Szent István Király Plébánia, Pomáz
Közösségi életünk Krisztus örömében.
Hírek, közlemények, lelki írások.

Hitem válasz legyen Isten szeretetére
Jézus mindent odaadott érted! Elfogadod?
Isten szakadatlanul szórja a kegyelem meteorzáporát. Tegyük ki magunkat ennek, hogy legalább egy porszem telibe találjon! Ellent ne álljunk a
kegyelemnek! Sokan gondolják úgy, hogy a kereszténység ma meggyengült. Az egyház dolgai csak a nagyobb ünnepeken kerülnek említésre,
vagy ha baj van. Finoman szólva nem nekünk fúj a szél. A kereszténység
egyre inkább háttérbe szorul. Talán az egyre inkább Isten nélküli, sőt nyilvánvaló módon Istentagadó világban - ahol gyakran olyannal is találkozunk, hogy nem tagadják, hanem támadják - már sokan arra gondolnak,
hogy az Isten által adott kegyelmek is megcsappantak. Azonban a plébánián találkozom olyan emberekkel, akiknek egy imaest, egy bibliaóra, egy
hittanóra, egy személyes beszélgetés vagy egy találkozás egy másik hívővel bizony nagy lelki ajándékot hozott. Tisztázódott jó néhány kérdés.
Közelebb kerültek Istenhez. Megoldódtak régi, megoldhatatlannak hit
problémáik. Vagy, ami számomra nagyon örömteli, számos “betegünk”
vagyis beteg testvérünk, jelezte: az orvosi kezeléseknek is köszönhetően
jelentősen javult az állapotuk.
Vegyük észre, minden hátráltató körülmény - például saját lelkipásztori
hiányosságaim - ellenére, számtalan kegyelmi ajándékot átvettek és kibontottak a “címzettek”. Nem is hinnénk, de már egy kis próbálkozás is
sok eredményt produkál. Nem csupán szokásból ajánlja az egyházunk az,
önmegtagadásokat, jócselekedeteket, alamizsnálkodást és imádságot,
engesztelést. Jómagam ezek mellé ajánlok lelki olvasmányokat is. A kegyelmi zápor hatását mi is megsokszorozhatjuk, fölerősíthetjük, ha örömmel továbbadjuk a nagyböjtben kapott ajándékokat. Mert Jézus mindent
odaadott! Elfogadod? Fontos lenne, hogy mi is továbbadjuk. Fontos lenne,
ha tényleg beszélnénk egymással róla.
feria
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Visszatekintő
Gyermek farsang – 02.09.
„Itt a farsang, áll a bál…” – a hittanteremben is
Ez év február 9-én délelőtt a hitoktatók szervezésével együtt ünnepeltek
gyermekeink. A 47 jelentkezőből 68, főleg általános iskolás jött el - nem
tévedés, szerencsére sok jó ember kis helyen is elfér! A kb.22 fős ovis
csapat legfiatalabbja 1 éves volt, és hála szüleiknek, velük is jól megvoltunk!
Ferenc atya köszöntője után a kedves énekes-táncos bemutatkozásban
megcsodálhattuk a sok ötletes, szebbnél szebb jelmezt. A Csúcs család
hangosításával mindent nem csak láttunk, de
hallottunk is.
A számtalan ötletes jelmez, életre kelt mesebeli
és valós figura, állatka színes forgatagában a
bejáratnál átadott kis „szívószál-gyöngyös” fonallánc tett némiképp rendet: így, a folyosói ruhatárban átöltözve, kis jelzéssel ellátva, 5 csoportban
folyt a csoki evés, pattogatott kukorica-szemezgetés, az ügyességi, sorváltó és koncentrációfejlesztő játék, no és a tízóraizás is, természetesen a
közös ima után.
A behozott, beküldött finomabbnál finomabb házi sütemény és rágcsálni
való, a tea és gyümölcslé is elkelt! A jókedvű gyerekek fél egy körül kezdtek hazaszállingózni, mert „A farsangnak immár vége, mindenkit vár otthon a finom ebédje! ” .
Nagyon szépen köszönjük a sok finomságot, a kedves szülők, nagyszülők, rokonok és egész Közösségünk támogatását, segédkezését!
Szeretettel várunk jövőre is minden vidámságot, mulatságot kedvelő
gyermeket a szervezők, – Annus Andrea, Banadics Márti, Wagner Andrea
és Sári, valamint István László - nevében
Polyák Mária

Szív-közelben – 02.08.
