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Nagyheti és húsvéti tudnivalók
Egyházközségünk minden tagjának szere
tettel kívánunk áldott, meghitt húsvéti ün
neplést! A világunkban most rendkívüli élet
körülmények vannak, ami miatt sokmin
denről le kell mondanunk, legfőképpen a
társas időtöltésről. Ennek hiánya felhívja
figyelmünket, mennyire nagy szükség van
a közösségre. Jézus kezdettől közösség
ben akarta látni az ő Egyházát, egymásnak
társai vagyunk a szenvedés idején is, és az
ünnepléskor is. Mert láthatatlanul egy testet
alkotunk, melynek feje Krisztus.
Kitartóan kérjük Tőle, hogy szabadítson meg
minket minden lelki és testi bajtól, erősítse meg
a megfáradtakat és csüggedőket, óvja meg
azokat, akik sokszor megfeszített erővel szolgálják a betegeket és gondoskodnak a biztonságunkról, ellátásunkról.

Virágvasárnap Jeruzsálemben. Forrás: www.vaticannews.va

Nagyhét van. Urunk szenvedésének és feltámadásának ünnepe, mely egyházunkban a
legnagyobb és leghosszabb ünneplés. Ha nem
is tudunk közösségben együtt lenni úgy, ahogy
azt megszoktuk az elmúlt években, mégis
megteszünk mindent annak érdekében, hogy
minél szorosabb kapcsolatban maradjunk.
Ennek értelmében a szertartások a következő

módon és helyen lesznek:

Nagycsütörtökön este 7 órakor a
templomban igeliturgia lesz, melyet a
facebook.com/notincsiegyhaz közösségi
oldalunkon élőben lehet követni.
Nagypénteken délután 3 órakor a kálvárián
egészségügyi séta keretében keresztutat
imádkozunk, és utána közvetlenül a
nagypénteki szertartást is ott, a kálvárián
fogjuk végezni. Amennyiben lesznek ekkor
olyanok, akik éppen ekkor éppen ott fogják az
egészségügyi sétájukat végezni, úgy arra kérem őket, hogy a kötelező (egymástól min. 2m)
távolságot a jelen helyzetben tartsuk meg és
maszkkal is óvjuk meg egymást! A keresztút
nem, de az azt követő liturgia szintén élőben
követhető lesz a facebook oldalunkon. Rossz
idő (eső) esetén a keresztutat követően a
templomban végezzük a szertartásokat.
Nagyszombaton este 7 órakor kezdődik a
húsvéti vigília, Urunk feltámadásának ünneplése. Ezt, amennyiben az időjárás engedi, a
plébánia udvarán fogjuk tartani, szabad tér
ben, a plébánia kapuját pedig nem zárjuk be.
Hasonlóképpen ezt is lehet a facebook oldalunkon is élőben követni.
Húsvétvasárnap és hétfőn délelőtt 10 órakor
lesz ünnepi igeliturgia a templomban,
melyet ugyancsak élőben közvetítünk a már
megszokott módon.
Az élő közvetítésekbe való otthoni bekapcsolódással kapcsolatban szeretnék (lelki) segítséget adni. Először is tudnunk kell, hogy ezen a
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módon is ugyanabban a templomi közösségben vagyunk együtt, mintha a szeretett templomunkban gyűlnénk össze. Ezért teremtsük
meg a szertartások ideje alatt is azt az ünnepi
légkört, amiben a legközelebb lehetünk Jézushoz. Az is jó, ha meggyújtunk egy gyertyát, és
ha van otthon egy keresztünk is, ezeket egy
asztalra helyezve még jobban meg tudjuk
teremteni az imádságos légkört. A Szent
Márton Köpenye előző számában olvasható az
ún. lelki áldozás menete és az ehhez szükséges bűnbánat végzése. Amikor a templomban
a szertartás alatt az egyes részeknél felálltunk
vagy leborultunk, azt otthon is tegyük meg, ezzel is
erősítve magunkban aszemélyes részvételünket.
A Nagyhéten is minden nap nyitva lesz a
templom. A kijárási korlátozás kormányrendeletében a kivételek között szerepel a hitéleti tevékenység. Tehát betartva minden szükséges óvintézkedést (nem csoportban közlekedünk,
megtartjuk a kötelező 2m-es távolságot, használunk maszkot és kézfertőtlenítőt – erre a
templom bejáratánál is van lehetőség) lehet a
templomunk csendjében imádkozva időzni.
Ragaszkodj Jézushoz a Te Istenedhez most,
ha lehet még jobban! Ne feledd, semmi sem
szakíthat el az Ő szeretetétől, de mi hűtlenek
lehetünk, Ő mégis hűséges marad hozzánk.
Jézus Krisztus az út, az igazság és az ÉLET!
Martos György
Sziklába vájt sír, elhengerített zárókövel. Forrás: internet
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Húsvét, a mi reménységünk
„Mindezt azért mondtam nektek, hogy
békességet találjatok bennem. A világban
üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én
legyőztem a világot.” (Jn 16, 32-33)

