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2021. április 11.

XIX. évfolyam 14. szám

Húsvét 2. vasárnap
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad.”

Egyházközségünk
hirdetései:
Április 11. Húsvét 2.vasárnapja:
Az isteni irgalmasság vasárnapja
08:00 – Hálaadás
10:00 – Élő és elhunyt
családtagok
18:00 – +Árpád
A szentmise olvasmányai:
ApCsel 4,32-35
Zsolt 117
1Jn 5,1-6
Jn 20,19-31
Április 12. Húsvét 2.hét hétfő:
06:30 – +Gyula és Gyula
Április 13. Húsvét 2.hét kedd
Szent I. Márton, pápa és vértanú
06:30 –
Április 14. Húsvét 2.hét szerda:
06:30 – +Margit
Április 15. Húsvét 2.hét
csütörtök:
06:30 –
18:30 – 19:30 - Szentségimádás
Április 16. Húsvét 2.hét péntek:
Soubirous Szent Mária Bernadett
18:00 – 19:00 Gyóntatás
19:00 – +Anna és Miklós
Április 17. Húsvét 2.hét
szombat:
19:00 – Élő Rita
Élő Bongor és Mánuel
Április 18. Húsvét 3.vasárnapja:
08:00 –
10:00 –
19:00 – +Rózsafűzér Társulat élő
és elhunyt tagjai

Esti szentmisék
A kijárási tilalom oldásával e hét
péntektől az esti szentmisék
kezdési időpontja módosul 19
órára
a
korábbi
évek
gyakorlatának megfelelően.

Közlemény
Március 26

Veres András püspök, Balog
Zoltán református püspök, és
Fabinyi
Tamás
evangélikus
püspök közös levélben fordultak
Pintér Sándor miniszterhez,
amelyet az alábbiakban közlünk.
Az
egyházainkban
szolgáló
papok, lelkészek és hitoktatók a
koronavírus
okozta
járványhelyzetben is teljesítik
feladataikat a rájuk bízott
közösségekben. Tanítanak az
iskolákban,
temetési
szertartásokat végeznek, s ezek
okán közvetlenül is személyesen
érintkeznek
felnőttekkel
és
gyermekekkel,
idősekkel
és
fiatalokkal,
betegekkel
és
egészségesekkel egyaránt.
A gyermekek és a hívek
védelme, valamint az egyházi
szolgálat
fenntartásának
érdekében azzal a kéréssel
fordulunk Miniszter Úrhoz, hogy
az egyházainkban szolgáló kb.
10 ezer főt a pedagógusokkal
együtt sorolják be az oltási
rendbe. Ez az intézkedés
segítheti a járvány tovább
terjedésének megfékezését, és a
hívekkel való – a jelen kritikus
helyzetben különösen is fontos –
kapcsolattartást, az egyházi
jelenlét folyamatosságát.

Kérésünk meghallgatásában bízva
kívánjuk munkájára Isten gazdag
áldását.

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.
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!
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.
A személyi jövedelemadó 1+1%-áról
a 20EGYSZA nevű nyomtatvány
kitöltésével,
illetve
az
eszja.nav.gov.hu
oldalon
rendelkezhet.
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).
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2. 1%
A Prohászka Ottokár Alapítvány
tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelemadójának második egy
százalékával ebben az évben is
támogassa. A Prohászka alapítvány
adószáma: 19177232-1-13

Ferenc
pápa
szerdai
katekézise: A szentek
folyamatosan
segítő
kezet nyújtanak nekünk
A keresztény imádságról szóló
katekézis-sorozatát
folytatva
Ferenc
pápa
a
szentek
közösségéről
elmélkedett
a
szerdai általános kihallgatáson.
Hangsúlyozta,
hogy
közbenjárásuk „Isten tervének
legmagasztosabb szolgálata”
A húsvéti szertartásokat követően
Ferenc pápa szerdán folytatta
katekézisét
a
keresztény
imádságról
az
általános
kihallgatáson, ezen a héten a
szentek
közösségére
összpontosítva. Kifejtette, hogy
bármikor, amikor imádkozunk,
soha nem vagyunk egyedül,
hanem elmerülünk a múlt, a jelen
és a jövő közbenjárásának nagy
folyamában, amely az egyének és
az egész világ szükségletei
érdekében történik.
Az ima kiterjedő ereje
Krisztus testének, az egyháznak
az
közösségében
együtt
imádkozunk minden szenttel mondta a pápa. Hozzátette, hogy
ezek a jó imák „szétterjednek”,
„folyamatosan terjednek, akkor is,
ha közzé tesszük azokat a
közösségi hálókon, de anélkül is:
a kórházi osztályoktól kezdve, az
ünnepi összejövetelek pillanataitól
azokig,
amikor
csendben
szenvedünk”.
„Egy
ember
fájdalma mindenki fájdalma, és
egy ember boldogsága átárad a
másik ember lelkébe” – jegyezte
meg a pápa.

