Nagyhét
A hét, amely megváltoztatta a világot…

A mi világunk most valóban megváltozott…
Istenhez most nem jöhetünk a templomainkba, de Ő maga mondta:
„… eljön az óra, és már itt is van, amikor az igazi imádók Lélekben és
igazságban fogják imádni az Atyát ...” Jn 4,23
Most ezt tehetjük, lélekben és igazságban…
Ezért amennyiben lehetséges kapcsolódjunk be a médián keresztül az online
közvetítésbe vagy a Tv által közvetített nagyheti szertartásokba.
Meghívás!
A közvetítés után folytassuk liturgiát otthonainkban. Legyen a mi otthonunk
Jézus eseményeinek színhelye. Legyen Jeruzsálem, az utolsó vacsora terme, az
olajfák hegye, vagy akár a Golgota hegye.
Tegyük ezt együtt a családdal! De ha egyedül vagyunk akkor is, mert Jézus ott
lesz velünk.
Ha elkezdjük, haladjuk napról napra következetesen! Nem kell más hozzá csak
egy kis asztalt, amit könnyen tudunk mozgatni. Ez lesz a jelképes helyszín!

Virágvasárnap

Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe.

„Higgy az Úr Jézusban és üdvözülni fogsz, te és házad népe.” Apcsel 16,31
Előkészítés:
Kisasztalt tegyük abba a helységbe (ha van hely, ha nincs
akkor ennek közelébe) ahová először belépünk, amikor
hazaérünk. Legyen rajta terítő (viola vagy piros színű) egy
közepes váza és egy kép (álló vagy fekvő) Jézusról.
Jelentés:
1. Az asztalterítő jelenti a ruhákat, amit Jézus elé terítettek.
2. Viola vagy piros, a böjt, áldozat, szenvedés színei utalnak a
Passióra.
3. Váza, amibe majd a virágjainkat tesszük, örömüket jelenti,
hogy Jézus jelen lehet a mi otthonunkba.
4. Jézus kép jelenlétére utal.
Feladat:
1. Ha belépünk az otthonunkba az öröm számunkra. Öröm, mert van otthonunk, öröm,
mert vár valaki, öröm, mert Jézussal lehetek. Ezért hálás vagyok, és hálám jeléül
igyekszem egy szál virágot hozni a kertből és bele tenni a vázába.
2. Vagy beszéljük meg, hogy ki „kezeli” a vázát hogy friss virág legyen benne
Nagycsütörtökig.
3. Kezembe vehetem Jézus képét és megérinthettem, megpuszilhatom szeretettem jeléül.
De ezt tegyen meg családtagjaimmal is. Öleljem át őket vagy akár egy puszit is adhatok.
Gyümölcs:
Ünnepélyes lesz a hazaérkezésem és boldogabb az együtt létem
szeretteimmel! Jelenvalóvá teszem Jézus szeretetét köztünk!
Napi evangélium: Mt 26, 14-27,66

Nagycsütörtök
Utolsó vacsora és a getszemáni kert
„… hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én
őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy
legyenek.” Jn 17,22-23

Előkészítés:
Az asztalt tegyük, az étkezőnkbe (ebédlőbe). Cseréljük ki
a terítőt fehér színűre. Tegyünk egy kistányérra egy
szelet kenyeret, és ha jónak látjuk (gyereke miatt!) egy
üveg vagy egy pohár bort. És egy kis kínáló tálat, amibe
édeséget tehetünk a gyereke számára, vagy egy bátorító
idézetet a Szentírásból. Ezt már csütörtök reggel
elkészíthetjük. (Lehet utántölteni, nem csak az
édességből!!!)
Jelentés:
1. Az asztal szépen megterítve (fehér terítő) együttlét ünnepét jelenti.
2. Kenyér és bor Jézus testét és vérét jelképezi.
3. „Kínáló” tál édességgel, idézetekkel szolgálatunkat-figyelmességünket jelenti családunk
felé.
Feladat:
1. A családfő felolvashatja a Szentírásból a 1Kor 11,23-16 részt.
2. Az esti vacsora után, pedig beszélgessünk arról, mikor éreztünk magunkat magányosnak
a saját családunkba. Mikor éreztük „cserben hagyva” magunkat!
Getszemáni kertben Jézus is nagyon egyedül érezte magát, hiába hívta tanítványait, hogy
imádkozzanak vele. Elaludtak, és amikor elfogták mindnyájan otthagyták és
elmenekültek!
Gyümölcs:
Egy közös imádság. Amelyben bocsánatot kérhetünk,
hogy nem tudtuk helyesen és jól betölteni feladatunkat
a családban. Nem szenteltünk elég figyelmet egymás
érzelmeire, vágyaira, élképzeléseire.
Ima a család egységéért!
Imádkozzunk hazánk papi szerzetesi hivatásaiért!
Napi evangélium: Jn 13,1-15

