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Duminica Floriilor – Virágvasárnap – Palmsonntag 09.04.2017
08,30 – Plamweihe, Gottesdienst mit Passion
10,00 – Szentmise, Pasió
11,00 – Barka szentelés a kolostor udvarában, körmenet
Binecuvântarea rămurelelor în curtea mănăstirii, urmată de procesiune
11,30 – Sf. Liturghie
13.00 - Sfânta Liturghie - Giroc

Joia Mare – Nagycsütörtök – Gründonnerstag, 13.04.2017
07,30-09,00 – Spovadă/Gyónási lehetőség/Beichtgelegenheit
18,00 – Spovadă/Gyónási lehetőség/Beichtgelegenheit
19,00 – Sărbătorirea Cinei de taină/Abendmahlmesse/ Szent mise
az utolsó vacsora emlékére.
20,00-21,00 – Virasztási imaóra és gyontatás /Oră de veghe şi spovadă /Gebetswache und
Beichte

Vinerea Sfântă – Nagy Péntek – Karfreitag, 14.04.2017
07,00 – Laudes
07,30-09,00 – Spovadă/Gyónási lehetőség/Beichtgelegenheit
15,00 – Celebrarea Patimii Domnului – Adorarea Sfintei Cruci
Urunk szenvedésének ünneplése – Hódolat a Szentkereszt előtt
Die Feiern vom Leiden und Sterben Christi – Kreuzverehrung
16,00-19,00 - Spovadă/Gyónási lehetőség/Beichtgelegenheit

Sâmbăta Sfântă – Nagy Szombat – Karsamstag, 15.04.2017
07,30-09,00 – Spovadă/Gyónási lehetőség/Beichtgelegenheit
10,00 – Spovadă pentru copii /Gyermek gyontatás/ Kinderbeichte
16,00-18,00/18,30-19,30 - Spovadă/Gyónási lehetőség/Beichtgelegenheit
20,00 – Sfânta Liturghie solemnă de Învierea Domnului / Urunk feltámadásának
megünneplése / Die Feier der Osternacht

Duminica Sfintelor Paşti– Húsvétvasárnap – Ostersonntag, 16.04.2017
08,00 – Eledelszentelés
08,30 – Meßfeier und Speisenweihe
10,00 – Szentmise és eledelszentelés
11,30 - Sfânta Liturghie şi sfinţirea bucatelor
13.00 - Sfânta Liturghie - Giroc

Luni A doua zi de Paşti – Húsvéthétfő – Ostermontag, 17.04.2017
08,30 – Gottesdienst
10,00 – Szentmise
11,30 - Sfânta Liturghie
13.00 - Sfânta Liturghie – Giroc
18.00 - CONCERT

