hzÉw| [tÜtÇzáé™
2014
2014. ÁPRILIS,
ÁPRILIS, SZENT GYÖRGY hava
Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője
ÉN VAGYOK AZ ÜNNEP...
Kedves Olvasóink!
Húsvétkor mindenkinek más az öröme. Aki fáradt, alig várja a szünnapot, a diák élvezi a
tavaszi szünet szabadságát, a leány készülődik a locsolkodásra.
Mi, vallásosak, ilyenkor
többet is felfogunk. Átéljük a
Krisztustól kapott távlatot. Számunkra nagypéntek magányából,
nagyszombat gyászos sötétségéből
fényesség
támad.
Krisztus
visszajött, él! Immár bizonyítékunk
van a túlvilág igazáról. Az ég nem
üres, a föld nem átkozott. A temető
csak az élet megállóhelye, de nem
végállomása. Az ugodi temető és
más temetők kapuja fölött valóban
ott a felirat: FELTÁMADUNK!
Mintegy az ott nyugvók reményét,
élőknek szóló üzenetét olvassuk,
valahányszor belépünk oda. Feltámadunk!...
Olcsó vigasztalás? Sejtjük, hogy nem igaz, de azért jól hangzik? Nehéz az értelmes embernek beletörődnie az elmúlásba, az abszolút végbe, hogy a halál végül is legyőzte, és ezért abba az idilli hitbe ringatja magát, hogy majd valamikor feltámad? Mivel van az emberi test feltámadásának hite megalapozva? Jézus Krisztus alapozta meg a feltámadásunk reményét saját halálon aratott győzelmével, feltámadásával. Az evangéliumok drámai módon leírják, hogy valóban
Ő jelenik meg többeknek, nem szellem, nem agyrém, nem kísértet. Megnézik, látják tanítványai
a kezét, a lábát, esznek vele együtt. Tényleg Ő az! Él és ismét velük van. Most, hogy maguk is
találkoztak vele, a korábban hallott szavak is más értelmet kapnak. Most értik meg, amit korábban mondtak nekik. Megértik, hogy Isten egészen új, elképzelhetetlen módon hűséges szolgájához. Isten a halálból is tud életet teremteni. A szavak most lettek hihetőek és igazak. Jézus áldozati halála élet, Isten erejéből új valóság. Ez a húsvét!
Aki vallását csak messziről ugatja, aki elakadt a szellem alagsorában, annak karácsony a
nagy evészet, húsvét a nagy ivászat napja. Ő, a főszereplő, Jézus Krisztus viszont húsvétkor azt
üzeni: Békesség, én vagyok... Én vagyok az Ünnep, ne féljetek, többet kaptok ételnél-italnál! Aki
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a biológiát is rosszul tudja, hittanból is felmentett volt, azzal könnyen elbánnak a reklámok. Csúfot űznek belőle, hogy tojást tojó nyúllal butítsa gyermekét, s közben észre se vegye, hogy ismételten kizsebelték. Ő viszont - aki akkor is hűséges, amikor mi hűtlenek vagyunk -, húsvétkor azt
üzeni: ha egyszer üt utolsó órád, árván maradt gyermekedet megvigasztalom: mindnyájan feltámadunk. Aki elfeledte bibliáját, az így korholja unokáját: " vigyázz, mert megver az Isten...".
Aki viszont hetvenszer hétszer is megbocsát, húsvétkor azt üzeni: visszavárlak, bárhová tévedtél
is, s ha megérkezel, ünnepet készítek számodra.
Húsvét tehát sokkal több egy szép tavaszköszöntésnél, szabadnapnál, evészetnél, ivászatnál, a húsvéti nyuszi napjánál. Keresztény hitünk legfontosabb központi titkát - Jézus Krisztus
halálból való feltámadását - ünnepeljük. Ő maga szeretne lenni az ünnepünk. Megdicsőült isteni
életével akar megajándékozni minket: " Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem,
még ha meg is halt, élni fog... " ( Jn 11, 25 )
Ezen gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónknak örömteli, áldott húsvétot!
Tornavölgyi Krisztián
plébános

