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Dsida Jenő: Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

Általános miserend
Hétfő
Kedd
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

07:00
18:00
18:00
18:00
18:00
08:30

Minden hónap első szerdáján
18:00-tól szentmise.
Minden csütörtökön 17:30-tól
szentségimádás, alatta gyónási
lehetőség.

Járvány miatti intézkedések
A templomban és a plébánián kötelező a kézfertőtlenítés és a
maszk viselése. Csak kézbe áldozás lehetséges! A templom
szellőztetését, illetve a padok és kilincsek fertőtlenítését
minden szentmise után elvégezzük.

Események
 Március 3-án szerdán a Rózsafüzér Társulat tagjai
17:00-kor jönnek össze a templomban közös imádkozásra
és titokcserére. Ezen a napon 18:00-tól szentmisét
tartunk.
 Nagyböjti lelkinap lesz március 26-án pénteken Winkler
Zsolt atya vezetésével. 17:00-17:30-ig Zsolt atya gyóntat,
17:30-tól keresztutat vezet, 18:00-tól szentmisét mutat
be. Szeretettel hívjuk a Kedves Testvéreket!
 Március 27-én szombaton gitáros szentmise lesz a
Ménfői Ifjúsági Kórus zenei szolgálatával.

 Március 28-án lesz virágvasárnap ünnepe, a
szentmise 08:30-kor kezdődik. Mise elején
barkaszentelés, majd körmenet Urunk jeruzsálemi
bevonulásának emlékére. Evangélium helyén a
Passiót énekli a kórus.
 Április 1-én nagycsütörtökön 18:00-kor lesz
szentmise az utolsó vacsora emlékezetére.
Szentmise végén az Oltáriszentség ünnepélyes
átvitele a Jézus Szíve oltárra, majd oltárfosztás.
Utána imaóra az Úr Jézus Olajfák-hegyi
szenvedésének emlékére.
 Április 2-án nagypénteken a 17:30-kor kezdődő
keresztúti ájtatosságon és a 18:00-kor kezdődő
csonka misén emlékezünk Jézus kínszenvedésére.
 Április 3-án nagyszombaton, húsvét vigíliáján a
szentmise 19:00-kor kezdődik, utána gyertyás
feltámadási körmenet. E napon, illetve másnap lesz
ételszentelés. A templom egész nap nyitva,
látogatható a szentsír.
 Április 4-én húsvétvasárnap az ünnepi szentmise
08:30-kor kezdődik.
 Április 5-én húsvéthétfőn a szentmise 08:30-kor
kezdődik.
 Április 7-én 17:00-kor a Rózsafüzér Társulat tagjai
jönnek össze imádkozásra és titokcserére.

Bolyongás

Duda Dániel novella

Miért keveredtem ilyen messzire? Maradtam volna otthon,
akkor most anyáék meg tudnák mondani, mi merrefele van.
Viszont itt? Teljesen magamra vagyok utalva. A GPS is azt
írja ki, hogy ,,Te döntesz!”. A helyiek meg biztos hülyének
néznek, miért sétálok már negyedjére a Boldog utcán, hogy
aztán újra visszaforduljak a Szomor úton. Jó, nem sietek,
meg semmi, de azért egyszer jó lenne odaérni. Pedig papám
is ott lakik. Meg kellett volna kérdezni. Most már mindegy.
Zömében idősek laknak arra, de akad egy-két fiatal is.
Szegények…Na, ez milyen utca? Alkoholizmus. Ahh, ez
zsákutca. Hopp, mi az ott? Isten útja. Várj! Előbb még ott
volt. Most meg elhajtott előttem a sértődékenység, én meg
intettem neki, aztán, mire visszanéztem, nem volt ott az út.
Keressük másfele. Na! Régi Szerelmek útja. Ez meg
egyirányú. Olyan sok utca van. Néha olyan egyértelmű,
merre menjek, néha meg bemegyek egy utcába, és alig jutok
ki belőle, utána meg megint elvesztem. De mégis merre?
Merre van a Mennyország?
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