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Nagyböjt 4.vasárnap
„Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Március 14. vasárnap:
08:00 – Hálaadás
10:00 – +Erzsébet és
+családtagok
18:00 – Élő Mátyás és Fülöp
A szentmise olvasmányai:
2Krón 36,14-16.19-23
Zsolt 136
Ef 2,4-10
Jn 3,14-21
Március 15. hétfő:
06:30 – +Erzsébet
+József és + családtagok
Március 16. kedd
06:30 – +József és +családtagok
Március 17. szerda:
Szent Patrik püspök
06:30 – +András és
+Renáta
Március 18. csütörtök:
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és
egyháztanító
06:30 – Élő Anna és családtagok
+János
18:30 – 19:30 – Szentségimádás
Márciua 19. péntek:
Szent József, a Boldogságos
Szűz Mária jegyese
17:00 – 18:00 Gyóntatás
18:00 – +József
Keresztúti ájtatosság
Március 20. szombat:
18:00 – +Katalin

Március 21. vasárnap:
08:00 – +Ida
10:00 – Élő Zerénd
Német mise
18:00 – Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai
Gyűjtés a Szentföld javára

Emlékmise a kitelepítésről
Március
19-n
NEM
lesz
gyertyafényes
emlékmise,
hanem a 21.-i német mise
keretében fogunk megemlékezni
erről az eseményről!

Székesfehérvári
Egyházmegye
március 6-i
járványügyi rendelkezése
A
Székesfehérvári
Egyházmegye március 6-i járvány ügyi
rendelkezése
A MKPK a tegnapi napon (2021.
március 5.) közleményt adott
ki az új járványügyi szabályokkal
kapcsolatban.
A
közlemény
tartalmát figyelembe véve az
Egyházmegyei Hivatal az alábbi
hivatalos tájékoztatást adja.
A
székesfehérvári
egyházmegyében 2021. március 8-tól
további intézkedésig a nyilvános
szentmisék
bemutatásával
kapcsolatban
az
alábbiakat
kérem:
Az elmúlt
hónapok egyre
súlyosbodó járványügyi helyzete
kellő tapasztalatot adott a
járványügyi szabályok templomi
betartásával és a szentmiséken
részt vevő hívek számával
kapcsolatban.
Ezen
tapasztalatok alapján kérem a
Plébános atyákat, hogy abban
az esetben, ha Kormány által
előírt
intézkedések
(pl.
védőtávolság, maszk viselése,
fertőtlenítés) nem tarthatók meg,

ne mutassanak be nyilvános
szentmiséket a templomokban.
Ahol viszont a résztvevő hívek
(érthetően lecsökkent) száma és a
hívek járványügyi magatartása
(szájmaszk,
védőtávolság,
fertőtlenítés) nem jelent nagyobb
kockázatot, mint, ami az élet
egyéb fontos eseményeinél is
bekövetkezhet
(mindennapi
bevásárlás, közlekedés, hivatali
ügyek intézése stb.), az eddigi
szabályok fokozott betartásával
továbbra is adjanak lehetőséget a
híveknek a vasárnap szentmisével
történő megszentelésére.
Bízom
a
Plébános
atyák
felelősségteljes
döntésében
(munkatársaik
véleményét
is
meghallgatva), akik a helyi
körülményeket pontosan ismerik
(templomi létszám, fertőzöttség,
hívek lelki igénye stb.) és ennek
megfelelően helyes lelkipásztori
döntést tudnak hozni.
Ezzel együtt kérem, hívják fel a
hívek figyelmét, hogy az MKPK
egységes döntése értelmében a
járványügyi
helyzetre
való
tekintettel felmentést adtunk a
vasárnapi
szentmisén
való
részvétel
kötelezettsége
alól
(Közlemény
2.
pontja).
A
nyilvános (vasárnapi) szentmiséken való részvétel tehát ott sem
kötelező senkinek, ahol erre
lehetőséget
biztosítanak
a
Paptestvérek!
Kérjük a Plébános atyákat, hogy
felelősséget érezve és vállalva a
rájuk
bízottakért,
további
intézkedésig ennek megfelelően
végezzék lelkipásztori szolgálatukat.
Székesfehérvár, 2021. március 6.
Spányi Antal
székesfehérvári püspök
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Egyházközségi hozzájárulás
Fizethető 2020-ra: és 2021-re is az
újságos pulton található postai
csekken vagy átutalással (CIB Bank
10701180-47037009-51100005) vagy
a plébánián.

is
figyelembe
veszi.
Az
egyházaknak biztosított kiegészítő
támogatás felosztása ugyanis a
rendelkezők száma alapján történik,
amelybe a nulla forintról szóló
felajánlás is beleszámít.

A
Nagy segítség a közösség ügyei
szempontjából,
ha
anyagi
eszközeinkkel
kellő
időben
és
kiszámítható
módon
rendelkezünk.