Aki keres, azt megtalálják – a házasság hete
Hazánkban 2014. február 9. és 16. között hetedik alkalommal
rendezték meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil
szervezetek széles körű összefogásával. A mozgalom célja, hogy
felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára,
valamint segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a
házasságban problémákkal szembesülőknek.
Ma sokkal gyakrabban hallunk a házasság és család negatív
vonatkozásairól, mint annak pozitív értékeiről, ezért helyénvaló, ha
időnként elmondjuk, hogy a házasság sok előnnyel jár, napjainkban is
sok-sok olyan boldog család létezik, amelyben a felek, az óhatatlanul jelentkező küzdelmek és
nehézségek ellenére is, kitartanak egymás mellett. – mondta Cserháti Ferenc esztergombudapesti segédpüspök. A főpásztor hozzátette, a házasság helyes megítélését segíti, ha elmondjuk, hogy a gyermeket váró kismama nem „terhes”, hanem áldott állapotban van; ha elmondjuk,
hogy a házassági esküvel megpecsételt szerelem fokozza a kölcsönös bizalmat, megerősíti a család összetartozását, sőt, a szilárd családi együttélés tartós örömének és boldogságának is forrása
lehet.
A párkapcsolatok bizonytalanságának és felbomlásának több generációra is kiható káros
társadalmi és gazdasági következményeit ismerve rendkívül fontos a pozitív, követhető életminták bemutatása és a társas kapcsolatok jobbítására szolgáló eszköztár megismertetése. Kiemelt
figyelmet kell fordítani a házasságok stabilitásának javítására, a párkapcsolati kultúra fejlesztésére. Ha ugyanis egyre többen sajátítják el ezeket a társas készségeket, e téren fejlődnek, az nemcsak a személyes szférában, hanem össztársadalmi szinten is komoly változást eredményezhet –
utalt a házasság hete céljaira Herjeczki Kornél, az eseménysorozat szervezeti kereteit biztosító
Harmat Kiadó igazgatója.
Az országos rendezvénysorozat eseménynaptára a www.hazassaghete.hu, illetve a
http://www.facebook.com/hazassaghete oldalon követhető nyomon.
17 évvel ezelőtt indult el az Egyesült Királyságból A házasság hete mozgalom, amelyhez
azóta huszonegy ország csatlakozott. Komoly rangra emelkedett; az eseménysorozathoz hazai és
nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését
a házasság, a család ügye iránt.
A Magyar Kurír 2014. február 6. csütörtök cikke alapján
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Férjecskémnek szeretettel:
Szeretem a gondoskodó, értünk mindig lemondó szeretetedet. Szeretem, hogy oly
sokszor megnevettetsz minket.
Szeretem a békülékeny természetedet, hogy nem vagy haragtartó. Szeretem, hogy
Istenhez hűséges társam vagy és így együtt vezetjük Isten felé gyermekeinket.
Szeretem benned, hogy segítőkész vagy, köszönöm a rengeteg háztartásbeli segítséget. Szeretem, hogy ezermester vagy és mindent meg tudsz oldani, szerelni.
Szeretem, hogy segítesz a rászorulókon, irgalmas szívű vagy. Szeretem, hogy bátorítsz, s elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Hálás vagyok Istennek Érted.
Hogy megtalálhattuk egymást és felismerhettük Isten akaratát életünkben, hogy
mi összetartozunk.
Az Ő gondviselő szeretete legyen velünk életünk minden napján.
Szeretettel: Feleséged
A jó házasság receptje
Tészta:
- egy férfi és egy nő, akik szeretik egymást
- a Mennyei Atya, Aki ráteszi a pecsétet az ő szerelmükre
Töltelék:
- szerelem, mint motiváció a „sütéshez”, vagyis
a házassághoz
- kb. öt csipet közös érdeklődés
- egy evőkanál különbözőség, hogy érdekes
legyen a süti íze
- mindennapi kedvesség a másik felé
- napi 1-2 mokkáskanálnyi szívesség a társunk
felé
- két teáskanálnyi testi érintés naponta
- hét dl minőségi idő hetente
- naponta több csipet elismerő szó
- havonta egy mokkáskanálnyi ajándék
- 70x7 adag megbocsátás
- mérték nélküli igazi szeretet
Összeállítás:
Miközben a töltelékkel megtöltjük a tésztát, nem szabad szem elől téveszteni,
hogy ezt a sütit egy életen át kell fogyasztani. Ami a tésztába kerül, az onnan ki
nem szedhető, és mással nem pótolható! A tölteléket még ízesíthetjük a magunk
