
A május 1-jei pusztacsatári egyházmegyei zarándokaltra indított 
autóbuszra még lehet jelentkezni. Az autóbusz és a zarándokcsomag 
együttes díja 1700 Ft. A zarándokokat a jövő héten jelentenünk kell, 
így kérjük, hogy még a héten szíveskedjenek jelentkezni. Azok is igé-
nyelhetnek zarándokcsomagot, akik egyénileg utaznak, ennek ára 700 
Ft. Ezt is már csak a héten lehet igényelni.  

Továbbra is kérjük a testvérek segítségét, hogy nagyböjti levelün-
ket el tudjuk juttatni minden család otthonába. Eddig 2 500 levél talált 
gazdára a 6 500-ból. A leveleket a darabszám megjelölésével a szent-
misék után a kápolnában lehet átvenni.  

Március 29-én, Mindszenty bíboros úr születésnapján, a Mind-
szenty iskola Szülői munkaközössége gyalogos zarándoklatot szervez 
Csehimindszentre, Mindszenty bíboros szülőfalujába. A gyalogos za-
rándokokhoz autókkal és kerékpárral is lehet csatlakozni. 16.30-kor 
szentmise lesz a csehimindszenti templomban. A jelentkezés módjáról 
és a részletes programról a hirdetőtáblán lévő plakát alapján tájéko-
zódhatnak.  

Kérjük, hogy akik egyházközségi hozzájárulásukat banki átutalással 
vagy befizetéssel rendezik, feltétlenül jelezzék a közlemény rovatban 
lakcímüket, mivel nyilvántartásunkat ez alapján vezetjük. Kérjük, hogy 
akik ezt elmulasztották, szíveskedjenek a sekrestyében megadni lak-
címüket! 

Megérkezett az Adoremus áprilisi száma, amelyet előfizetői a sek-
restyében átvehetnek. 
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Ferenc pápa levele a családokhoz 
 
Kedves Családok! 
Házatok küszöbén állva fordulok hozzátok, mert egy olyan eseményről 

szeretnék beszélni nektek, amely, mint tudjátok, októberben lesz a Vati-
kánban. A püspöki szinódus rendkívüli közgyűléséről van szó, melynek 
kitűzött témája: „A családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívások az új 
evangelizáció összefüggésében.” Ma ugyanis az egyháznak úgy kell hir-
detnie az evangéliumot, hogy szembenéz azokkal a sürgető lelkipásztori 
teendőkkel is, amelyek a családot érintik. 

Ebbe a fontos időszakba Isten egész népe be van vonva, a püspökök, a 
papok, a megszentelt személyek, valamint a világi hívők a világ összes 
részegyházaiban, akik mind tevékenyen részt vesznek az előkészítés fo-
lyamatában: vagy konkrét javaslatokkal, vagy elengedhetetlen imádságos 
támogatásukkal. Kedves családok, különösen részetekről nagyon szüksé-
ges és fontos az imádságos támogatás! Ez a szinódusi gyűlés ugyanis 
kimondottan veletek foglalkozik, a ti hivatásotokkal és küldetésetekkel az 
egyházban és a társadalomban, a házasság, a családi élet, a gyermekne-
velés problémáival, valamint a családoknak az egyház küldetésében be-
töltött szerepével. Ezért kérlek titeket: buzgón imádkozzatok a Szentlé-
lekhez, hogy világosítsa meg a szinódusi atyákat, és vezesse őket nehéz 
feladatukban. Miként tudjátok, ezt a rendkívüli szinódusi gyűlést egy év-
vel később követni fogja majd az ún. rendes szinódus, amely szintén a 
család témájával foglalkozik. És ahhoz kapcsolódóan 2015 szeptemberé-
ben rendezik meg a családok világtalálkozóját Philadelphiában. Imádkoz-
zunk hát együtt mindnyájan, hogy ezen eseményeken keresztül az egyház 
valóban a Szentlélek segítségével haladjon előre a reflexió és a döntésho-
zatal útján, megfelelő lelkipásztori eszközöket találjon a családok megse-



gítésére, és az evangélium világosságával és erejével tudjon szembenézni 
a mai kihívásokkal. 

