
Megkezdődött plébániánk Karitász csoportjának nagyböjti ado-
mánygyűjtése, amely során a Testvérek tartós élelmiszer és pénzado-
mány felajánlásával segíthetik a plébániánk területén élő rászoruló 
családokat. Minden adományt a templomban lehet leadni, melyeket 
előre is hálásan köszönünk!  

A mai vasárnaptól kezdve három vasárnapon keresztül, minden 
szentmise után lehetőség nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások 
gyorsított befizetésére a kápolnában. Kérjük a Testvéreket, hogy 
amennyiben lehetséges szíveskedjenek élni e lehetőséggel. Egyúttal 
hálásan köszönünk minden adományt, amellyel közösségünket támo-
gatják. 

Március 10-én, csütörtökön 18.30-tól a Családkapocs Egyesület 
ökumenikus imaestet szervez a békéért a Mária Magdolna templom-
ban. Mindenkit nagy szeretettel hívnak erre az alkalomra, ahol a zenei 
szolgálat mellett három felekezet képviselője is fohászt mond. 

A Verbum Dei közösség Nagyböjti Hétköznapi Lelkigyakorlatot hir-
det március 14-étől 5 héten keresztül hétfő esténként 19 órától. A lel-
kigyakorlat napi fél óra imádságban való elmélyülést és heti egy alka-
lommal való csoportos találkozót jelent. További információ a kihelye-
zett plakáton olvasható, jelentkezni a plébánia hivatalban lehet. 

Március 12-én, jövő szombaton 10 órától a fiúkat minisztráns közire, 
lányokat zenei közire várjuk a plébániára. 

Március 13-án, jövő vasárnap lesz következő fatimai esténk. 16 óra-
kor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra 
kezdőik, 18 órakor pedig szentmise, amelyet dr. Pem László szombat-
helyi templomigazgató atya vezet majd. Szeretettel várunk mindenkit! 
Használjuk fel az alkalmat szentgyónásunk elvégzésére is, hiszen ilyen-
kor tudnak segíteni gyóntatásban környékbeli atyák! 

Március 14-én hétfőn és 15-én, kedden, Nemzeti ünnepünkön, nem 
lesz hivatali szolgálat a plébánián. 

Megérkezett a Martinus havilap legújabb száma, amely az újságos 
asztalról beszerezhető. 
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„Az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk” 
 

A nagyböjt is, miként 
minden olyan időszak, 
amely felkészít valamire, 
könnyen válik csupán 
átmeneti időszakká, 
amellyel kapcsolatban 
olyan érzésük van, hogy 
valahogy csak túl kell 
rajta esni. Mint valami 
szükséges dolog, amely 
nem tartozik a lényeg-
hez, de el sem választható tőle; valahogy úgy, mint a megvásárolt érté-
kes termékhez hozzátartozik az egyáltalán nem óhajtott csomagolás, 
meg a hungarocell töltőanyag, vagy éppen a vég nélküli nylon kötegek. 

De mi lenne, ha a nagyböjtöt nem mint valami járulékos elemet él-
nénk meg, hanem hogy ez az ajándék! „Itt az alkalmas, szent idő!” – 
hangzik a nagyböjti zsolozsma egyik himnuszában, miként Szent Pál 
apostol is figyelmeztetett bennünket hamvazószerdán. Ajándék időnek 
éljük meg, hogy most önként vállalunk dolgokat, lemondásokat, ön-
megtagadásokat, jócselekedeteket, de nem csupán azért, hogy húsvét-
ra készüljünk, hanem önmagában is értékes és célja van: az életünket 
tudja alakítani és a személyiségünket képes formálni. 

Így aztán a nagyböjt sem igazán arról szól, hogy mindentől elfordu-
lunk, hanem még tudatosabban fordulunk oda bizonyos személyekhez, 
dolgokhoz, helyzetekhez. 

De a nagyböjtben érdekes helyzetet teremt az is, miként kell meg-
élnem azt, hogy külső körülményeimet úgy igazítsam, hogy csendet 
tudjak teremteni magam körül, egyúttal a lelki életemet is próbálom 
elcsendesedve megélni, a belső nagy, háborgó és zajos hullámzásokat 
letörni; ám mégis, a külső és belső csendességben sem elnémulni kell, 
hanem kiáltani az Úrhoz. Ez a kiáltás nem az a fajta kiabálás és üvöltö-



zés, amikor mi, emberek egymásnak esünk és meggondolatlanul min-
denfélét mondunk. Nem is az a kiáltás, hogy artikulálatlanul üvöltök. 