Ami a Szív-közelben-ből kimaradt.
Miért is jó a Szív-közelben-re elmenni? Jó hallani mi van a másikban belül. Sajnos többször átéltem már, mennyire felületesen ismerem azokat az
embereket is, akikről azt gondolom, hogy ismerem. Annyi minden „felesleges” dologról tudunk beszélgetni, a hit kérdése pedig, ami a legfontosabb,
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és egyetlen előre vivő beszélgetés, ritkán jön elő. Amikor meghallgattam
egy-két meghívottat ezen az előadáson, jól esett, hogy a szívüket nyitották
ki. Erőt merítettem gondolataikból, életük
láthatatlan részeiből. Lám ők is hisznek, jó,
hogy többen vagyunk.
Amikor Józsi megkért, menjek vele beszélgetni, nem ijesztett meg a feladat, mert a
tanúságtétel a feladatunk közé tartozik.
Beszélni kell arról is, ami nem látszik, hogy
egymást erősítsük. Nekem is jó volt, hogy
érdekelt embereket, hogy meghallgattak.
Viszont, nem számítottam arra, hogy mégsem mindennapos körülmények
között közt kell beszélni, így nem is tudtam úgy válaszolni, ahogy szerettem volna, nem beszélve azokról a kérdésekről, amik váratlanul értek.
Ezért írom ezt a kiegészítő levelet Józsi kérésére.
Rögtön az első kérdés volt, mi az életfilozófiám? Mivel váratlanul ért, nem
is válaszoltam, mert hírtelen nem jutott eszembe értelmes válasz. Viszont
másnap reggel már tudtam, hogy a válasz: „ORA ET LABORA” – imádkozzál és dolgozzál.
Valóban, a fizikai munka nagymértékben meghatározta és meghatározza
a családunkat. Részben azért, mert fiatalon, tapasztalat és segítség nélkül
vállaltunk sok gyereket, Jocó pedig épp elkezdte az egyetemet. Másrészt,
kaptunk a Szent György hegyen egy szőlőt nászajándékba. A szőlőben
pedig sok a fizikai munka, és az első években sok örömünk nem volt benne, csak kötelesség és nyűg. Emlékszem mennyire utáltam a szoptatós
újszülötteket lecipelni a szőlő aljára a tűző napon, és segíteni Jocónak.
Kicsit nagyobb gyerek már kapirgálta a földet, játszott a kövekkel, én meg
énekeltem nekik, hogy békén dolgozhassunk. A Balatonra nem jártunk,
mert autónk az nem volt, később már lett, de pénzünk nem volt. De, Jocónak köszönhetően a munkánk kitartó volt, egységes és rendszeres, ebből pedig az évek alatt kezdett kialakulni egy szerethető környezet. Ahogy
picit nőttek a gyerekek, belevontuk őket szeretettel,
de keményen a munkába. Nem volt könnyű, de
mind a nyolcan megtanulták szeretni azt a munkát,
ami az erőnk végső határáig megy, de éppen ezért
öröm. Öröm, mert együtt csináljuk, mindenki majd
megszakadt, és ez felszabadít egy nemes érzést,
egy meg nem vásárolható boldogságot: ezt is meg
tudtam csinálni! Másrészt, megtanultak előre gondolkodni, mit fogunk csinálni más-más évszakokban, és türelmesen kivárni a munka beérését. Itt nem csak a szüretre gondolok, mert a mi sző3

lőnkben van erdős rész is, irtás, telepítés, nagy kőfalak egész nyári építése, amit rengeteg apró, unalmas, fárasztó, hónapokig tartó kitartó munkával lehet csak elérni. És persze, összefogással.
Megtanulták, hogy ha nagyon meleg hetek vannak, akkor reggel 5-kor kell
kelni, mert csak 11-ig lehet dolgozni. Ez pedig nagyon nehéz egy gyereknek, akinek nyári szünete van; de becsületesen helyt álltak mindig. Persze, mi is odafigyeltünk arra, hogy nekik mi a fontos, és a szabadságot is
megkapták.
Kiskoruktól kezelni tudták a gépeket, szüretet levezényelni pedig már többen tudnak egyedül is.
Igaz, hogy ott nincs villany, gáz, és víz se, mégis nagy értéknek tekintik.