Együtt többet adhatunk! –
Idén
is
fontos,
hogy
rendelkezzen adója egyházi
1%-áról!
A Magyar Katolikus Egyház az előző
évekhez hasonlóan 2021-ben is segíti
az adózók tájékozódását az 1%-os
kampány során.
Idén is lehetőség van arra, hogy a
NAV
készítse
el
az
adózók
bevallását, ezért szeretnénk felhívni
figyelmét, hogy abban az esetben is
külön
rendelkezhet
személyi
jövedelemadója
1
%-ának
felajánlásáról, ha ezt a lehetőséget
választotta.
Fontos, hogy rendelkezzen adója
egyházi 1%-áról. 2018-tól a benyújtott
nyilatkozata
újabb
nyilatkozat
beadásáig
vagy
ennek
visszavonásáig érvényes marad.
A személyi jövedelemadó 1+1%-áról
a 20EGYSZA nevű nyomtatvány
kitöltésével,
illetve
az
eszja.nav.gov.hu
oldalon
rendelkezhet.
Amennyiben kapott az adóhatóságtól
levelet, amelyben felajánlják az
adóbevallás
elkészítését,
ennek
mellékleteként megkapta az EGYSZA
nyomtatványt is. Ezt kell kitöltenie és
az
adóhatósághoz
eljuttatnia
legkésőbb május 20-ig.
Ügyfélkapuval
nem
rendelkező
személyeknek is lehetősége van az
online felületen való rendelkezéshez.
Ebben
az
esetben
az
eszja.nav.gov.hu oldalon válassza a
regisztráció nélküli online felület
lehetőséget.
Kérjük, abban az esetben is tegye
meg felajánlását a Magyar Katolikus
Egyháznak,
ha
személyi
jövedelemadója
bizonyos
kedvezmények miatt nulla forint (pl.
családi adókedvezmény).
Az állam ugyanis a felajánlók
számánál ezeket a rendelkezéseket

testvériség
a
jövő
kihívása: Ferenc pápa
katekézise
történelmi,
iraki útjáról

Március 10-én, a szerdai általános
kihallgatáson a pápa visszatekintett
apostoli látogatására, melyet a
hétvégén tett Irakban. A bűnbánat
és az öröm lelkületével zarándokolt
el Ábrahám földjére, és hálás az ott
tapasztalt szeretetért, reményért. A
háborúra csak a testvériség adhat
hiteles választ – hangsúlyozta.

Bűnbánat és öröm között
Szent II. János Pál pápa kívánságát
váltotta valóra most Ferenc pápa
azzal, hogy elzarándokolt Ábrahám
földjére a háború, a terrorizmus évei
után
egy
világjárvány
kellős
közepén. Hála tölti el szívét Isten és
mindazok iránt, akik lehetővé tették
az utazást: az iraki köztársasági
elnök és a kormány, a pátriárkák és
püspökök, miniszterek és minden
hívő, Ali al-Szisztáni nagyajatollah,
akinél
nedzsefi
rezidenciáján
felejthetetlen látogatást tett. A pápa
magára vette az iraki vértanú
egyház keresztjét, közelről láthatta a
pusztítás nyomait, meghallgatta a
túlélők tanúságtételét az erőszakról,
üldözésről,
száműzetésről.
Ugyanakkor öröm vette körül
Krisztus hírvivőjét: látta maga körül
a reményt egy békés és testvéri
jövő felé, melyet utazása mottójául
is választott Jézus szavai nyomán:
„Mindnyájan testvérek vagytok” (Mt
23,8). Idősek és fiatalok, arcukon
lelkesedéssel fogadták Péter utódát.
Volt, aki öt órát várt, hogy
találkozhasson
a
pápával.
Asszonyok
is
karon
ülő
gyermekekkel; és tekintetükben ott
csillogott a remény.

A háború megoldása csak a
testvériség
Az iraki népnek joga van békében
élni, visszaszerezni méltóságát.
Vallási és kulturális gyökerei
évezredesek;
Mezopotámia
a
civilizáció bölcsője. Bagdadban

őrizték századokon át a világ
leggazdagabb könyvtárát, amit a
háború elpusztított. A háború szörnye
idővel folyton átalakul és tovább
emészti az emberiséget. A háborúra
azonban nem a háború a válasz, a
fegyvert nem másik fegyverrel lehet
elhallgattatni. Ennek kapcsán Ferenc
pápa újra feltette a kérdést: ki adta el
a fegyvereket a terroristáknak? És ma
ki szállít fegyvereket a terroristáknak,
amit
máshol
felhasználnak?
Gondoljunk csak Afrikára! Szeretném,
ha valaki válaszolna erre – mondta a
Szentatya,
majd
rámutatott:
A
háborúra a testvériség a válasz. Ez a
kihívás Irak, de minden konfliktusban
álló térség, sőt az egész világ
számára.
Képesek
vagyunk-e
testvériséget
teremteni
magunk
között? Vagy folytatjuk Káin logikáját
és
háborúzunk?
Testvériség,
testvériség – ismételte a pápa. Ezért
találkoztak és imádkoztak együtt
Irakban keresztények, muzulmánok
és más vallások képviselői Ur
városában, ahol Ábrahám megkapta
Isten hívását mintegy négyezer évvel
ezelőtt. Ábrahám atyánk a hitben,
mert meghallgatta Isten szavát, aki
leszármazottakat ígért neki, és ő
elindult. Isten hű ígéreteihez és most
is vezeti lépteinket a béke útján,
azokét, akik a földön járva az égre
függesztik tekintetüket. Ur városában
pedig ugyanazon égbolt alatt most
szívükben újra visszhangzott a
mondat:
„Mindnyájan
testvérek
vagytok”.
Ezzel
a
reménnyel
találkozott az iraki elnök beszédében,
a
sok
köszöntésben
és
tanúságtételben, a dalokban és az
emberek gesztusaiban.

Irak vértanú egyháza
A pápa ezután felsorolta iraki útjának
állomásait, találkozóit: a bagdadi szírkatolikus székesegyházban, ahol
2010-ben
negyvennyolc
embert
megöltek, köztük két papot a
szentmise közben. Irak egyháza
vértanú egyház, és abban a
templomban, ahol egy kő őrzi a
mártírok emlékét, felhangzott a
találkozás
öröme.
A
pápa
meglepetése, hogy köztük lehet,
egyesült örömükkel, hogy Péter utóda
velük van.
Gedő Ágnes – Vatikán
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