Ez a kiáltás inkább hasonlít ahhoz, mint amikor valakinket elveszít-
jük, nem tudjuk, hol van és kiáltjuk hangosan a nevét, amellyel egyúttal 
hívjuk is. A nagyböjti kiáltás annak átélése, hogy nem találjuk Istent, 
keressük, kiáltjuk nevét és hívjuk. 

Nagyböjt első vasárnapján az olvasmányban, amikor visszaemléke-
zik a választott nép az egyiptomi szolgaságra, akkor Mózes azt is meg-
jegyzi: „az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk” /MTörv 26,7/. Noha 
Mózes volt a közbenjáró és közvetítő Isten és a nép között, mégsem 
azt mondja, hogy csak ő kiáltott. Hanem mindenki. Ott, ahol volt és 
úgy, ahogy tudott. 

Ezt gyakorolhatjuk most mi is, plébániai szinten. Miközben elcsen-
desedünk, egyúttal kiáltsunk is az Úrhoz! 

Felkínálok most pár lehetőséget arra, hogy miként élhetjük meg azt, 
hogy az Úrhoz kiáltunk egyénileg, mégis közösségben: 

Közös imalánc: Szentatyánk, Ferenc pápa kérése volt, hogy a ham-
vazószerdai böjtünket ajánljuk fel a békéért. Ezt vinnénk tovább azzal, 
hogy a faliújságon található egy kifüggesztett karton, amiről rózsafüzér 
tizedeket lehet letépni. Így kapcsolódhatunk ezzel az imalánccal is a 
békéért kiáltókhoz. 

Liturgikus felszólítás: Nagyböjti szentmiséken összeszedettségünket 
segítheti, ha különböző szövegvariációkat használunk. Ennek egyik le-
hetősége, ha az átváltoztatás után a következő akklamációt halljuk: 
„Íme, üdvösségünk szent titka!”, amelyre a következő feleletet adjuk: 
„Üdvözíts bennünket világ Megváltója, ki kereszted és feltámadásod 
által megmentettél minket!” 

Egyénileg végezhető lelkigyakorlat: A Verbum Dei közösség a 
Szentíráson alapuló, egyéni lelkigyakorlatára van lehetőség, amelynek 
közösségi alkalma és egyben további részletes tájékoztatás március 14-
én, 19 órakor kezdődik. 

Keresztút: Minden pénteken 17 órától keresztutat imádkozunk, 
amelyet egy-egy plébániai csoport tagjai imádkoznak elő. 

Lelkinap: Április 13-án, nagyszerdán tartjuk húsvétra való készüle-
tünk közös lelki napját. 16 órakor rózsafüzér, majd 17 órától Sillye Jenő 
Zenés keresztútját énekeljük, imádkozzuk át, majd esti engesztelő 
szentmisénk 18 órakor kezdődik. Gyónási lehetőség aznap 7-9 óráig, 
valamint a délutáni és esti lelki programok alatt folyamatosan. 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért 
és a járvány megszűnéséért: 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a mennyből 
meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Ma-
radj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg 
testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Plébániánk márciusi imaszándéka: Családjaink békében és biztonság-
ban élhessenek, mindenkinek legyen méltó megélhetése, otthona, 
munkája. A szülők pedig kitartsanak egymás szeretetében! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 
Cziráki László: 2022. március 1. 

Borsos Sándorné Bicsák Jolán: 2022. március 3. 
Heves Elemérné Ekhardt Rozália: 2022. március 3. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Március 7, hétfő, 7 óra: + Máris és Péter nagyszülők 
Március 8, kedd,  
 11 óra: Paál József temetési szentmiséje 

18 óra: + Szülők, testvérek, élő és + hozzátartozók 
Március 9, szerda,  
 8 óra: Bicsák Dezső temetési szentmiséje 

18 óra: Papi és szerzetesi hivatásokért 
Március 10, csütörtök,  
 14 óra: Bolla Jenő temetési szentmiséje 

18 óra: + Ferenc 
Március 11, péntek, 18 óra: + István 
Március 12, szombat, 7 óra: + Nagyszülők, nagybácsik, édesanya, 

édesapa és fiútestvér 
Március 13, Nagyböjt 2. vasárnapja  

7 óra: + Nagyszülők és hálából 
8.30 (Bazita): + Bogár Imre és felesége Julianna és + nagyszülők 
10 óra: Simon és Herczeg család + tagjai 
18 óra: Önzetlen jótevő testi és lelki egészségéért 