Nagypéntek
Jézus megváltó kereszthalála
„… ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket”
1Jn 3,5

Előkészítés:
Az asztalt vigyük át a nappalinkba. Terítőt
cseréljük sötét színűre (viola vagy fekete).
Mindenki a saját keresztjét keresse meg és tegye
az asztalra. Egy töviságat és mécsest is tehetünk.
Már reggel elkészíthetjük.
Jelentés:
1. Viola, fekete terítő szomorúságunkat jelenti,
meghalt értünk Jézus.
2. Tövis bűneinkkel fájdalmat okoztunk Jézusnak.
3. Mécses életünket és halálunkat jelképezi.
Feladat:
1. Mivel Nagypéntek nemcsak hústilalmi nap, hanem a bűnbánat napja is ezért a
következőt tegyük. Tartsunk lelkiismeret vizsgálatot! A felismert bűneink miatt tegyünk
az asztalunkra kavicsot, követ, papírgalacsint, amit jónak láttunk. Ez jelképezi a Golgota
hegyét! Ezért ne szégyelljük a „köveket” hordani, mert Jézus bűneinkért halt meg a
Golgotán.
2. Este a közös imánál vegyük kezünkbe az asztalról a saját keresztünket és mondjuk el
kitől kaptuk, milyen élmény fűződik hozzá! Mit jelent számunkra.
Gyümölcs:
Családban vagyunk, ahol ismernek minket nincs
mit szégyellni! Hordjuk becsülettel a köveket!
Ne fognak elítélni minket, mint ahogy Jézus sem
ítél el minket!
Bátorítson, lelkesítsen bennünket, hogy
szabadulni akarunk bűneinktől! Ezt köszönjük
meg imákban! Jézus meghalt bűneinkért, hogy mi
új és boldogabb életet élhessünk!
Ez Húsvét! Ez a Feltámadás!
Napi evangélium: Jn 18.1 – 19,42

Nagyszombat
Feltámadtam, és veled vagyok!

„Én vagyok a feltámadás és az élet… Jn 11,25
Előkészítés:
Az asztal maradhat a nappaliba. Terítő csere, szép ünnepi
terítőt keresünk (fehér). A váza szép virágokkal újból az
asztalra kerülhet. Keressük elő a keresztelésünkkor kapott
jelképeket (keresztelési ing, gyertya vagy akár az emléklap)
ezt is helyezzük el az asztalon. Lehet időrendi sorrendbe is
(emléklap). Tegyünk egy kispohárba szentelt vizet kis zöld
ággal. És egy nagyobb fehér gyertyát.
Jelentés:
1. Fehér terítő jelképezi feltámadt Jézus otthagyott leplét.
2. Virág örömünknek, ünnepünknek jelképe.
3. Keresztelési emlékeink arra hívna meg minket, hogy ne
felejtsük, el mi Isten gyermekei vagyunk.
4.Szentelt víz, zöld ág jelképezik Isten áldását,
gondviselését, oltalmát.
5. A nagy fehér gyertya helyettesíti a Húsvéti gyertyát, aki a feltámadt Jézus.
Feladat:
Gyújtsuk meg a gyertyát. Olvassuk fel az Adoremusban is megtalálható Húsvéti
öröméneket (vagy töltsük le az internetről). Osszuk meg az elmúlt három nap lelki
tapasztalatait. Beszéljünk örömeinkről, terveinkről. A „rangidős” áldjon meg és hintsen
meg minket a szentelt vízbe mártott zöld faággal.
Gyümölcs:
Feltámadt az Úr a halálból, amint megmondotta,
ujjongjunk és örvendezzünk mindnyájan, mert már
örökké uralkodik, alleluja! A feltámadás örömme,
reménye adjon erőt a családi sebek gyógyulásához, az
újra kezdéshez.
Napi evangélium: Mt 28,1-10

