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Az Esztergom- Belvárosi és Vízivárosi Plébánia Hírlevele

Olv.:ApCsel 10, 34a. 37-43

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

2012.április 8.
Sztl.: Kol 3, 1-4

Zsoltár válasza: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 117, 1-2. 16ab-17. 22-23
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20, 1-9)

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ
elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az
Urat a sírból, és nem tudom, hová tették?” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a
másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcslepet, de nem ment
be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a
leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt
és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.
Elmélkedéshez:
• Hogyan jelent meg életemben Krisztus föltámadásának öröme (mondjuk tavaly Húsvét óta)?
• Hogyan tudtam továbbadni a föltámadás örömét?
• Erőt tudok-e meríteni Krisztus feltámadásából akkor, amikor saját életemben inkább nehézségek jelentkeznek?
Ubi caritas – Ahol szeretet
Elmélkedés a Nagyböjti élelmiszerosztás kapcsán
,,Amit a legutolsóval tettetek e testvéreim közül, nekem
tettétek”(Mt.25,40)
,,Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom
adtatok...”(Mt.25,35)
Szenvedni ajándék, de csak akkor, ha ezt Krisztus
passiójával osztjuk meg. Ekkor csodálatos ajándékká
válik,így bátran és mosolyogva tudjuk elfogadni mindazt,
amit Isten ad, és odaadni mindazt amit elvesz. Urunk! Tégy
méltóvá bennünket, hogy szolgálhassuk azokat az
embertársainkat akik szegénységben és éhségben élnek. Isten
a mi kezünkbe is adta a Ő művét, amit úgy kell megtennünk
ahogy Ő akarja. Itt nem a kudarc vagy a siker számít, hanem
az Isten iránti engedelmesség és a szeretet megnyilvánulása
Isten és ember felé. Így válhatunk Krisztus munkatársaivá,
Krisztus követőivé. Nagyböjt ideje különösen alkalmas arra,
hogy még áthatóbban tudjuk gyakorolni az isteni irgalmasság
cselekedeteit, ami egyébként keresztény kötelességünk!
Köszönjük meg Istennek, hogy mi lehetünk azok, akik
adhatunk, és mi lehetünk azok akik kaphatunk, és
imádkozzunk azokért a testvéreinkért akik ebben
közreműködtek.
„Amelyik lélek magába vette az Istentől sugárzó szeretet fényét
és melegét,amely ember gyakorolta cselekedeteiben, abban
úgy meggyűlik a meleg és a fény, hogy természetszerűleg
kiárad belőle és nagy gazdagság lesz a lelkében.“ (Sík
Sándor)
V. Anna
Beszámoló a képviselőtestületi gyűlésről
Ápr. 2-án ½ 6-kor rövid szentségimádással kezdtük
összejövetelünket. Az Úr segítségét kértük az előttünk álló
gyakorlati feladatok elvégzéséhez. Felfrissült lélekkel láttunk
munkához. Először a Nagyhét programját beszéltük meg,
kiosztottuk a feladatokat. Nagycsütörtökön este a
szentmisében az utolsó vacsorára emlékezünk. Ez alkalommal
Plébános atya a bérmálkozók lábát mossa meg. Nagypénteken
a szertartások utáni virrasztás csendes szentségimádással

kezdődik, majd azok a csoportok vezetik az imát, amelyek az
elmúlt évben. Nagyszombaton az olvasmányokat a
képviselőtestület tagjai olvassák fel.
A vigília szertartása során részesül a keresztség szentségében
négy fiatal. Szeretettel köszöntjük őket, és imádkozzunk értük.
A szertartás után Plébános atya vacsorára várja a
ministránsokat.
A körmenet rendjében kisebb változás lesz: az Oltáriszentség
előtt és után sorakoznak fel a hívek. Figyeljünk a hirdetésre,
hogy a kivonulás rendben, fegyelmezetten történjen majd!
Egyéb témáink:
1. Egyházmegyei támogatást kaptunk a kapu javítására.
Az egyiket valószínűleg sikerül majd megújítani, és
reméljük, hogy a másikra is előbb-utóbb sor kerülhet.
2. Gazdasági csoportunk lépéseket tesz a gázfűtés takarékosabb üzemeltetése érdekében, hogy csökkentsük
kiadásainkat.
3. Végül: köszönjük szépen mindazok áldozatos munkáját, akik takarítással és díszítéssel megszépítették
templomunkat legnagyobb ünnepünkre. Isten fizesse
meg fáradozásukat!
Imaszándékok

