Hirdetések

Nagyheti szertartások rendje
Gyöngyös: Szt. Bertalan: Nagycsütörtök 18 óra; Nagypéntek 18;
Nagyszombat 20; Húsvét vasárnap 9 és 18; Húsvét hétfő 9 és 18.
Szt. Erzsébet: Nagycsütörtök 16 óra; Nagypéntek 16;
Húsvét vasárnap 12; Húsvét hétfő 12.
Szt. Urbán: Húsvét vasárnap 7.30; Húsvét hétfő 7.30.
Gyöngyössolymos: Nagycsütörtök 18 óra; Nagypéntek 18; Nagyszombat 20;
Húsvét vasárnap 10; Húsvét hétfő 10.
Karácsond: Nagycsütörtök 18 óra; Nagypéntek 18; Nagyszombat 18;
Húsvét vasárnap 8; Húsvét hétfő 8.
Mátrafüred: Nagycsütörtök 16 óra; Nagypéntek 16; Nagyszombat 17;
Húsvét vasárnap 11; Húsvét hétfő 11.
Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónak!
Gyöngyös Felsőváros, Mátrafüred, Karácsond és Gyöngyössolymos települések
egyházközségeinek kiadványa.
Megjelenik Gyöngyösön, a Szent Bertalan Főplébánián hetente (37-311-143)
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság, felelőskiadó: Juhász Ferenc

A hetek hete
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Vasárnapi Levél

 Holnap (hétfő) este 19.00 órakor a Kolpingban Nagyböjti Esték címmel
lelkigyakorlatos előadás lesz. A negyedik, záró előadást a nagyhét
szimbólumairól Juhász Ferenc felsővárosi plébános tartja.
 Gyóntatás a Nagytemplomban a nagyhéten: hétfőn, kedden és szerdán
reggel 7 órától 8 óráig gyóntatunk; a ferences plébánián pedig nagykeddtől
nagyszombatig egész napos gyóntatási ügyeletet tartanak a ferences atyák.
Nagyhétfőn 16 órától Karácsondon, 17 órától Gyöngyössolymoson lesz
húsvéti gyóntatás a templomban. Az idős és beteg testvéreinket odahaza is
meggyóntatjuk, megáldoztatjuk: nagykedden délelőtt Gyöngyösön,
nagyszerdán délelőtt Karácsondon, délután Gyöngyössolymoson.
 A templomaink húsvéti takarításához kérjük és köszönjük a segítséget!
 Nagypénteken szigorú böjt lesz, felnőttek csak háromszor étkezzenek, csak
egyszer lakjanak jól, és húst ne egyenek.
 Nagyszombaton kérünk mindenkit, a szertartásokra hozzanak gyertyát,
amelyet a templom előtti téren meggyújtunk az új tűzről, és bevonulva a
templomba az Exultet alatt égetünk.
 A szent három nap alatt nem lesz harangszó, a harangok „Rómába
mennek”.
 Köszönjük a templomok és a szentsír díszítésére adományozott pénzt és
virágokat!
 Húsvét reggel a Nagytemplomban a reggeli szentmisén ételszentelés lesz.
Aki szeretné a húsvéti ételeit megáldani, a szentmise előtt hozza az oltár
elé.
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Az egyházi év csúcspontja, a liturgiák liturgiája a nagyhét,
pontosabban a szent három nap és az azt követő húsvét
ünnepe. Más nyelveken a nagyhetet „szent hétnek” is
nevezik, kiemelve ennek az ünnepnek a fontosságát. Az
egyház életében az első igehirdetések leginkább Krisztus
kereszthalálának és feltámadásának örömhírével kezdődtek,
mint például Szent Péter apostol pünkösdi beszédében
(ApCsel 2,14-36). A hitünk és imádságunk kifejeződik a
szertartásokban, a liturgiában, amely cselekvéssel,
szimbólumokkal mondja el mindazt, amit a hitvallásban
szavakkal fejezünk ki. A vasárnapok ünneplése is a húsvéti
feltámadásból kapja az értelmét. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat
fogalmazott: „Minden héten vasárnap, az Úr napjának
nevezett napon [az egyház] megemlékezik az Úr
föltámadásáról, melyet az esztendőben egyszer, a legnagyobb
ünnepen, húsvétkor az Ő boldog szenvedésével együtt
ünnepel” (SC 102).
Amikor az egyház arra hívja a tagjait, hogy vegyenek részt
ezeken a szertartásokon, nem egyszerűen egy szabályt, vagy
törvényt ír elő, amit be kell tartani. Ennél sokkal szebb és
mélyebb dologról van szó. Megint a II. Vatikáni Zsinatot
idézve: „a liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház
tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből
fakad minden ereje. Az apostoli munkának ugyanis az a
rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a keresztség által
Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze, az Egyház
közösségében dicsérjék Istent, vegyenek részt az áldozatban,
és vegyék az Úr vacsoráját.” A nagyheti és húsvéti liturgia
valóban az év „leg” liturgiái: a legszebbek, legmélyebbek és
legfontosabbak. Nagyon is szükségünk van Jézussal
végigjárni a kínszenvedést és kereszthalált, hogy utána
megtapasztalhassuk a feltámadást és az új életet. A nagyböjt
egyik gyümölcse annak a megtapasztalása, hogy mennyire
rászorulunk a megváltásra, Jézusra. Ezért tud a feltámadás, a
húsvét a valódi öröm forrása lenni az életünkben. Hála
Istennek a szertartások szövege és leírása ma már könnyen
elérhető pl. az Adoremusban vagy az interneten. Olvassuk,
imádkozzuk a szertartásokat és legfőképpen vegyünk részt
rajtuk!
Varga Pál, káplán

