EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Február 11. Évközi 6. vasárnap. Könyörgő nap a világ éhezőiért, és egyben a betegek világnapja is.
10.30-kor Spányi Antal megyés püspök a Székesegyházban koncelebrált szentmise keretében szolgáltatja
ki a betegek kenetének szentségét.
Február 13. kedd: A Szent István Művelődési és Hitoktatási Házban dr. Túry Ferenc pszichiáter, egyetemi
tanár előadása kezdődik 17.30-kor a Házassá Hete rendezvénysorozat keretében. Témája: Kapcsolatunk
házastársunkkal –a tartós házasság alappillérjei.
Február 14. szerda: Hamvazószerda. Szigorú böjti nap. A nagyböjt kezdete. Este a szentmise végén hamvazást tartunk.
Február 15. csütörtök: A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 17.30 –tól Jungbert Béla PhD
nyugalmazott nagykövet előadására kerül sor, Keresztények a mai Szentföldön címmel
Február 16. péntek: 17.15-től Keresztutat járunk lesz a kápolnában. A szentmise után csendes szentségimádást tartunk 19.15-ig.
Február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja. Mindegyik szentmise után hamvazásra kerül sor.
* * *
Felajánlottak 2 db jó állapotú ágyneműtartós heverőt. Érdeklődni a karitász vonalon: 06-30/3823-649
Akik urnafülke megváltási ügyében szeretnék igénybe venni az irodai Szolgálatot, kérjük, szíveskedjenek
előtte telefonon időpontot egyeztetni az iroda nyitvatartási idejében. A plébánia telefonon: 06/30-322-8227

AZ URNASÍROKAT HÉTKÖZNAP - 17 ÉS 18.30 KÖZÖTT, ILLETVE VASÁRNAPONKÉNT 7 – 11-IG LEHET LÁTOGATNI.
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Az Érdy-kódexben negyvenlőböjt, az egyházi évben hamvazószerdától húsvétvasárnapig terjedő, Jézus
negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezetére szentelt negyvennapos időszak, amelynek
kisebb megnevezett egységei: hetei, vasárnapjai, ünnepei is vannak. Középkori magyar nyelvhasználatban
gyökerező nevük máig él idősebb népünk ajkán.
A böjt, népnyelvi alakjában bűt szó megbecsülendő régiségünk, hiszen még a magyar nyelv szakrális pogány rétegéből került át a keresztény szóhasználatba.
A régi idők böjti fegyelme igen szigorú volt. A böjti napokon csak kenyeret, sót és száraz növényi eledeleket
volt szabad enni, és csak egyszer ehettek napjában. Ennek az épületes, önmegtagadó életnek számos példája
és nyoma maradt fenn népünk körében, mutatván azt, hogy a jókedvű áldozatban öröme telik. Mutatja azonban azt is, hogy a nép vallásos életében is döntő a hagyományok kultusza. A hivatalos enyhítések következtében már nem volna kötelezve a szigorú böjtre, különleges kikötésekre, de apáinak jámbor élete megszentelte, és így ő is a legújabb időkig megtartotta őket. Nálunk is akadtak még a múlt század végén is faluk, illetőleg paraszti közösségek, amelyek a halat nem számítva, csak növényi eredetű táplálékot vettek magukhoz.
Még tejneművel sem éltek. Nem zsírral, hanem olajjal főztek. Annyira mentek, hogy a böjtös eledelek számára több helyen, még nem is régen, külön edényeket használtak. Kiszombor helyi hagyománya szerint a
nagyböjt péntekjein még főtt ételt sem ettek.
Ókeresztény regula szerint a húsfélék mellett lacticinium, keleti, görögkatolikus szóhasználat szerint fehér
eledel (tej, túró, vaj, sajt, tojás) sem kerülhetett ilyenkor a hívek asztalára.
Bálint Sándor nyomán