Duminica Floriilor – Virágvasárnap – Palmsonntag

2017
www.parohiaelisabetin.ro

Bevonulás Jeruzsálembe
Lázár feltámasztásának hírére nagy sokaság tódult Betániába. E sokaság az
ünnepre is feljött, és "hallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön". Az Olajfák
hegyének lejtőjéhez érve, a tanítványok nagy serege örömében áldani kezdte
Krisztust. "Pálmaágakat vettek és kimentek elé ezt kiáltva:
- Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!
Jézus egy szamarat talált, felült arra, - amint meg van írva: - Ne félj, Sion
leánya (=Isten népe): íme, a te királyod jön szamárháton" (Jn. 12:12-15; Zak.
9,9). Zakariás próféta az i. e. VI. században írta le az előbbi sorokat. Most
teljesült a jövendölés. Ő a Messiás, a megígért Megváltó, akit az ószövetségi
ünnepek és szertartások mutattak be. Nem győztes hadvezérként vonult be a
városba, hanem alázatosan, szerény egyszerűséggel. A jelen lévő farizeusok
kérték, hogy hallgattassa el tanítványait. Jézus azt felelte:
- "Ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani" (Lk. 19:40). Jézus
eddig eltiltotta, hogy nyilvánosan beszéljenek róla és ünnepeljék. Most viszont
elfogadta a nyilvánosságot, nem tiltakozott. Ezzel fel akarta hívni a tömeg és
minden ember figyelmét a maga áldozatára, hogy ez hangozzék az idők
végéig!
A nagy ujjongás közben azonban megdöbbentő dolog történt. Mikor Jézus
meglátta a várost "sírt azon" (Lk. 19:41). Szemei előtt megjelent elpusztulva,
romjaiban - ugyanis Titus római fejedelem i. sz. 70-ben leromboltatta a
templommal együtt (Lásd a könyv végi jegyzetet!). Nem csalta meg a hangos
éljenzés. Tudta, hogy szívből nem fogják őt Messiásként elfogadni. Nem
magával törődött ekkor sem, hanem a népért sírt. Azért fohászkodott, hogy a
mai napon ismerjék meg igazi királyukat. Jézus önmagáért soha egy
könnycseppet sem ejtett. Két alkalommal sírt: egyszer Lázár feltámasztásakor megindulva a halál uralma feletti gyászon -, és másodszor most, szeretett
népéért.
"Ezt mondja az Úr Isten:
- Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Térjetek meg azért és
éljetek!" (Ezék. 18:32) Erre vágyott akkor is.
Tavasz volt. Úgy tűnt, mintha a természet is ünnepelne. A fák zsenge zöld
színükkel pompáztak, és virágaik édes illatot árasztottak. Új tavaszi élet
pezsdült mindenfelé. A festményen a tolongó tömeg jön, hogy üdvözölje az
ígért Megváltót. A nép nem tudott királyi pompát nyújtani, de ruháikat
leterítették, virágokat és pálmaágakat helyeztek az útra.

"Amikor Jézus 'dicsőségesen' bevonul Jeruzsálembe, erre az ünneplésre
futotta a világ erejéből. Azután még az emlékét is elsodorja a pillanat, és
belepi az út pora. Az igazi, a tulajdonképpeni 'megdicsőülés' még hátra van. ...
A másik tanulság az isteni szerénység. Jézus példamutatása hogy milyen
szelíd alázattal kell fogadnunk az emberek ünneplését. Igaz, nem tér ki előle,
mint ahogy semmi emberi elől nem tér ki -, hogy annál teljesebb tanítást
hagyjon örökül számunkra.
A jeruzsálemi bevonulás története hányszor játszódik le azóta is bennünk,
egy-egy rövid felbuzdulás képében?" (Pilinszky János: Virágvasárnap, részlet)

Verkündigung – Hirdetések – Anunţuri
Luni – Hétfő – Montag, 10.04.2017
08.00 – Curățăm biserica! / Templom takaritás / Wir putzen unsere Kirche !
Montag – Hétfő – Luni, 10.04.2017
07.00 & 18.00 – Kein Gottesdienst / Nu este Sf.liturghie
Dienstag – Kedd – Marți,

11.04.2017

07.00 & 18.00 – Nincs szt,nise / Nu este Sf.liturghie
Wir haben Kerzen zur Auferstehungsprozession, 3 Lei/Stck.
Van körmeneti gyertya, 3 lej db
Avem lumânări pentru procesiunea Învierii, 3 lei/buc.

Május 07. Mai 2017, 11,30 – Erstkommunion Elsőáldozás Prima
împărtășanie

Junius 04. Iunie 2017, 10.00 – Pfingsten, Firmung in der Domkirche,
Pünkösd, bérmálás a Dómtemplomban, Rusalii, administrarea
sacramentului mirului în Dom.

Biblie pentru candidații la mir Avem nevoie de ajutor!!!! – la
achiziționarea a 15 Biblii, pentru copiii care se pregătesc să primească sacramentul sf.mir.
O Biblie costă 60,00 lei(Ron).