Mérhetetlen nyugalmat élhetnek meg testközeli természetben, mivel kint
élnek és alszanak a szabad ég alatt. Azon kívül, nagyon büszkék a munkájukra, amit apjukkal egységben hoznak létre.
Ennyit a munkáról, és annak szeretetéről. A hitről pedig beszámoltam élőben, azt meg lehet hallgatni.
Mindenkit szeretettel buzdítok rá, hogy jöjjön el ezekre az estekre, és
gazdagodjon. Ha pedig felkérést kap egy beszélgetésre, akkor annak örüljön, hogy megoszthatja velünk az értékeit.
Így ismerjük meg jobban egymást, és épül szépen a közösségünk itt Pomázon, a katoli9kus templomban és otthon családjainkban és a szívünkben.
Köszönöm, hogy eljöttek az én beszélgetésemre is.
Ui.: Megkérdeztétek tényleg: a kis gyerek kis gond,
a nagy gyerek nagy gond? IGEN, de van egy jó recept: a kisgyerekkel sokat kell Istenről beszélni, a
nagy gyerekről sokat kell Istennel beszélgetni!

Előretekintő
Döntéshelyzetben a család!
Egyházunk még nem készült fel arra, hogy kommunikálja a hit és erkölcs
oktatást a családokkal, ezért, a Keresztény Értelmiségi Szövetség Dunakanyar jobb part csoport képviseletében próbáljuk meg addig is felhívni néhány szempontra a figyelmet, hogy ezzel is a szülői döntésekben informálisan segítséget nyújtsunk.
A 2011 decemberében elfogadott Köznevelési Törvény rendelkezik a kötelezően választható hit- és erkölcstan 2013. szeptemberi bevezetéséről
az állami általános iskolák 1. és 5. osztálya számára. A szülőknek a gye4

rekek beiskoláztatásakor el kell dönteniük, hogy a gyerek melyik kötelező
képzésre, az erkölcstanra vagy az egyház által szervezett hittanra járjon.
Ezek is a kötelező tanórai foglalkozások részei lesznek, így legalább kettest kell belőlük szerezni az év végén.
Városunkban előre láthatóan több felekezet
is kész rá, hogy hitoktatással részt vegyen az
oktatásban. Az oktatáshoz szükséges feltételek megteremtése többnyire állami feladat. A
minimális csoportlétszámok meghatározása,
a szükséges tanterem biztosítása, illetve,
rengeteg apró részletkérdés van terítéken,
melyeket az egyházak és az állam a napokban is egyeztet. A döntések meghozatala sürgető, hiszen a beiratkozások
időpontját is államilag szabályozták, így arra az időpontra meg kell adni a
nyitott kérdésekre a válaszokat. A szervezési kérdések a legégetőbbek,
de felmerülnek azok a kérdések is, hogy egyik vagy másik tananyagot
milyen eszközök felhasználásával, milyen tárgyi feltételek biztosítása mellett kell és lehet oktatni.
Nem tudunk ezen a helyen, és ebben az időpontban mindenre kiterjedően
segítséggel szolgálni, de néhány, talán a szülői döntéshez szükséges
szempontokra irányíthatjuk a figyelmüket.
Egy evangélikus lelkésztől idézünk ide néhány kérdést, és a válaszát, ami
számunkra is megfelelhet:
Mivel foglalkozik az etika? - Szokásokkal, magatartásformákkal, az
értékrenddel, ami valamilyen cselekvésre kötelez. Vizsgálja a döntéseket, azt, hogy a társadalomban milyen belső és külső kényszerítő erő alapján rendeződnek tetteink. Együttélésünk színterein
vizsgálja az írt és íratlan szabályokat és azok elfogadását, elfogadhatóságát. Történeti részében megnézi, hogy adott cselekedeteknek milyen következményei voltak különféle időszakokban a
társadalmakban. Leegyszerűsítve: tetteink és szándékaink kerülnek nagyító alá!
(Megjegyzés: az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kerettanterv programja az erkölcstanról így fogalmaz: „Az erkölcstan alapvető feladata
az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy
legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a
tanulók viselkedésének belső szabályozó érőivé váljanak.” - Az etika
tárgya az erkölcs és az erkölcsiség alapelvei.)
