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Úrnapját a pünkösd utáni második csütörtökön ünnepli a világegyház, mivel az ünnep nagycsütörtökkel van kapcsolatban.
Nagycsütörtökön történt ugyanis az Oltáriszentség alapítása, ám a
nagyhéten a sok gazdag ünnep közt annyira megoszlik a figyelem,
hogy az nem teszi lehetővé azt a fajta teljes odaadást, melyet az
Eucharisztia iránti szeretet gyújt az ember szívében. Ezért az
Egyház a húsvéti idő után külön is hálát ad ezért a csodálatos
ajándékért.
Az ünnep keletkezése a XII. századra megy vissza, amikor
többfajta eretnekség is rombolta a hit alapjait, miközben egyre
jobban fellendült az Eucharisztia-kultusz. Ennek egyik gyümölcseként 1200 körül Párizsban bevezették az úrfelmutatást a
szentmisében. Ezek után Krisztus egy Ágoston-rendi apácának,
Szent Juliannának magán-kinyilatkoztatásban adta tudtul kérését,
miszerint az Eucharisztia titkát külön egyházi ünneppel is ünnepeljék.
IV. Orbán pápa eleinte habozott, ám a bolsénai eucharisztikus
csoda meggyőzte őt. A pápa ezek után megbízta Aquinói Szent
Tamást, korának legnagyobb domonkos tudósát, hogy alkossa
meg az ünnep zsolozsmájának és miséjének szövegeit. Miután ez
megtörtént, a pápa 1264-ben elrendelte az ünnepet. Máig ezeket a
szép szövegeket halljuk az úrnapi liturgiában. Úrnapi körmenetről
először 1279 tájékáról vannak adatok.
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Aquinoi szent Tamás: Himnusz az Oltáriszentségről
Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságul az emberért
a föld ura, a felséges
méh gyümölcse nem kímélt.
Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szűz, szeplőtelen.
Köztünk élt és hinté földre
az Igét, mely jót terem;
a csodás szertartással ülte
búcsúestjét idelenn.
Mert a végső estebédet
tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.
És a kenyeret testévé
igézte az Ige-test
s a bor lett Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.
Azért kell e nagy szentséget leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!
Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!
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Ezzel a címmel programsorozat zajlott Pécelen május 31. és június 7. között. Pár napra megvalósult a
városban az ökumenizmus: „azt kerestük ami összeköt, megismerhettük egymás közösségének értékeit,
együtt dolgoztunk egy szép ügyért, közösen tettünk tanúságot Krisztusról és arról, hogy a keresztény élet
igazi, jó kapcsolatokat terem ”gyümölcsként.”(a II. vatikáni zsinat gondolatai az egység építéséről)
Az önkormányzat és a péceli egyházak képviselői részéről több mint féléves előkészítő-szervező
munka előzte meg ezt a programsorozatot. Együttműködés alakult ki a közoktatási intézmények vezetőivel is. Délelőttre is kerültek programok, amikor az óvodások, iskolások és gimnazisták csoportjait be tudták vonni a nevelők. Előzetesen kiválaszthatták a kínált programból, hogy melyiken szeretnének részt
venni. A szervezők – én a katolikus közösségünket képviseltem - célja az volt, hogy a Pécelen élők értékes, életüket pozitív irányba formáló programokon vehessenek részt. Szó volt párkapcsolatról, egészségről, függőségekről, környezetünk szépítéséről. Művészeti élmények, színházi előadások, koncertek mellett
a sportolásra is lehetőség nyílt. Az idősekkel is foglalkoztak a nyugdíjas klubban és az egészségügyi méréseken. A szülőknek gyerekvigyázást biztosítottak, amíg az őket érdeklő előadáson részt vettek. A katolikus közösségünk három programmal járult hozzá a „Felértékelés” hetéhez: vasárnap este fellépett a gitáros-ifjúsági énekkarunk. Előtte megnéztük velük a baptista ifjúság Márk evangéliuma alapján készült
színdarabját. Fiataljaink a késői órán is lelkesen és szépen énekeltek. Sokan hallgatták őket más gyülekezetbeliek is. Öröm volt látni ennyi keresztény fiatalt.. Kb. 15 éve nem szerepeltek együtt a keresztény fiatalok, akkor volt egy ökumenikus ifjúsági koncert a Művelődési Házban.
