
Kérjük a kedves Testvéreket a járványügyi előírások fokozott betartásá-
ra! Különösen is figyeljünk a fizikai távolságtartásra az ülőhelyek megvá-
lasztásakor és áldozás közben is. A kijelölt sorokat, kérjük, hagyják szaba-
don. 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 egyházközsé-
günket perselyadományaikkal, amelyeket továbbra is a templom bejárata-
inál elhelyezett kosarakba helyezhetnek el.  

Jövő vasárnap, Bazitán, a 8.30-kor kezdődő szentmise előtt és alatt is 
lehetőséget biztosítunk nagyböjti szentgyónás elvégzésére.  

A jövő vasárnap a Püspöki Konferencia rendelkezése szerint a Szentföld 
javára gyűjtjük a perselyadományokat. 

Az otthonukhoz kötött időseket és betegeket meglátogatjuk a nagyböjt 
folyamán. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hiva-
talban.  

A templom és környékének húsvéti ünnepekre való előkészítéséhez, 
takarításához kérjük a Testvérek segítségét március 27-én, szombaton 9 
órától. Ez alkalommal férfiak segítségét is kérjük a munkálatokhoz.  

Március hónapban külön hangsúlyt helyezünk Szent József ünnepére. 
Imakilencedre várjuk a híveket, különösen is a férfiakat, férjeket, édes-
apákat, nagyapákat! December 8-ig minden hónap 19-én közösen imád-
kozunk Szent József pártfogását kérve. Ehhez külön imafüzet készült, ame-
lyet templomunkban minden 19-ei alkalommal megtalálnak.  

Emellett egy Szent József képet is útjára indítunk, hogy családról csa-
ládra 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 jelentke-
zését várjuk! Köszönjük, hogy már szép számmal jelentkeztek, szeretném, 
hogy egész évben legyen, akik vállalják, hogy adott héten ők imádkoznak 
Egyházunkért, családokért, saját családjukért Szent József pártfogását 
kérve! 

Március 25-én vándorbölcsőt indítunk útjára. Közösségünk ezzel is se-
gíteni kívánja plébániánk kisgyermekes családjait. Várjuk azon családok 
jelentkezését, akik örömmel vennék, ha újszülött gyermekük pár hónapos 
koráig bölcsőben ringhatna. További információkért forduljanak hozzánk! 
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Légy (Egy)házunk ura! 
 

Keresztény hitünk lényegi eleme, 
hogy nem ismerünk el más Istent, mint a 
Szentháromság egy Istent, vagyis a mi 
Mennyei Atyánkat és az Ő Szent Fiát, a 
mi Urunk Jézus Krisztust és a vigasztaló 
Szentlelket. Egy Isten van és nincsen más 
Urunk. Gyenge emberi fogalmaink, sze-
gényes szótáraink meg mégiscsak azt 
mondatják velünk, hogy „tanár úr”, meg 
„mérnök úr” és „bakter uram”, sőt a fe-
leségeknek van „hites uruk” is. Az egy 
Isten és Úr nemcsak engedi, hogy ezeket 

a szavakat használjuk, hanem kegyelmet is ad ahhoz a feladathoz, ami 
kötelességet és felelősséget ró ránk, hogy úrnak szólíthatjuk egymást. 

Az úr lét feladat és felelősség. Legyen valaki úrhölgy, vagy férfi em-
ber, egyetemes küldetésünk, Istentől jövő parancs az emberi nemnek, 
hogy a föld minden állatát és a teremtett dolgokat uralmunk alá hajt-
suk, de nem leigázva, hanem földi életünk és végső soron üdvösségünk 
szolgálatába állítva. 

Ám, ha Isten a mi életünk Ura, mi pedig egymásnak testvérei, miért 
kérjük Szent Józsefet, hogy „légy házunk ura”? 

Mert az, aki egy otthonban, családban, házban úrként van jelen, ő 
mérce, viszonyítási pont. Ő osztja ki a feladatokat, kinek-kinek ráter-
mettsége szerint és ő szabja meg a kereteket. Milyen nagy szükség van 
ma is szétcsúszott emberi életünknek, elaprózódott mindennapjaink-
nak, szétesett kapcsolatainknak, külső és belső támadásokat megélő 
családjainknak egy olyan személyre, aki már kiállta a próbát, bizonyí-
tott és elég bölcs és szent ahhoz, hogy segítsen bennünket! 

Szent József segítse egész Egyházunkat és benne a családokat, mint 
egyházacskákat, hogy tudjunk eligazodni az élet forgatagában! 



„Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” /Lk 18,31/ - nagypéntek 
 

Állami szinten munkaszüneti nap lévén, talán sikerül kihasználnunk az 
alkalmat arra, hogy még bensőségesebben átéljük Jézus szenvedéstörté-
netét. Aznap reggel nem kondul a harang, csak valami furcsa, kerepelő 
hang hívja imára a kertvárosiakat. Reggel közös zsolozsma imádkozásával 
kapcsolódhatunk bele az Egyház imájába. 