ízlése szerint egyéb fűszerekkel is!!!
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Könyvajánló
Evangelii Gaudium - Az evangélium öröme
Ferenc pápa első, önállóan írt apostoli buzdításának
megjelenését világszerte nagy érdeklődés előzte meg, hiszen
a vatikáni reformok, valamint az emberek számára is oly
lelkesítő, szívhez szóló nyilatkozatai és cselekedetei sokak
érdeklődését felkeltették.
Az evangélium öröme kezdetű megnyilatkozásának
magyar nyelvű kiadását a pápa szavaival mutatjuk be:
Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész
életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy
üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a
szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől.
Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az
öröm.
Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék
fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló
korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az Egyház útjának a következő évekre. Meghívok minden keresztényt – éljen bárhol és bármilyen helyzetben –, hogy még ma újítsa
meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy: engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy mindennap szünet nélkül keresi őt. Nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól, mert „senki nincs kizárva abból az örömből, melyet
az Úr hozott”. Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést tesz is
Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését.
Úgy határoztam, hogy itt javasolok néhány olyan irányt, amelyek az egész Egyházban bátoríthatják és segíthetik tájékozódásában a lelkesedéssel és dinamizmussal teljes új evangelizációs korszakot. Ennek alapján úgy döntöttem, hogy a következő kérdésekkel foglalkozom bővebben:
− A misszióra kilépő Egyház reformja
− A lelkipásztorkodás résztvevőinek kísértései
− Az Isten evangelizáló népe összességeként felfogott Egyház
− A homília és annak előkészítése
− A szegények társadalmi befogadása
− A béke és a társadalmi párbeszéd
− A missziós elköteleződés lelki motivációi
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Ministránstalálkozó
A Veszprémi Főegyházmegye kispapjai idén is megszervezték a Ministráns Találkozót.
A Hittudományi Főiskolára március 22-én az egyházmegye egész területéről várták a ministránsokat és lelkipásztoraikat. Rengeteg programmal készültek, játékokkal, versennyel, előadásokkal
várták a résztvevőket.
A találkozó szentmisével kezdődött, melyet dr. Márfi Gyula érsek celebrált a jelen levő
paptestvérekkel.
A délelőtti közös szentmise után a találkozón résztvevő több mint 300 ministráns csapatokba szerveződve több helyszínen, akadályversenyen és más ügyességi játékokban mérkőzhetett
meg. A különböző állomáshelyeken más-más feladatokkal készültek a kispapokkal együtt a
Veszprémi Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda, a Szaléziánum munkatársai és a Hittudományi Főiskola hallgatói. Kipróbálhatták tudásukat és ügyességüket mocsárjárásban, labirintusban, kóstolhattak bibliai ételeket, beöltöztethettek egy atyát valamint Érsek atyával is lehetett pingpongozni.
A nagyobbak pedig előadásokon vehettek rész a következő témában: Cséry Gergő
nemesgulácsi plébános Liturgia és művészet címmel tartott előadást, Dióssy Iván atya a papi
hivatásról beszélt, Bálint Bánk pszichológus előadásának címe: Elköteleződés „tetoválástól a
házasságig”. Utána lehetőség nyílt a személyesebb beszélgetésekre is.
A ministráns találkozó mindig nagy élmény a fiatalok számára nem beszélve arról, hogy
alkalmat jelentett egymás megismerésére, barátságok kialakítására. A résztevőknek lehetőségük
nyílik arra, hogy a játékok során mind újabb ismereteket szerezzenek, kamatoztassák értékeiket,
felismerjék igazi szolgálatuk lényegét.
A találkozó eredményhirdetéssel, közös imádsággal és dr. Varga István rektor áldásával
zárult.
A támogatóknak köszönhetően minden résztvevő kapott emlékbe ajándékot. Az áldás után fáradtan, de élményekkel gazdagodva térhettek haza a gyerekek.

