A szigorodó járványügyi rendelkezések értelmében, Plébánia Hivatalban a
személyes ügyfélfogadás március 22-ig szünetel. Kérjük fontos ügyekben telefonon, illetve e-mailen forduljanak hozzánk.
A mai vasárnapon az altemplom bővítésre és közösségi ház építésre gyűjtjük
a perselyadományokat. Hálásan köszönjük mindannyiuk nagylelkű felajánlásait!
Kérjük a kedves Testvéreket a járványügyi előírások fokozott betartására! Különösen is figyeljünk a fizikai távolságtartásra az ülőhelyek megválasztásakor és
áldozás közben is. A kijelölt sorokat, kérjük, hagyják szabadon. A nagyobb tömeg
elkerülése érdekében továbbra is rendelkezésre áll a 11 órás szentmise lehetősége, amelyet egészen nyár elejéig fenntartunk. Köszönjük, hogy eddig is jelentős mértékben támogatták egyházközségünket perselyadományaikkal, amelyet
továbbra sem gyűjtjük szentmise közben. Munkatársaink segítségével szentmise
végén kerül sor a kijáratoknál perselyadományok gyűjtésére.
Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatalban.
Plébániai Karitász csoportunk nagyböjti adománygyűjtése még tart. Kérjük,
hogy a járványra való tekintettel, az erre szánt adományaikat ne tartós élelmiszer, hanem készpénzben ajánlják fel, amelyből majd önkéntesek vásárolnak
terméket a rászoruló családoknak! Köszönjük adományaikat!
Nagyböjti lelkigyakorlatos hétvégénk március 12-14 lesz. Péntek, szombat és
vasárnap az este 6 órakor kezdődő szentmisék keretében tartunk elmélkedés
sorozatot „Visszatalálni a forrásainkhoz” címmel. Mindhárom este várjuk a testvéreket, hogy ezzel is készüljünk hitünk nagy ünnepének, Húsvétnak megülésére! Így márciusi Fatimai esténk is a lelkigyakorlat része lesz, azon a szombaton
nem lesz reggel szentmise. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Március hónapban külön hangsúlyt helyezünk Szent József ünnepére.
Imakilencedre várjuk a híveket, különösen is a férfiakat, férjeket, édesapákat.
December 8-ig minden hónap 19-én közösen imádkozunk Szent József pártfogását kérve. Emellett egy Szent József képet is útjára indítunk, hogy családról családra járva, egy-egy hetet náluk töltve mindig legyen egy kis közösség, aki Szent
József pártfogását kéri. Egy kis imafüzet segíti az egy hétre szóló esti elmélkedést, imádságot. A Szent József kép fogadására családok jelentkezését várjuk!
Passió és nagyheti szertartások énekeihez kóruspróbára várjuk a jelentkezőket! Próbák időpontjához a megbeszélés ma 11 óra.
Március 25-én vándorbölcsőt indítunk útjára. Közösségünk ezzel is segíteni
kívánja plébániánk kisgyermekes családjait. Várjuk azon családok jelentkezését,
akik örömmel vennék, ha újszülött gyermekük pár hónapos koráig bölcsőben
ringhatna. További információkért forduljanak hozzánk!
Még várjuk önkéntesek jelentkezését a plébániai szórólapok célba juttatásához. Hálásan köszönjük mindenki segítségét, aki közreműködik ebben! A szórólapok a kápolnában vehetők át. A Jóisten fizesse meg fáradozásukat!

Plébániai Hírlevél
2021. március 7.
Nagyböjt 3. vasárnapja
Visszatalálni a forrásainkhoz
Meglepően enyhe időjárást kaptunk az
elmúlt napokban, hetekben. Ilyenkor úgy
kikívánkozik belőlünk, hogy „lesz ennek
még böjtje!”, de ma a szokásos sopánkodás helyett én is megpróbáltam ajándékként tekinteni a természet csodálatos varázsára. Arra, hogy noha megpróbálunk
belepiszkálni ebbe is, mégis tőlünk független marad, és időről-időre megmutatja,
hogy befolyásolhatunk sok mindent, de
urai nem leszünk mindannak, ami őserő,
ami természeti törvényszerűségen alapszik, ami eredendően „Isten alkotta szép”,
ami a maga nemében egyedülálló és így vagy úgy, de térdre kényszeríti a
teremtés csúcsát, önjelölt (koronázatlan) királyait, az embereket.
Ez a néma, de mégis beszédes világ képes bennünket tanítani és ámulatba ejteni. Segít, hogy rácsodálkozzunk dolgokra, megpróbáljuk meglátnia a látható világ mögöttirejtőző láthatatlan törvényt, hogy ebből következtessünk mi is valami szépre, jóra, igazra, Aki önmagából ajándékozott
nekünk mindent, miközben önmaga változatlan teljesség maradt.
Ragyogó tavaszi természet, amelyben a felkelő Nap ereje még gyenge,
de már képes előcsalogatni a lassan felmelegedő anyaföldből virágot, hajtást, szunnyadó ágakból rügyet, erőtlen vesszőkbe életet jelentő nedvet,
kaptárból méhet, vacokból vadat, és hívogatására a fészekbe madár költözik, így lesz a keszekusza fűszálakból tojásringató fészek. És ilyesmi varázslata lehet a Napnak, hogy a néptelen rétek egyszer csak a kimozdulni
vágyó városi ember számára a határtalan szabadság színterévé válnak.
Így jutottam ki ma én is az aranyoslapi forráshoz. És most nemcsak a
csordogáló kifolyásánál mentem el, hanem meg akartam nézni, hogy hol
van a forrása. Noha már több, mint két éve itt vagyok, ezt még eddig nem