+ az Egyház legfőbb mondanivalója a világnak: Krisztus
feltámadott! Imádkozzunk azért, hogy ezt az apostolok
bátorságával tudjuk hirdetni
+ hogy a kispapok tanulják meg az Istennel való bensőséges
egyesülést, és a Krisztussal való baráti életközösséget
+ hogy a nem látott, de ránk is váró javak reményétől boldogan
éljünk hitünkben, és úgy ragaszkodjunk hitünkhöz, mint a –
boldogságunkhoz!
+ a jótevőkért, mert több-kevesebb tudatossággal Jézust
keresik bennünk
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Ismeret-rovat: Húsvét jelképeinek, szimbólumainak kialakulása a
pogány és néphagyományokból
Pogány hagyomány: Ostra istennő és a tojás
A tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első
vasárnap a pogány hagyomány szerint Ostra istennő napja volt, a
tavasz ünnepe. A húsvét angol Easter, vagy német Oster
elnevezése a germán tavaszistennő Ostra nevéből ered. Ostra az
újjászületés, a termékenység istennője, tavaszi virágokkal,
indákkal körülvéve, tojással kezében, lábánál nyulakkal, feje felett
repkedő madarakkal ábrázolják. Fejét tavaszi virágokból font
koszorú ékesíti. Az istennő és a kezében lévő tojás a természet, az
emberek újjászületését, a tavaszi ébredést szimbolizálja. Ostrának
a legenda szerint volt egy különleges madara, amely színes
tojásokat tojt. Egy napon az istennő a madarat a gyerekek
szórakoztatására nyúllá változtatta, azóta tojnak a nyulak színes
tojásokat.
Locsolkodás:
A
locsolás
az
emberiséggel
csaknem
egyidős
termékenységkultusszal van kapcsolatban, ugyanakkor a vízzel
való meghintés utal a keresztség jelére és tartalmára. A szokás
arra a legendára is visszavezethető, amely szerint locsolással
akarták elhallgattatni a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi
asszonyokat, illetve vízzel öntötték le a Jézus sírját őrző katonák a
feltámadás hírét vivő asszonyokat. A szokásról már XVII. századi
írásos emlékek is fennmaradtak. Ez a főleg vidéken elterjed
szokás ősi termékenységvarázsló rítusból ered. Régebbi időkben a
fiatal legények csapatokban járták a falvakat, és vízzel alaposan
meglocsolták a leányzókat. A lányok hálából, hogy nem maradtak
szárazak, hímes tojásokat osztogattak nekik. Persze a húsvéti
locsolóversek sem maradhattak el, népköltészetünk gazdag
tárházát kínálja a különböző rigmusoknak. Később ez a szokás is
modernizálódott, a fiúk nem csapatokban mentek a lányokhoz, és
előkerültek a kölnisüvegek is. A lányok pedig megvendégelték
őket, és a locsolókat fáradozásaikért aprópénzzel is
megjutalmazták.
Nyúl:
A másik húsvéti állat, a húsvéti nyúl megjelenésének magyarázata
már jóval nehezebb. Az ünnep termékenységgel kapcsolatos
vonatkozásában magyarázat lehet a nyúl szapora volta. Mivel
éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a
termékenység szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók
szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában
jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő
haragjában négylábú állattá változtatta. E különös tulajdonságú
állat hozzánk is német közvetítéssel került, de kialakulását homály
fedi. Az is lehet, hogy tévedésről van szó, mert régen egyes német
területeken húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot ajándékozni
tojásaival együtt. A gyöngytyúk német neve Haselhuhn, röviden
Hasel. A félreértés abból is eredhet, hogy németül a nyúl neve
Hase. Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen népszerűvé vált, a múlt
század végén a képes levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé
eljutott.
A tojás:
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb
jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem nagyságát s az
élettelenből az élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos
szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése,
díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt
szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit
adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros
színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A
tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész világon
elterjedt. A tojásfestés népszokásként elsősorban KeletEurópában maradt fenn a XXI. századig. Eredetileg egyszínűek
voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól kapták. Erre
szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, a bíbortetű. Később
kialakultak a feliratos tojások. A díszítést viasszal „írták” a héjra,
melyet festés után lekapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet,
esetleg a keresztény jelképek valamelyike.

A minták ismerői tojásfestéssel foglalkozó asszonyok voltak,
akiktől a lányok megvásárolták azokat. A tojás, a belőle kikelő
madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is jelképezi, amellett,
hogy a termékenység ősi jelképe is. A téli időszak utáni első
tojások éppen húsvét idejére estek, valószínűleg ezzel függ össze,
hogy az emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások
kifestésével, hímzésével fejezték ki.
Húsvéti sonka és tojás:
Közel egy évezredes szokás, hogy húsvétvasárnap reggelén a
hívők fehér kendőbe egy tányért kötnek, melyre sonkát, főtt tojást,
kalácsot és tormát helyeznek. A mise végeztével a pap
megszenteli a csomagot, majd hazatérve az ünnepi asztalnál
minden családtag kap egy kis szeletet a templomot járt ételből.
Szerk.
Meghívót kaptunk

Az esztergomi Laskai Osvát Antikvárium és a szerző szeretettel
meghívja Önt Csiziné Dr. Schlosser Annamária
„Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi
törvényben” c. könyvének bemutatójára, 2012. április 13-án,
pénteken 18 órára a Laskai Osvát Antikváriumba (IV. Béla király
utca 6.). A könyvbemutatón rövid ismeretterjesztő előadást
hallhatnak a szerzőtől az egyházakra és vallási közösségre
vonatkozó új jogi szabályozásról. A kötet a helyszínen
kedvezményes áron megvásárolható.
Isteni irgalmasság vasárnapján 2012. április 15-én délután 3
órakor a Jézus szíve család tagjai engesztelő imaórát tartanak a
Ferences templomban. Szeretettel várunk mindenkit, aki Jézus
szentséges szívét tiszteli.

Hirdetések
+ Húsvéthétfő: Hétköznapi miserend szerint, 7:30-kor a Szent
István kápolnában és 19:00-kor a Belvárosban lesznek
szentmisék.
+ A rózsafüzér társulat titokcseréje jövő hét vasárnap 17.00órakor lesz.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások
számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le a
feltámadt Jézust!

Plébániánk területén élő minden kedves testvérünknek
kegyelmekben gazdag, áldott Húsvéti ünnepeket
kívánunk!

„Krisztus feltámadott!! Valóban
feltámadott!!”
+ A héten temettük: Monostori Györgynét.

kereszteltük: Ziegler Márton Zsombort.
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Hétfő-Péntek: 19 óra; Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)

Mária Rádió Fm 97,4 Mhz
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Alapító: Dr. Beer Miklós
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A Belvárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20004910
A Vízivárosi Plébánia bankszámlaszáma: OTP 11740054–20012852
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