"Engedjétek
hozzám
jönni a gyermekeket, és
ne akadályozzátok őket,
mert ilyeneké az Isten
országa.
Bizony
mondom nektek: aki
nem
fogadja
Isten
országát úgy, mint a
kisgyermek, nem megy
be oda. Azután karjaiba
vette őket, rájuk tette
kezét, és megáldotta
őket. "
(Mk 10,14-16)

Az ugodi plébánia területéről Krisztián atyával együtt részt vett: Horváth Tamás, Füszfa Milán,
Kardos Bence (Ugod), Borsi Dávid (Nagytevel).
forrás: http://veszpremiersekseg.hu/ministrans-talalkozo/
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"Az élet minden területét átjárja az új életnek, az új világnak és a feltámadt Krisztus győzelmének
tavaszi levegője. Húsvét üzenete közérdek, minden embertársunkat érinti: templomba járót, és
nem járót egyaránt. Ezt kell megragadnunk, hogy ki tudjunk lépni a szokott formákból és érdekeltté tegyünk minden embert Húsvét felfedezésében."
( Atanáz püspök )

Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt és kedves Családját a mi
Urunk Jézus Krisztus értünk történt halálának és a halálból
valófeltámadásának idei húsvéti megünneplésére az ugodi
plébániatemplomba!

Tájékoztatásul közlöm a Húsvéti Szent Háromnap szertartásainak
rendjét:
NAGYCSÜTÖRTÖK, 18 óra: esti szentmise az utolsó vacsora emlékére
(a lábmosás szertartásával, oltárfosztással, majd egy óra virrasztással)
NAGYPÉNTEK, 17.15 óra: a mi Urunk halálának napján keresztútjárás a templomkert stációi
előtt, majd a Szentsír megnyitása.
18 óra: ünnepélyes nagypénteki szertartás a passió éneklésével, majd hódolat
a Szent Kereszt előtt.
(Nagypéntek szigorú böjti nap!)
NAGYSZOMBAT, 19 óra: Krisztus feltámadásának húsvétéjjeli miséje tűzszenteléssel, a húsvéti gyertya és a keresztvíz megáldásával és feltámadási körmenettel.
HÚSVÉTVASÁRNAP, 8 óra: Ünnepi szentmise a feltámadás napján, előtte ¾8 órakor szenteljük meg híveink hagyományos húsvéti ételeit (lehet hozni sonkát, tojást, tormát, kalácsot és
egyéb ételeket kis kosárban, kendővel letakarva).
HÚSVÉTHÉTFŐ, 8 óra: Ünnepi szentmise – Idős híveink és a járóképes betegek a BETEGEK
SZENT KENETÉBEN részesülhetnek.
Közös együttünneplésünk reményében:
Tornavölgyi Krisztián atya

KRISZTUS FELTÁMADOTT, ALLELUJA!

UGODI HARANGSZÓ

Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség kiadványa
Felelős kiadó és szerkesztő: Tornavölgyi Krisztián plébános
Tipográfia: Tóth Géza
Megjelenik évente két alkalommal

