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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

Duminica Floriilor
Denumirea actuală: Dominica in Palmis de Passione Domini, indică dublul caracter
al acestei duminici. Denumirea cea mai veche şi originară este "dominica de
Passione Domini", amintită de sfinţii Părinţi latini din secolele IV-V. baptismală.
Apelativul de Dominica palmarum, pe care această duminică l-a acceptat în liturgie
pe vremea sfântului Isidor din Sevilla (+636), a făcut până la ultima reformă liturgică
să fie dat uitării cel vechi şi originar, atribuit între timp duminicii precedente.
Actuala liturgie e constituită din unirea a două rituri de origine şi de caracter diferit:
Primul este procesiunea cu ramuri. Aceasta are originea în biserica din Ierusalim,
unde se practica în secolul III. Intrarea triumfală a lui Cristos în Cetatea sfântă, care
a avut loc conform profeţiei lui Zaharia (9, 9), a fost considerată din secolul II ca una
din cele mai importante dovezi ale majestăţii sale; comemorarea la Ierusalim a
acestui fapt avea nu numai importanţă istorică dar şi o deosebită valoare
apologetică.
De la Ierusalim celebrarea a trecut la celelalte biserici din Orient şi Occident. In
bisericile din Orient, astăzi, nu a mai rămas aproape nicăieri procesiunea de Florii.
Când şi cum a pătruns în liturgia occidentală, nu se ştie. Primele urme se găsesc în
Spania pe vremea sfântului Isidor de Sevilla.
Dorinţa de a reproduce pe plan liturgic circumstanţele intrării triumfale a lui Isus în
Ierusalim a dat procesiunii din duminica Floriilor în Evul Mediu un caracter profund
dramatic, fără egal în alte solemnităţi ale anului. In general procesiunea se
desfăşura în bisericile occidentale astfel: tot poporul în frunte cu episcopul şi cu
clerul, se aduna într-o biserică din afara oraşului sau altundeva pe un deal care
reprezenta muntele Măslinilor. Acolo, după ce se citea lectura din Exod 25 şi 26:
venerunt filii Israel in Elim, în care se vorbeşte de cei 70 de palmieri din pustiu, se
binecuvântau ramuri de palmier, de măslini şi de alţi arbori şi se împărţeau. Apoi
uriaşa procesiune se punea în mişcare. Persoana lui Cristos era reprezentată de
cartea Evangheliilor înfăşurată într-o pânză de purpură aşezată pe un portatorium,
un fel de năsălie bogat împodobită şi purtată de patru diaconi, sau de o cruce mare
descoperită, împodobită cu ramuri verzi. In timp ce procesiunea înainta se cântau
antifoane, iar copiii aruncau flori în faţa diaconilor. Ajunşi la poarta cetăţii, lângă
turnul de pază avea loc omagiul solemn adus Mântuitorului. Incepeau copiii care îşi
întindeau hainele şi aşezeau ramurile binecuvântate înaintea crucii pe care apoi o
adorau în genunchi, în timp ce clerul cânta Kyrie eleison şi antifonul: Pueri
Hebraeorum vestimenta prosternebant... Urma omagiul poporului, care se apropia
în mici grupuri şi proceda la fel în timp ce se cântau psalmul Lauda Ierusalem
Dominum. Ultimii care veneau şi aduceau omagiul erau episcopul şi clerul; corul
cânta antifonul Percutiam pastorem. In acest timp, un cleric îl lovea pe episcop (levi
ictu) cu palma sau cu ramura de palmier pe umăr. Apoi procesiunea continua cu

cântări corespunzătoare până la catedrală, unde se încheia cu Benedictus şi o
rugăciune finală.
Al doilea element, mult mai vechi, al acestei duminici este celebrarea Patimii
Domnului. Psalmul 21 (Deus, Deus meus, respice in me, quare me dereliquisti?),
imnul profetic al durerilor lui Cristos, dă tonul întregii liturghii. "Hodie currunt
omnes ad Ecclesiam, hodie omnes intenti audiunt", spunea sfântul Augustin într-o
predică ţinută în această duminică.
Apoi importanţa citirii Patimii este scoasă în relief de liturgie chiar de la început.
Solemniter legitur Passio, solemnitur celebratur, notează acelaşi sfânt Augustin.
Este vorba de Patima din Evanghelia sfântului Matei, singura care se citea, iniţial, în
această săptămână.
Obiceiul de a fi cântată Patima de către trei cântăreţi, unul interpretând rolul
povestitorului (cronista), altul partea lui Isus şi un al treilea - partea celorlalte
personaje, a fost introdus către anul 1000 în bisericile din nord şi apoi imitat
pretutindeni din dorinţa de a face povestirea mai expresivă şi mai dramatică.
Citirea Patimii după ceilalţi evanghelişti în Săptămâna Sfântă s-a introdus abia în
Evul Mediu.

Verkündigung – Hirdetések – Anunţuri
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.mise / Nu este Sf.liturghie
08.00 – Curățăm biserica! / Templom takaritás / Wir putzen unsere Kirche !
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).

