
 

Március 5-én, Hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti idő-
szak. Ne felejtsük, hogy Hamvazószerda szigorú böjti nap. 14 éves 
kortól hústilalom van, a 18 és 60 év közöttiek pedig ezen a napon 
háromszor étkezhetnek, melyek közül csak egyszer lakhatnak jól. 
Ezen kívül nagyböjt minden péntekén hústilalom van a 14 éven 
felüliek számára. A böjt alól felmentést kapnak a betegek és min-
dazok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek. A jövő vasárnap va-
lamennyi szentmise után a hamvazás szentelményében részesül-
hetnek mindazok, akik hamvazószerdán nem tudtak eljutni szent-
misére. Nagyböjt minden péntekén keresztúti ájtatosságot vég-
zünk 17 órától.  

A héten lesz elsőcsütörtök. 17 órától szentségimádásra, majd 
szentmisére várjuk a Testvéreket. 

Március 5-én 17 órától a Szent Család Óvodába várnak min-
den érdeklődőt, Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadására. 
Az előadás címe A harag kezelése.  

Március 23-án, szombaton, Szent József napjához kapcsolóan 
Apák napját szervezünk. Bátorítjuk a Plébániánkhoz tartozó édes-
apákat, hogy védőszentjüknek közbenjárását kérve imádkozzanak 
azért, hogy apai hivatásuknak minél jobban meg tudjanak felelni. A 
program délután veszi kezdetét és este közös szentmisével zárul. 

A Jézus Szíve Ferences Plébánia Karitász csoportja zarándokla-
tot szervez Szent Erzsébet és Liszt Ferenc nyomában Németor-
szágba 2019. július 12-e és 16-a között. Jelentkezni március 10-ig 
lehet. További részletek a hirdetőtáblán olvashatók. 

Az Evangélikus Lelkészség buszos zarándoklatot szervez Szent 
Pál nyomában Görögországba 2019. augusztus 11-e és 19-e között. 
A programról további részletek az újságos asztalra kihelyezett szó-
rólapon olvashatók. Jelentkezni a Plébánia Hivatalban lehet. 
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Emlékezz! 
 

 
Biztosan voltunk már egypár olyan kellemetlen helyzetben, 

hogy egy beszélgetés kapcsán valaki csodálkozva tette fel nekünk a 
kérdést: „Hát nem emlékszel?!” És bizony, be kellett vallanunk: 
nem, sajnos nem emlékszem. És olyankor az egyik lehetőség az, 
hogy jól összeveszünk, mondván: „hogyan lehet ilyen rövid a me-
móriád?”, „hogyan lehet elfelejteni egy olyan fontos dolgot?”, 
„mert biztos nem is figyelsz rám eléggé, mert ha figyelnél és érde-
kelnélek, akkor nem felejtetted volna el”… És van, amikor van eb-
ben valami igazság! Ami érdekel, arra jobban odafigyelek, arra 
koncentrálok. De van, amit tudom, hogy fontos és mégis kiesik. A 
másik eshetőség az, hogy nem letorkoljuk egymást, hanem emlé-
keztetjük a másikat. Ha lehet, akkor még idejében szólunk telefo-
non, „dobunk” egy emlékeztető sms-t, hagyunk a hűtőn egy kis 



fecnit, vagy éppenséggel megkérjük a másikat, hogy emlékeztes-
sen bennünket. Nem szégyen egyik sem, sem az, hogy figyelmez-
tetjük a másikat, sem az, hogy emlékeztetőt kérünk. 

Vallási kötelezettségünkkel, lelki életünkkel kapcsolatban is 
vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabad(na) elfelejtenünk. 
Sokszor használjuk azt a hasonlatot, hogy miként a lélegzetvételt 
sem felejtjük el, hanem természetes módon, feltétlen reflex alap-
ján megtesszük, úgy pl. az imádságról sem kellene elfelejtkeznünk. 
Spontán módon kellene belőlünk feltörnie. Ám töredelmesen be-
valljuk, hogy nem igazán ennyire magától értetődő, hogy igényes 
lelki életet élünk, időt szánunk az imádságra, vallási közösségünk 
tagjaival való kapcsolatunk ápolására. Ezek a dolgok nem maguktól 
mennek. Ezért tennünk kell, különben ellaposodik az ima, üressé 
válnak a vallásos cselekedetek, elhidegülnek a hívőkkel való kap-
csolataink. Nekünk kell áldozatokat hozni. Emlékezni és emlékez-
tetni kell magunkat és társainkat is! 

Ezt a szerepet vállalja magára Egyházunk, amikor nagyböjt 
ajtajához érve, hamvazószerdán nem csak hamuval hinti meg a 
homlokunkat, hanem felszólít: „Emlékezz!” 

Nem csak passzív szemlélője az Egyház annak a ténynek, 
hogy tagjai is, mint minden ember, aki e világra születik, egyszer 
befejezi földi pályafutását és teste visszatér a porba. Egyik magyar 
nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és sirató, addig jut, hogy láttatja a 
tényt, beletörődik a megváltoztathatatlanba: „Látjátok, feleim, 
szemetekkel, mik vagyunk: íme, por és hamu vagyunk.” Az Egyház 
túllép ezen a tehetetlen tényközlésen. Emlékeztet erre, mert eb-
ben az emlékezésben eszközt lát. Lehetőséget, hogy talán ettől 
végre komolyabban vesszük ezt a kis időt, amelyet kegyelemből 
üdvösségszerző cselekedetek idejeként kaptunk. Emlékeztet, de 
azzal a céllal, hogy közben felszólít: „Térjetek meg és higgyetek az 
Evangéliumban!” 

Emlékeztetni legalább akkora felelősség, mint emlékezni. 
Felvállalni a „mumus” szerepet, soha sem volt könnyű. Ma sem az. 
De Az Egyház arra kapott meghívást, hogy jelenlétével is emlékez-
tessen, szavával hallható módon hirdesse: vége az amnéziás álla-
potnak, emlékezni kell! 

 
Anyakönyvi hírek 

 
Keresztelés 

Balogh Róbert: 2019. február 24. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 
 

Temetés 

Tóth Vendelné Kocsis Szidónia Zsuzsanna: 2019. március 1. 
Kiss Vendelné Vízlendvai Julianna: 2019. március 1. 

Nyugodjanak békében! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje:  
 
Március 4, hétfő, Szent Kázmér; Boldog Meszlényi Zoltán püs-

pök és vértanú, 7 óra: + Ilona és László testvér 
Március 5, kedd, 18 óra: + Bujtor Gyula és + szülők 
Március 6, szerda, Hamvazószerda, 18 óra: Kámán család 
Március 7, csütörtök, Szent Perpétua és Felicitász, 18 óra: + 

Nagyszülők 
Március 8, péntek, Istenes Szent János szerzetes,  
 12 óra: Kiss Gyuláné László Erzsébet temetési szentmiséje 

18 óra: + István édesapa, + András és Teréz testvérek, + 
hozzátartozók 

Március 9, szombat, Római Szent Franciska szerzetesnő 7 óra: 
+ Tamás 

Március 10, Nagyböjt 1. vasárnapja 
7 óra: + Ferenc 
8.30 óra (Bazita): Hálából 
10 óra: + Sándor és Julianna 
18 óra: + Máté édesapa 
 

 