néztem meg. Mert a forrás nem látványos, nem hivalkodó, csak egyszerűen táplál. Akár foglalkozunk vele, akár nem, szakadatlan megtölti a kis
tavat és engedi útjára a vizet, hogy amerre jár, ott élet fakadjon.
Hitünknek, keresztény életünknek is vannak ilyen forrásai, amelyeket
fel kell fedeznünk, vagy amelyekhez vissza kell térnünk és meríteni belőlük.
Forrásainkról való elmélkedésre várunk mindenkit jövő hétvégén!
„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk18,31/ - Virágvasárnap és
nagycsütörtök
A mostani és az elkövetkező vasárnapokon röviden szeretnék írni a
nagyheti szertartásokról, hogy, amikor benne leszünk, akkor fölkészültebben
tudjunk részt venni, ha a járvány miatt egyáltalán részt vehetünk.. Mivel csak
évente egyszer átélt mozzanatok, mindig előre kell készülni – nekem is…!
Ráadásul a koronavírus-járvány miatti intézkedések idén is bizonytalanná
teszik a közös ünneplés lehetőségét. De mi most úgy készülünk, hogy közösen emlékezhetünk meg Krisztus Urunk értünk vállalt szenvedéseiről és
együtt ünnepelhetjük meg a feltámadás örömét.
Virágvasárnap a bazitai és a 10 órakor kezdődő kertvárosi szentmisében
barkaszenteléssel kezdődik a szertartás. Idén nem az altemplom előtt gyülekezünk, hogy onnan együtt vonuljunk be a templomba, mint hajdan a Jézust
ünneplő tömeg bevonult Jeruzsálembe. Hanem az Istentiszteleti Kongregáció
iránymutatásai alapján a templom bejáratánál kezdődik a szertartás. Ha lehet, hozzunk otthonról virágos vesszőt, barkaágat, pálmalevelet. Miután
megáldjuk az ágakat elhangzik majd Jézus jeruzsálemi bevonulásának története. A prédikáció után közösen, énekelve vonulunk az oltárhoz és a kezdő
könyörgés végéig állva maradunk. Az olvasmányok után Jézus szenvedéstörténetét elmélkedjük át, hiszen az énekkar énekli a Passiót. Annál a résznél,
amikor Jézust keresztre feszítik és meghal mindnyájan letérdelünk, vagy a
székek között felállunk. Pár másodperc után felállunk és mindnyájan állva
hallgatjuk tovább az énekelt evangéliumot.
Nagycsütörtökön miközben mindenki még javában dolgozik, az Egyházmegye papsága a Székesegyházban imádkozik. Megújítjuk papszentelésünkkor tett ígéreteinket és püspök atya megáldja azokat az olajokat, melyeket év
közben a szentségek kiszolgáltatásakor használunk. Püspök atya külön kéréssel fordul a hívekhez, hogy imádkozzanak a papokért és őérte, János püspök
atyáért is, hogy szolgálatunkat Krisztus szándéka szerint végezzük.
Aznap este ünnepi mise lesz az utolsó vacsora emlékére. Ezen a misén a
dicsőség éneklésekor szólnak a harangok és a csengők, hogy aztán elnémuljanak egészen a nagyszombat estig, húsvét vigíliájáig.

János evangéliumának tanúsága szerint Jézus megmosta tanítványainak
lábát. A pap is – normál időszakban – elvégzi ezt a szertartást, követi Jézus
példáját. Az idei esztendőben ez a gesztus – sajnos – teljesen elmarad.
Az Eucharisztia liturgiáját különös ünnepélyesség övezi. Körmenetben
hozzák az adományokat az oltárhoz. Eredetileg ekkor hozták oda a szegényeknek szánt adományokat is, de pont azért, hogy a rászorulók is ünnepelhessenek majd húsvétkor, Karitászunk önkéntesei előre kiosztják a hívek
adományaiból összeállított ajándékcsomagokat.
A szentmisében szokatlanul sok ostyát változtat át a pap, mert azzal áldozhatunk majd meg pénteken, hiszen nagypénteken nincsen szentmise bemutatás. És ezen nagycsütörtöki alkalommal mindenki, aki szentáldozáshoz
járulhat kenyérrel és borral is (két szín alatt) áldozhat.
Ilyenkor szokott még lenni, hogy a z áldozás után a Szentostyát nem a tabernákulumba helyezzük, hanem egy külön erre az alkalomra kialakított őrzési helyre visszük. Megrázó, ahogy a tabernákulum melletti örökmécs kialszik… - Idén ezek a mély értelmű, szimbolikus cselekedetek elmaradnak. De
templomunkban csend van, az oltárt megfosztják a minisztránsok. Oltárunk
ott áll csupaszon, dísztelenül.
Lesz lehetőség, hogy a kápolnában részt vegyünk a virrasztáson. Elhangzik
Jézus búcsúbeszéde, valamint éjszakai zsolozsmát imádkozunk.

Anyakönyvi hírek
Temetés
Varga Tünde: 2021. március 5.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
Március 8, hétfő, 7 óra: + Gyula (+29. évf.)
Március 9, kedd, 18 óra: + Teréz és Ferenc szülők, + fiúk: Ferenc
Március 10, szerda, 18 óra: + Ferenc
Március 11, csütörtök, 18 óra: + András, Teréz és + István édesapa
Március 12, péntek, 18 óra: + István
Március 13, szombat, 18 óra: + szülők, nagyszülők
Március 14, vasárnap, Nagyböjt 4. vasárnapja
7 óra: + Magdolna és József testvér és + Balázs
8.30 (Bazita): Bogár Imre és felesége: Julianna szülők és Bogár nagyszülők
10 óra: + Szülők és Ella
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért, + Gombos László
18 óra: + Rezső és Piroska szülők, Cecília és Zsuzsanna keresztszülők