alkalommal,
amikor
összetesszük a kezünket és
megnyitjuk szívünket Isten előtt,
névtelen és ismert szentek
társaságában találjuk magunkat,
akik velünk imádkoznak, és
közbenjárnak értünk idősebb
testvérekként, akik megelőzve
minket részt vettek ugyanebben
az emberi kalandban.” „Az
egyházban nincs olyan bánat,
amelyet magányban hordoznak,
nincsenek könnyek, amelyek
feledésbe merülnének, mert
mindenki belélegzi és részt vesz
a közös kegyelemben.”
Tanúságtevők nagy hada
A pápa a szenteket ismert és
ismeretlen „tanúságtevők nagy
hadaként”
írta
le,
akik
szüntelenül velünk és értünk
imádkoznak, dicsőítve Istent. „A
szentek tisztelete közelebb visz
minket Jézushoz, aki az egyetlen
közvetítő az ember és Isten
között” – mondta.
Soha nem késő megtérni az
életszentségre
Ferenc pápa így folytatta szerdai
katekézisét: a szentek „arra
emlékeztetnek minket, hogy az
életszentség még akár gyenge
és
bűnös
életünkben
is
kibontakozhat. Soha nem késő
megtérni az Úrhoz, aki jó és
nagyon
szeret
minket.”
Krisztusban
is
„titokzatos
szolidaritást érzünk meghalt
szeretteinkkel, akikért továbbra
is imádkozunk”. Majd kötetlen
szavakkal
hozzátette:
„Az
életszentség
egy
életút,
találkozás Jézussal, ami lehet
hosszú, rövid, vagy akár egy
pillanat
is.
De
mindig
tanúságtétel; a szent egy
tanúságtevő, egy férfi, egy nő,
aki találkozott Jézussal és
követte Őt”. A pápa továbbá
kiemelte, hogy itt a földön
találunk a „szomszédban élő
szenteket” is.

tervének
legmagasztosabb
szolgálata” és „megkérhetjük és
meg is kell kérnünk őket, hogy
járjanak közben értünk és az
egész világért”. Az ebből az
életből eltávozott szeretteinkre
utalva Ferenc pápa hangsúlyozta:
„Titokzatos
szolidaritás
van
Krisztusban azok között, akik már
átléptek a másik életbe, és mi
zarándokok
között,
akik
itt
vagyunk ebben az életben: a
Mennyből elhunyt szeretteink
továbbra is gondoskodnak rólunk.
Imádkoznak
értünk,
és
mi
imádkozunk értük.” A pápa
megjegyezte, hogy a szentek
azért vannak, hogy „segítő kezet
nyújtsanak”
nekünk,
hogy
elnyerjük Istentől a kegyelmet,
amelyre szükségünk van.
Az
Isteni
vasárnapja

Katekézise végén a lengyel
hívekhez
szólva
a
pápa
emlékeztetett arra, hogy jövő
vasárnap ünnepli az egyház az
Isteni
Irgalmasság
liturgikus
emléknapját, amelyet Szent II.
János Pál indított el. Ferenc pápa
megállapította: „úgy tűnik, hogy a
vasárnapi liturgia kijelöli az
irgalmasság útját, amely azontúl,
hogy helyreállítja az emberek
kapcsolatát Istennel, a testvéri
szolidaritás új kapcsolatait is
megteremti az emberek között”.
Az ember valójában elnyeri Isten
irgalmát, „de arra is hivatott, hogy
mások irányába is alkalmazza az
irgalmasságot”.
Kérjük
a
megbocsátás és a felebarátunk
iránti szeretet kegyelmét – zárta
katekézisét Ferenc pápa a szerdai
általános kihallgatáson.
Somogyi Viktória – Vatikán

A szentek közbenjárása
Ferenc pápa rámutatott: „Az ima
mindig újjászületik: minden egyes

Irgalmasság

Segítségnyújtás
A pápa hangsúlyozta, hogy a
szentek közbenjárása „Isten
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