5

Van-e semleges etika? - Nem jelenthetjük ki, hogy lenne. Mindenki
a maga személyes meggyőződése alapján tart valamit erkölcsösnek, jónak, vagy követendőnek. Európában, országunkban a keresztény együttélési normákat követjük, ezért az etikaórán is hamar kiderül, hogy általában azt tartjuk jónak, amit a bibliai történetek a jóról közvetítenek felénk.
Tart-e az iskolalelkész etikaórát? Nem.
Érhet-e bármilyen hátrány vagy megkülönböztetés ha egyiket vagy másikat választom? Biztosított-e az oktatás bármilyen választás esetén? Természetesen semmilyen hátrány vagy retorzió nem ér senkit
azért, mert etikát vagy hittant választ. A döntés szabad mindenki
számára. Ugyanakkor egyelőre inkább az etikaoktatás megszervezése és biztosítása okoz több fejtörést az iskola vezetésének - ha
ez bárkit is aggodalmakkal töltene el...
Ki tanulhat hittant? - Mindenki, aki érdeklődik. A hittan választásának nem feltétele, hogy meg legyél keresztelve, hivatalosan valamilyen keresztyén közösséghez tartozz, vagy vallásosnak érezd
magad.
Mi történik a hittanórán és ki tartja? - A hittant papok, lelkészek, és
hitoktatók tartják. Választható lesz lehetőség szerint katolikus,
evangélikus és református hitoktatás is.
Van-e osztályzat hittanból/etikából? - Mint minden órarendbe épített tantárgy esetében, úgy hittanból és etikából is van értékelés.
Nem az a cél ugyanakkor, hogy minél többen megbukjanak, hanem hogy egyszerűen vegyük komolyan egymást.
Milyen a légkör? - A legfontosabb a nyitott bizalmi légkör. Az őszinte kérdéseket igyekszünk őszintén megválaszolni akkor is, ha nem
a tananyaggal kapcsolatosak.
Mit fogunk tanulni? - Először bibliai történeteket ismerünk meg, hiszen ez az alapja nem csak a hittannak, de kultúránk jelentős részének. A művészetek és az irodalom
világában is sokszor fontos szerepet
kapnak.
Miért jó, hogy a Bibliáról tanuljunk? Mert ezek a történetek örök igazságot
tartalmaznak az ember lelki életéről,
cselekvéséről. Pascal szerint minden
ember lelkében Isten forma űr van, amit egyedül Ő képes betölteni.
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Egész életünket bibliai elvek szerint éljük, a törvényeink is Tízparancsolatra alapulnak. Számunkra a szeretet, hűség, tisztelet, az
élet védelme a legfontosabb.
Istenről beszélünk egyfolytában? - Nem. Beszélünk önmagunkról
és az erkölcsről is, akár az etikaórán. Elmondjuk ugyanakkor, hogy
nem csak elvárások vannak a tetteinkkel kapcsolatosan, hanem
erőt is kapunk a jó megcselekvéséhez. Kiderül, Ki a legfőbb jó.
Több-e, másabb-e az etika a hittannál? - Nem, ez fordítva van. Az
etika sokszor szárazabb, inkább elemző tudomány, a személyes
kérdésekben talán távolságtartóbb, hogy ne befolyásoljon egyik
irányba se. A hittan során éppen a bibliai történetek kapcsán sokat
foglalkozunk személyes kérdésekkel, az emberrel, mint testszellem-lélek egységével, lelkünk dolgaival és a misztikummal is.
A hittanórán is előkerülnek az erkölcsi kérdések, de nem függetlenül a világot alkotó Isten személyétől, hanem figyelembe véve őt.
Mást is lehet tanulni hittanon, mint a Bibliáról beszélni? - Igen, tanulunk egyháztörténetet beszélünk a világvallásokról, és megismerjük más egyházak szokásait is. Az önismeretre is nagy hangsúlyt fektetünk.
(Győri Gábor Dávid, evangélikus lelkész)
NJ

2013 Pomáz éve
2013.01.31.-én tartott a város, Vicsi László polgármester úr, és Kósa Anikó alpolgármester asszony, városi egyeztetést, „2013 Pomáz éve” apropóján. Az egyeztetésbe bevontak minden helyi civil szervezetet és egyházat
is. Ferenc atya kérésére, és a KÉSZ helyi csoport képviseletében vettem
részt az egyeztetésen.