Az Olajfa közösségünkből két fiatal házaspár tett tanúságot a házasságukról. Megindító volt látni
milyen harmonikus a kapcsolatuk, mennyire nyitottak egymás és mások felé. Tudatosan építik párkapcsolatukat:a nehézségeket, konfliktusokat építő módon dolgozzák fel. Vállalva a negyedik gyermekeket is
úgy, hogy közben közösségbe járnak, és mindig próbálnak a családon kívülre is figyelni. Bár régóta házasságban élek, mégis tanulhattam tőlük. Ezen az estén Mihalecz Gábor párterapeuta szellemesen, lényegretörően beszélt a házasság rejtelmeiről, nehézségeiről, annak ápolásáról, és a jó kommunikációról. Ezen a
programon is nagyon kevesen voltunk, pedig sok házassággal baj van és sok fiatal is tanácstalan párkapcsolati témákban. Ezért is került be a szervezők részéről ez a beszélgetés a programba. Vajon mi köti le az
emberek idejét? (Sajnos Pécelen ez a jellemző: értékes programok ellenére is inkább otthon maradnak az
emberek.) Szombaton 15 órakor a SzeRBuSz zenekar koncertje következett. Igényes programmal vettek
részt: vallásos zenei számok mellett megzenésített versek hangzottak el. Erre a koncertre is kevesen jöttek
el, pedig a szombat délután alkalmas időpontnak tűnt a zenehallgatásra. A kislétszámú, lelkes közönség
visszatapsolta őket. A programsorozatban szerepelt még a Pünkösdi Gyülekezet színdarabja és koncertje.
Köszönet közösségünk tagjainak, akik vállalták a részvételt. Köszönjük a Szent Erzsébet Iskola
igazgatónőjének mert biztosította, hogy az iskola udvarán sportrendezvényeket bonyolítsanak le. Csak
mozaikokat láttam a programsorozatból,. de nagyon sok munka és szervezés állt a háttérben. Még nem
tudtunk leülni kiértékelni az egyházi hét sikerességét, még nem látom tisztán a „gyümölcseit”, de biztosan
érdemes közelebb lépni a keresztényeknek egymáshoz és a Pécelen élő emberekhez.
Írta: Kollmann Andrea
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Elkészültek az elsőáldozásról a fényképek, megtekinthetők és
megrendelhetők a Szent Erzsébet Iskolában .
27-én pénteken Jézus Szíve ünnepén 10 órakor szabadtéri szentmise lesz a Jézus Szíve Társasága
Idősek Otthona parkjában.
28-án szombaton lesz Dunavarsányban a X. Váci Egyházmegyei Találkozó. A püspöki misén 17.
órakor közreműködik a SzeRBuSz zenekar és Szekeres-misét fogja előadni. Majd utána egy koncertet
ad.
29-én vasárnap a templomkertben lesz 9 órakor a Jézus Szíve ünnepi fogadalmi szentmise, utána
körmenet.
Júniusban a Magyar Katolikus Karitász a délvidéki árvízkárosultak megsegítésére adománygyűjtést
szervez. Pécelen tartósélelmiszert és tisztítószert gyűjtünk a hittanteremben. Illetve pénzadományaikat "Árvízkárosultak javára" felirattal a Karitász perselybe dobhatják.
29-én vasárnap a templomkertben lesz 9 órakor a Jézus Szíve ünnepi fogadalmi szentmise, utána
körmenet.

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL.
Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán.
Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com
Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget!
www.pecel.vaciegyhazmegye.hu
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