PASSIÓ KÓRUS
Nem emlékszem olyan virágvasárnapra, mint a tavalyi és az idei,
amikor a passiót nem lehetett a
kórussal énekelni. Ami a gyerekeknek a karácsonyi betlehemes játék
vagy a nagyobbaknak a misztérium
játék, a templomi
kórusoknak olyan a
passióének.
Nemcsak liturgikus
színfolt, hanem a
közösség megerősítése is. Évtizedekig
visz magával valaki
egy szerepet, ő a
Jézus, a Pilátus vagy
a
Szolgáló,
és
sokszor ismételve is
megúnhatatlan. Évente két alkalommal adja elő a kórus a passiót,
virágvasánap és nagypénteken, és
már hetekkel előbb készülnek a
próbákon. Olyan ez, mint egy
lelkigyakorlat az énekkar résztvevőinek. Újra és újra átélik,
ahogyan újra és újra próbálják. És
milyen szomorúság vesz erőt az
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énekkar tagjain, ha valami okból
kiesik, elmarad egy társuk (mint
amikor az orgonán nem szólal meg
egy hang), és milyen öröm, ha
megjelenik egy új tag, egy új hang a
kórusban.
Egy valakit ismerek, akiről tudom,
hogy ő szívesen lemondott volna a
passióról. Valakit, aki nem más
szerepét játszotta, hanem a sajátját,
és azt is csak egyszer, és ez maga
Jézus Krisztus.
Most, tehát amikor ismét úgy éljük
át a húsvétot, hogy nincs énekes
passió, nincsenek díszes, nagy
körmenetek, és világraszóló szép
liturgiák, gondolkozzunk el azon,
hogy mit veszítettünk volna akkor,
ha a mi Urunk nem vállalja értünk a
szenvedést a kereszten. Nem esztétikumban és liturgikus élményben,
hanem az üdvösségben mit veszítettünk volna? Ez persze csak fikció,
mert benne fel sem merült, hogy ne
az Atya akaratát cselekedje, még
akkor is, ha ezt élete árán teszi, ha
az életébe kerül. János evangéliuma

említi: úgy szerette Isten a villágot, Most barkát lengetünk, rügy fakad,
hogy egyszülött fiát adta érte. Vajon és gyümölcsöt olt a tavasz. Visszamelyik lehet nagyobb: Isten irántunk kanyarodik azonban a rügyfakadó és
való szeretete, vagy a Fiú Atyja gyümölcsoltó élet, a halált jelző
iránti engedelmessége?
hamuhoz. A feltámadásban is, ott
Több mint szimbólum, hogy a virág- van az ember passiója, az elmúlásvasárnapi barka hamuját hintjük a ban megélt szomorúság.
jövőévi hamvazkodáskor a fejünkre,
ezzel emlékeztet bennünket az EgyJuhász Ferenc
ház az elmúlásra.
----------HIRDETÉS
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció rendelkezése:
Virágvasárnap. Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a
templom épületén belül tartsák.
A Mindszenti templomban délelőtt 10 órakor a nép részvétele
nélkül tartjuk. A passiót a Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével végezzük. Facebook oldalunkon közvetítjük.
Nagycsütörtök. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az
Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni.
A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A
Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.
Nagypéntek. A Hódolat a Szent Kereszt előtt szertartásánál egyedül a
celebráns csókolja meg a keresztet.
A Mindszenti templomban délután 3 órakor kezdjük a szertartást.
A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala
közvetíti.
A húsvéti vigília. Kizárólag a plébániatemplomokban ünnepeljék. A
keresztség liturgiájánál, csak a keresztségi fogadást újítsák meg.
A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A
Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.
***
NAGYHETI TEMPLOMNYITVATARTÁS:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9-17 óra, Nagypéntek: 9-14 óra.
Nagyszombat: 9-17 óra, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő: 14-17-ig.
Figyelem óra átállítás van: március 27 és 28 között!!