E levelet Jézus templomi bemutatásának ünnepén írom nektek. Lukács 
evangélista elbeszéli, hogy Szűz Mária és Szent József – a mózesi tör-
vénynek eleget téve – elvitték a gyermeket a templomba, hogy felajánlják 
az Úrnak, és ekkor két idős ember, Simeon és Anna a Szentlélektől indít-
tatva elébük mentek, és felismerték Jézusban a Messiást (vö. Lk 2,22–38). 
Simeon karjába vette, és hálát adott Istennek, hogy végre „megláthatta” 
az üdvösséget; Anna pedig előrehaladott kora ellenére új erőre kapott, és 
elkezdett mindenkinek beszélni a gyermekről. Nagyon szép ez a jelenet: 
két fiatal szülő és két idős ember, Jézus körül. Jézus valóban ezt teszi: 
segít, hogy egymásra találjanak és eggyé forrjanak a nemzedékek! Ő an-
nak a szeretetnek a kiapadhatatlan forrása, amely legyőz minden bezár-
kózást, minden magányt, minden szomorúságot. A családi élet útján szá-
mos szép időszakot osztotok meg egymással: az étkezéseket, a pihenést, 
a házimunkát, a kikapcsolódást, az imádságot, az utazásokat és zarándok-
latokat, a karitatív cselekedeteket… Ha viszont hiányzik a szeretet, akkor 
hiányzik az öröm is; az igazi szeretettel pedig Jézus ajándékoz meg ben-
nünket: felkínálja szavát, mely megvilágítja utunkat, és táplál bennünket 
az élet kenyerével, mely erőt ad mindennapi fáradozásainkhoz. 

Kedves családok, a püspöki szinódusért mondott imátok olyan értékes 
kincs, amely gazdagítani fogja az egyházat. Köszönetet mondok nektek, 
és kérlek, imádkozzatok értem is, hogy igazságban és szeretetben tudjam 
szolgálni Isten népét. A Boldogságos Szűz Mária és Szent József oltalmaz-
zon benneteket szüntelen, és segítsen, hogy egyek legyetek a szeretet-
ben, és így haladjatok előre egymás kölcsönös szolgálatában. Szívből 
kérem minden családra az Úr áldását. 

Vatikán, 2014. február 2., az Úr bemutatásának ünnepe 
Ferenc pápa 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetések 

Böröcz Zoltán: 2014. március 19. 
Horváthné Kalamár Éva: 2014. március 21. 

Lemmer Katalin : 2014. március 21. 
Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
Március 24, hétfő, 7 óra: + Etel, György és Tibor  
Március 25, kedd, Urunk születésének hírüladása 

11 óra: László Károlyné Németh Mária temetési szentmiséje 
18 óra: Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére 

Március 26, szerda, 18 óra: + Gyula (+ 15. évf.) 
Március 27, csütörtök, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 
Március 28, péntek 

8.30 óra: Tóth Józsefné Novák Anna temetési szentmiséje 
18 óra: + József férj, édesapa és nagyapa, élő családtagok 

Március 29, szombat, 7 óra: + Károly és Margit szülők és János 
testvér 

Március 30, Nagyböjt 4. vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 

10 óra: + Károly édesapa és nagyszülők 
18 óra: + Anna és Ferenc nagyszülők  

Kedden, március 25-én lesz Urunk születésének hírüladása, Jézus 
fogantatásának ünnepe. Különleges buzgósággal vegyünk részt e na-
pon a szentmisén! A szentmise után szentségimádás és közbenjáró 
imádság lesz. 

Ne feledjük: minden csütörtökön csendes szentségimádást tartunk 
a szentmise előtt 17 órától.  

Nagyböjti péntekeken keresztúti ájtatosságot végzünk 17 órától. A 
jövő héten a Rózsafüzér társulat tagjai vezetik az imádságot.  

A jövő vasárnap a 10 órai szentmisén a katekumenek skrutíniumára 
kerül sor, amelyen plébániánk egész hívő közössége imádságban fo-
hászkodik azokért, akik május 25-én a szentségekben részesülve kö-
zösségünk elkötelezett tagjaivá válnak. 

Még tart a plébániai karitász csoport nagyböjti adománygyűjtési 
akciója, melynek keretében tartós élelmiszer-, ill. pénzadományokat 
gyűjtenek április 6-ig a rászorulók javára. Az adományokat a templom 
bejáratánál levő tartókba, ill. karitász-perselybe lehet elhelyezni. 

A betegek gyóntatása otthonaikban április 8-án és 9-én lesz. Kér-
jük, hogy hozzátartozóikat a sekrestyében jelentsék be! 