Délután három órakor kezdődik a nagypénteki szertartás. Valaha en-
nek egy olyan neve is ismert volt, hogy „csonkamise”, hiszen megvan 
benne szinte minden, ami egy szentmise főbb szerkezeti eleme, csak ép-
pen átváltoztatás nincsen.  

Ha átváltoztatás nincsen, akkor mi van? A pap és segítők csendben, or-
gonaszó és ének kísérete nélkül az oltár elé vonulnak, mindenki letérdel, a 
pap pedig teljesen földre borul. Fura egy gesztus, de egyben nagyon meg-
rendítő papként ott feküdni a templom kövezetén. Mint szenteléskor: 
kiterítve, mint a vadászok prédája. Majd mindnyájan felkelünk és egy kez-
dő könyörgést imádkozik a pap, melyben a nép nevében kéri Istent, hogy 
emlékezzen meg irgalmasságáról. 

Felolvasnak szentírási részeket, van olvasmány, zsoltár és szentlecke is. 
Majd ismét halljuk a Passiót. Mint minden nagypénteken most is a János 
evangélium szerinti szöveg megzenésített változatát halljuk. Kivételesen, 
ezen alkalommal szabad leülve végigelmélkedni Jézus szenvedéstörténe-
tét. Majd miután Jézus kilehelte lelkét, mindnyájan felállunk/letérdelünk, 
rövid ideig csendben imádkozunk. Mindnyájan állva/térdelve hallgatjuk 
végig az evangélium záró sorait. 

Ezt követi 10+1 egyetemes könyörgés. Minden egyes könyörgés két 
részből áll: a szándék megfogalmazása, majd kis csendben, letérdelve 
imádkozunk, felállva pedig a pap megfogalmazza, hogy mit kérünk közö-
sen az adott szándékra. Ezt a kis liturgikus „tornaórát” a betegek, idősek 
nem kell, hogy végigcsinálják. Nyugodtan végigállhatják! A lényeg, hogy 
mindenki törekedjen az összeszedettségre! Idén a 10 kérés mellé még egy 
plusz könyörgés is lesz a koronavírus járvány megszűnéséért. 

Különleges részként következik a hódolat a szent kereszt előtt. A temp-
lom bejáratától hozom be a keresztet, amely nagyböjt 5. vasárnapjától le 
van takarva. Három helyen megállva egy válaszolós ének van, amelyet 
elkezd a pap, majd a kórus folytatja, végül a hívek felelnek rá. 

Ezt követi a konkrét kereszt előtti hódolat. Valamennyien a kereszt elé 
járulunk, hogy szinte testközelből szemléljük Jézus megváltó halálát. Mi 
nem elfutunk, mint a tanítványok, hanem odajárulunk a kereszten értünk 
meghalt Jézushoz. Kettesével, a templom középső folyosóján közelítjük 

meg a keresztet, és fejhajtással vagy térdhajtással fejezzük ki tiszteletün-
ket, majd két irányba távozunk, hogy így zökkenőmentesen, ütemesen 
menjen, s így fejezhesse ki mindenki hódolatát. 

Miután a keresztet felállítjuk az oltárra, megterítjük az oltárt, és kör-
menetben hozzuk az Oltáriszentséget. Közösen elimádkozzuk a Miatyánk 
kezdetű imánkat, amelyet Úrfelmutatás követ. És ezután tudjuk magunk-
hoz venni Krisztus testét. 

Az áldozást követően, miután elvitték az Oltáriszentséget az őrzési 
helyre, a pap áldozás utáni imát mond. Végül nem kapunk áldást, hanem 
egy záró könyörgéssel ér véget a szertartás. 

Miután mindenki csendben elvonul, ott marad az oltár a kereszttel és a 
gyertyákkal. Sajátos lehetőség, hogy ilyenkor szabad a kereszt felé térdet 
hajtanunk. 

 

Anyakönyvi hírek  
 

Keresztelés 

Csalló-Nagy Izabel:2021.március 13. 
Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Heti szentmisék rendje: 

Március 15, hétfő, 7 óra: + Irén és János szülők 
Március 16, kedd, 18 óra: + Tímea (+3.évf.) 
Március 17, szerda, 18 óra: Galambos és hegedűs család + tagjai 
Március 18, csütörtök, 

8 óra: Bajzik Lászlóné Boda Piroska temetési szentmiséje 
18 óra: + Sándor és Ilona 

Március 19, péntek, Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, 
18 óra: + József és Magdolna szülők, nagyszülők 

Március 20, szombat, 7 óra: + Édesapa, + Keresztanya 
Március 21, vasárnap, Nagyböjt 5. vasárnapja 

7 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 
8.30 (Bazita): Hálából a Segítő Szűzanya tiszteletére és 

 gyógyulásért 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa 
11 óra: Betegekért és az egészségügyi dolgozókért, + Mária és Pé-
ter nagyszülők 
18 óra: + Ida és nagyszülők 