Általában az évenként visszatérő böjti, nagyböjti időszakokban de sokszor sajnos az igehirdetésekben, szentbeszédekben is a szenvedés, a bűnök, az önvádlás és mások ostorozása kap hangsúlyt a halál, a rossz világ, a betegségek mellett. Nem csoda, ha a templomainkban körülnézünk magunkon, javarészt
szomorú, bánatos, befordult embereket látunk.
Lássuk be, külső szemlélőnek ez minden, csak
nem vonzó. Ha őszinték vagyunk magunkhoz,
akkor számunkra sem az... Pláne hajlamosak
vagyunk most még inkább erre, amikor rég
nem látott világjárványban vagyunk mi is érintettek, és látjuk a hírekben a napi sok száz, ezer
halottat, akik ennek a vírusnak az áldozatai.
Mégis, hiszem és vallom, hogy nekünk, Krisztust követőknek mindezt az Ő „szemüvegén”
keresztül kell néznünk, és meglátnunk az
euangelion-t, vagyis az örömhírt: Jézus Krisztus születése, szenvedése, halála és feltámadása által egyszer és mindenkorra megváltott
minden embert, ami azt (is) jelenti, hogy lehetővé tette mindannyiunk számára, hogy örök
életünk legyen. Vele, a teremtő Atya országában. „Bízzatok! Én legyőztem a világot.”
A nagyhét eseményeit szemlélve és átelmélkedve, kezdve a messiáskirály Jeruzsálembe
való ünnepélyes bevonulásával, majd a nagycsütörtöki utolsó vacsorával folytatva, ahol a
fent idézett mondatok is elhangzottak Jézusunk
szájából, a szenvedés hosszú óráin át eljutunk
Jézussal a sírig. S ide visszük magunkat is,
magunkkal az összes rosszat bennünk, a
világban, egymásban. A szeretetlenséget, a
gyűlöletet, a gyűlöletkeltést, az irigységet, a
gőgöt… És Jézus szenvedését látva valóban
bánkódunk és bánkódnunk is kell ezek miatt.
Őszintén. Nem azért, mert valaki azt mondja a
szószékről, hogy így kell. Hanem azért, mert ha
végigjárjuk Jézus keresztútját egészen Virágvasárnaptól a Golgotáig, akkor magunktól látjuk
be, hogy az Isten ilyen fokú szeretetére az
egyetlen reakciónk az őszinte bánatunk lehet.
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Viszont Jézus története nem ért véget a
Golgotán, ill. a sírban. Hanem a harmadik napon feltámadt! A feltámadásnak akkora fénye,
ereje volt, hogy az őrt álló katonák hanyatthomlok menekültek. (És van, ami akkor is úgy
működött a világban, mint manapság: jó sok
pénzért aztán hallgattak erről. Még úgy is, hogy
egy őrt álló katonának az egyetlen dolga az őrt
állás, minden körülmények között, akár az élete
árán is... Elaludni őrségben?! Büntetés nélkül
nem megúszható...)
Ebben a felfoghatatlan fényben kell látnunk tehát az egész nagyhetet, nagyböjtöt, a bűneinket, magunkat. És így a nagyheti ünnepléseinkben, virtuális vagy fizikai együttléteinkben egy
valódi minőségi változás kell történjen: a bánat
és szomorúság, befordulás helyett az örömnek, a reménynek kell kifejeződnie rajtunk, hiszen biztosan tudjuk: Jézus Krisztus feltámadt!
Legyőzte a világot, helyre állította az Ádám által
elrontott kapcsolatot az Atyával. Ezért tudjuk és
tudatosítanunk is kell(ene) magunkban: akármi
is történik itt most velünk, az országokban, a
világban, nincs túl nagy jelentősége, hiszen
tudjuk: a rossz, a gonosz, a megosztó, szóval a
Sátán nem győzhet már: Jézus végérvényesen legyőzte. „Beteljesedett.” Igen, valóban,
teljesen. Ezért bármilyen alagútban vagyunk
vagy oda kerülünk, mindig ott ragyog a fény, a
kijárat: Jézus már győzött. Helyettünk, értünk, a
nevünkben. Nekünk már csak egy dolgunk
van: „emeljétek fel fejeteket” és „kövessetek”!
Acsay Ákos
Friedrich Templin: A feltámadás öröme
Forrás: http://galerie.friedrich-templin.de

HIRDETÉSEK
Templomunk minden nap reggeltől estig
nyitva van, bárki bejöhet imádkozni, csendben
lenni, meditálni, békére vagy épp vigaszra lelni.
Ajárványügyi vészhelyzet alatt minden vasárnap
10 órakor igeliturgiát végzünk a templomban,
melyet az egyházközség facebook oldalán élőben
közvetítünk: facebook.com/notincsiegyhaz
Ajánlják a közösségi médiát használó ismerőseiknek is ezt a lehetőséget! Tudjuk, hogy a
TV-ben és a rádióban is lehet találni szentmise
közvetítéseket. Ugyanakkor mindannyiunknak
fontos, hogy itt Nőtincsen és Felsőpetényben
mi is együtt, egy közösségben legyünk és ünnepeljünk, jelen helyzetben az internet és a közösségi oldalunk segítségével.
Templomunkban egyébként – betartva az előírásokat – a jelen helyzetben max. kb. 20 ember
tud biztonságos távolsággal egyszerre tartózkodni. Az ajtó nyitva van vasárnap is.
Martos Györgyplébániavezető-szervező személyes
beszélgetésre elérhető a Skype alkalmazásban is
a martosgyorgy@hotmail.com címen
Kérem mindenki megértését és imádkozzunk a
Jóisten segítségéért, irgalmáért!
M.Gy.

A MAGYAR PÜSPÖKI
KONFERENCIA
RENDELKEZÉSEI
Március 22-től templomainkban nincsenek
szentmisék, sem egyéb szertartások.
Csak haldoklókhoz megyünk ki,
elsőpénteken nem megyünk a betegekhez!
Esküvő és keresztelő, valamint temetés
csak szűk körben végezhető!
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