Itt csak néhány, bennünket is érintő programra hívnám fel a figyelmet. A
teljes programról Kósa Anikó értesít minden szervezetet.
„Pomáz éve” megtalálható a facebook-on!
március 22-23. - foci hétvége, folyamatosan 33
órán keresztül, ami 2013 perc. Erre vár a város
5+1 fős csapatokat.
április 20. – Föld napja, szemétszedés, és
2013 tő virág elültetése a 8 képviselői körzetben (juthat ezekből a virágokból a templom
környékére is!) A virágot a város biztosítja!
május 4. – Szent Flórián nap, a tűzoltóság nyílt napot szervez!
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május 25. – gyermeknap, csatlakozási szándékunkat elfogadják! 13 órakor indul egy maratoni futóverseny, célja, hogy a város polgáraiból vállalt
távokból kijöjjön 2013 km futótáv!
július 7. - Árpád nap
augusztus17-20 - Szent István napi esték
Hagyományt szeretnénk ezzel teremteni! – templom körüli programokkal
szeptember 14-21 – Pomázi Szakrális Művészetek Hete
szeptember 21. Városnap - Halászné Gambár Mária vezetésével alakul
egy rétes sütő közösség, 20 csoporttal. Akik a városnapra készítenek 1313 méter rétest, amihez a receptet ő fogja adni. Az egyik ilyen csoport
lenne a pomázi egyházak csoportja. A Szerbek a nemzetiségeknél fognak
megjelenni. Az elképzelés, hogy 13 család süsse meg csoportonként ezeket a réteseket. Egy személynek kell vállalni, hogy koordinálja majd a
csoportot.
október 5. - szüreti felvonulás
december 20. - Pomáz gála

A világegyház napjainkban
Néhány gondolatot idézünk ide, ami a Magyar Kurírban megjelent, a világegyház rendkívüli eseményeiből.
Február 11. XVI. Benedek bejelentése: „Miután ismételten megvizsgáltam
lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem, előrehaladott korom miatt, már nem alkalmas arra, hogy megfelelő
módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.
Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem
pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve
és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent
Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség
van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban
olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.
Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke
üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új
pápa megválasztására”
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Február 12. A pápa nagyböjti üzenete a Hit évében a hit és a szeretet
kapcsolatára épül, négy tételben:
1. A hit mint válasz Isten szeretetére
„ … a keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy eszme áll,
hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel … A hit azt jelenti,
hogy minden képességünkkel személyesen ragaszkodunk az ingyenes és
„szenvedélyes” szeretet kinyilatkoztatásához, amellyel Isten szeret bennünket, és amely Jézus Krisztusban mutatkozik meg teljesen.”
„A hit Isten szeretetének befogadása …”
2. A szeretet mint a hitben való élet
„Az egész keresztény élet nem más, mint válaszadás Isten szeretetére.”
„A hit azt jelenti, hogy megismerjük az igazságot és ragaszkodunk hozzá
(vö. 1Tim 2,4); a szeretet pedig azt, hogy az igazságban „járunk” (vö. Ef
4,15).”
3. A hit és a szeretet közötti felbonthatatlan összefonódás
„ … a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció …”
„ …minden a Szeretetből indul ki, és minden a Szeretet felé törekszik …”
„ … Az ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket;
ezeket az Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk” (Ef 2,8–10). Ebből
megértjük, hogy az egész megváltó kezdeményezés Istentől jön, az Ő
kegyelméből, a megbocsájtásából, melyet befogadunk a hitben. Ez a kezdeményezés távol áll attól, hogy korlátozza szabadságunkat és felelősségünket, inkább hitelessé teszi ezeket és a karitatív tettek felé irányítja.”
4. A hit elsőbbsége, a szeretet elsősége
„A hit arra hív minket, hogy a remény erényével tekintsünk a jövőre, és
bizalommal várjuk, hogy Krisztus szeretetének győzelme eljusson a beteljesedésére.”
„E két erény között fennálló kapcsolat hasonlít az Egyház két alapvető
szentsége közötti kapcsolatra: a keresztség és az eucharisztia kapcsolatára. A keresztség (sacramentum fidei) megelőzi az eucharisztiát
(sacramentum caritatis), azonban arra irányul, amely a keresztény út teljességét jelenti. Ehhez hasonlóan a hit megelőzi a szeretetet, de csak
akkor bizonyul igazinak, ha a szeretet koronázza meg. Minden a hit alázatos befogadásából indul ki („tudjuk, hogy Isten szeret bennünket”), de
mindennek a szeretet igazságára kell eljutnia („tudni szeretni Istent és a
felebarátot”), amely örökké megmarad mint valamennyi erény beteljesedése (vö. 1Kor 13,13).”
