kollár Andreának. A
vigíliaszertartás alatt gyóntatás nem lesz!
Húsvétvasárnap: Urunk feltámadásának az ünnepe, fôünnep nyolcaddal. Az allelujához egy ünnepélyes szekvencia kapcsolódik, a Victimæ paschali. A szentmisék
végén az elbocsátás kettôs allelujával történik.
Nálunk normál vasárnapi miserend
lesz, a reggel 77-es és ½9½9-es misék végén
ételszentelést végzünk. Kérjük, a szenteszentelendô ételeket a hirdetések alatt az oltár
elô hozni!
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1.) Hálásan
Hálásan köszönjük a kedves testvérek adományait, melyet az elmúlt vasárnap a Szentföldön élô keresztények
megsegítésére szolgáló országos gyûjtésen adtak. Isten fizessen meg minden
jótevônek!
2.) Ma délután 4 órától csöndes
szentségimádás lesz templomunkban, 6
órától pedig közös ima. Aki teheti, ezekben a délutáni órákban néhány percre
térjen be imádkozni az Oltáriszentség
elôtt!
3.) Ma az esti szentmisét követôen a
Budapesti Vonósok Joseph Haydn:
Krisztus hét szava a kereszten címû
mûvét adják elô templomunkban.
4.) Hálásan köszönjük és továbbra is
kérjük a szent sír és a húsvéti oltár dídíszítésére szánt adományaikat!

Mezey Katalin születésnapjára (2003. szeptember)

…meg kell a mieink lábát mosni,
amíg bírja a térd és hajlik a derék,
mindig friss vizet vinni a tálban,
amíg a hús kihûl és a lélek felég.
Habfürdô és illóolaj.
Kis, puha talpak, eleven emlék.
Gyereklábak a tenyeremben:
régen volt ez a „nemrég”.
Anyám kékeres bokája és a behajló
karom –
még minden este odamennék,
szivaccsal, szappannal elbajlódva
még mindig a szolgája lennék...
De már csak a világ maradt,
a világ egyre kérgesebb lába,
azt fürdetem, dörzsölgetem:
ne mondd, hogy hiába!
Lehet, hogy Te mész el –
lehet, hogy én;
a szürke zsírcsík megül
az edény peremén.

Jézus velünk együtt hordja keresztjét —
Jézussal együtt hordjuk keresztünket
(keresztút, Jeruzsálem)

Az utolsó vacsorához
talán meg sem is hívnak,
de a kereszt alatt ott leszünk
azok közt, kik sírnak.
Jókai Anna

Az Albertfalvi Plébánia heti kiadványa. Megjelenik vasárnaponként. Felelôs kiadó: Hollai Antal plébános. Szerkesztô:
Erdôs Attila káplán. Max. 700 karakteres rövid cikkeket, beszámolókat közösségi eseményekrôl, közérdekû programajánlókat, vicceket, de véleményeket
is várunk min
minden pénteken 16:00 óráig a hetilevel@albertfalviplebania.hu címen! HL online:
http://hetilevel.albertfalviplebania.hu. A kiadás költségeire, kérjük, dobjon a perselybe 10 FtFt-ot!
Plébánia: 1116 Budapest, Bükköny u. 3.  208-1279 iroda@albertfalviplebania.hu
Honlap: http://albertfalviplebania.hu