„..élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába …”!
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Február 15. Az alábbi kép a Vatikánváros fölött kitört
viharban készült február 11-én 18 órakor, mindössze
néhány órával azután, hogy XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását: Villám csapott a Szent Péter bazilikába.
A villámlás ténye tehát valószínűsíthető; a helyszín és
az időzítés valóban különös. Érdekes adalék, hogy
akkor is dörgött és villámlott, amikor IX. Piusz pápa
1870. július 18-án kihirdette a pápai tévedhetetlenség
dogmáját, és az első Fatimai Szűzanya-jelenést is villámlás kísérte. Egyes források szerint a lourdes-i jelenést is mennydörgés
előzte meg, és sokak szeme láttára villámok cikáztak a Passió-film forgatása közben is.
Február 18. Idén Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának
elnöke tartja a pápa és a Római Kúria számára a
nagyböjti lelkigyakorlatot, amely február 17-én,
vasárnap este vette kezdetét, és egy héten át
tart.
Hétfőn délelőtt az Apostoli Palota Redemptoris
Mater-kápolnájában gyűltek össze a főpásztorok,
hogy meghallgassák Ravasi bíboros elmélkedését, Ars orandi, ars credendi. Isten és az ember arca a zsoltárokban címmel.
Február 19. „Az Egyház Krisztusé” – mondta lemondásakor a pápa. Február 17-én, vasárnap délben, pápasága utolsó előtti Úrangyalaimádságakor a Szent Péter téren összegyűlt 150 ezer hívőnek pedig azt
hangsúlyozta, hogy az Egyháznak szüksége van a lelki megújulásra.
„Ha az Egyház Krisztusé, akkor nincs helye a feltűnési vágynak, a megosztottságoknak, annak, hogy saját magunkat előbbre valónak tartsuk
Istennél. Jelentőségteljes továbbá, hogy a pápa nagyböjt elején mondott
le péteri szolgálatáról. A liturgikus évnek ez az időszaka különösen alkalmas a bűnbánatra, a megtérésre, a spirituális megújulásra.”
Február 22. Követőket várnak kezdeményezésükhöz a spanyol fiatalok. 90 perces tapssal
búcsúztatnák XVI. Benedek pápát.
A spanyol katolikus fiatalok már a Szentatya
lemondási szándéka utáni napon elhatározták,
hogy a történelem leghosszabb, videofelvételen rögzített, 90 perces tapsával búcsúztatják
XVI. Benedek pápát, utolsó szentmiséje után. A kezdeményezés kedden
jelent meg a spanyol konzervatív ABC webes felületén, és a fiatalok remélik, hogy mind az öt földrészről találnak követőket.
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A Vatikáni Rádió arról készített összeállítást, hogyan alakul XVI. Benedek
élete péteri szolgálata befejezése után.
A pápa továbbra is viseli a XVI. Benedek nevet, amelyet péteri szolgálata kezdetén választott magának.
Róma nyugalmazott püspökeként vonul vissza, öltözetéről még nem született döntés. Halászgyűrűjét,
amely pápai tekintélyének látható jele, és amelyet
pápasága megkezdésének ünnepi pillanatában húzott jobb gyűrűsujjára a
bíborosi kollégium dékánja, valószínűleg összetörik a hagyománynak
megfelelően, jelezve szolgálata végét.
Nem jelenik meg XVI. Benedek negyedik enciklikája, amelyet a hit témájának szentelt, mivel nincs már elég idő végleges formájának kidolgozására, a szöveg lefordítására. XVI. Benedek február 28-tól április végéig, május elejéig tartózkodik a Castel Gandolfó-i pápai rezidencián, amelynek
épületeit nem pecsételik le. A pápa ezt követően a Vatikáni Kertekben
lévő Mater Ecclesiae kolostorban lakik majd, ahonnan 2012 októberében
távoztak a klauzúrás vizitációs nővérek.
Február 23. Február 23-án, szombaton reggel befejeződött a Vatikánban
a nagyböjti lelkigyakorlat, amelyet Gianfranco Ravasi bíboros, a Kultúra
Pápai Tanácsának elnöke tartott a Szentatya és a Római Kúria tagjai
számára. A bíboros utolsó elmélkedését követően XVI. Benedek a következő szavakkal fejezte ki köszönetét:
„Az elmélkedés témája a hit, az ima művészete volt. „Eszembe jutott –
folytatta beszédében a pápa –, hogy a középkori teológusok a „Logos”
szót nem csak a „Verbum” – ige kifejezéssel fordították le, hanem az „ars”
– művészet szóval is. A „verbum” és az „ars” tehát egymással felcserélhető szavak. A középkori teológusok számára csak ez a két szó együttesen
fejezi ki a „Logos” teljes értelmét. A „Logos” nem pusztán egy matematikai
fogalom, hanem van szíve: egyben szeretetet is jelent. Az igazság szép;
az igazság és szépség összetartoznak: a szépség az igazság pecsétje.”
Február 24. Február 24-én, vasárnap délben a pápa utolsó Úrangyalaimádságára több mint 100 ezren érkeztek hatalmas feliratokkal, zászlókkal, biztosítva XVI. Benedeket a világegyház továbbra sem szűnő szeretetéről.
Nagyböjt második vasárnapján az evangéliumi szakasz Urunk színeváltozásának történetét beszéli el. Erről az evangéliumi szakaszról elmélkedve
fontos tanítást vonhatunk le – mondta XVI. Benedek pápa. „Mindenekelőtt
megértjük az ima elsőbbségét, amely nélkül az apostoli és a karitatív tevékenység puszta aktivizmussá fokozódik le. Nagyböjtben megtanuljuk,
hogy megfelelő időt biztosítsunk az egyéni és közösségi imának, amely
lélegzetet ad spirituális életünknek. Továbbá az ima nem azt jelenti, hogy
elszigeteljük magunkat a világtól és ellentmondásaitól, mint ahogy ezt
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szerette volna tenni Péter a Tábor-hegyen, hanem az ima visszavezet
bennünket a hit útjához, a cselekvéshez.”
Február 25. Február 25-én, hétfőn XVI. Benedek pápa közzétette motu
proprio apostoli levelét, amelyben módosít néhány pápaválasztásra vonatkozó szabályzatot.
Ennek célja, hogy biztosítsa a római pápa megválasztásának lehető legjobb módját, továbbá
elősegítse egyes rendelkezések biztosabb értelmezését és megvalósítását.
A pápa motu propriójában leszögezi: egyetlen választó bíborost sem lehet
kizárni sem az aktív, sem a passzív választásból, semmilyen ok vagy érv
alapján, betartva az Universi dominici gregis konstitúció 40. és 75. pontjainak előírásait.
A konstitúció megállapítja, hogy az Apostoli Szék törvényes megüresedésének pillanatától kezdve 15 teljes napon át kell várni a távollévőkre a
konklávé megkezdése előtt. XVI. Benedek azonban a bíborosi kollégiumot
felruházza azzal a joggal, hogy előbbre hozza a konklávé megkezdésének
időpontját, miután megállapítják minden választó bíboros jelenlétét.
A Sixtus-kápolnát XVI. Benedek pápa távozásáig, február 28-ig látogathatják a turisták, ezt követően megkezdik a kápolna előkészítését a konklávéra.
A pápaválasztás helyszíne valószínűleg 1559
óta a világörökséghez tartozó Sixtus-kápolna,
amely máskor nyitva áll a látogatók előtt. IV.
Sixtus pápa építtette a XV. században: 1482ben megbízta korának legjobb művészeit –
Botticellit, Peruginót, Rossellit és Ghirlandaiót
–, hogy hét hónap alatt készítsék el a Mózes életét ábrázoló falfreskót a
bal oldalon; jobb oldalon Jézus életének képei láthatók. Michelangelo
1508 és 1512 között festette a mennyezeti freskókat a teremtéstörténetről
és oltárfalán az Utolsó Ítéletről. Bár a képek más-más pápák pontifikátusa
alatt születtek, egységesen ábrázolják az üdvtörténetet.
Február 26. Őszentsége XVI. Benedek, emeritus pápa – ez lesz Joseph
Ratzinger hivatalos megszólítása, miután február 28-án, este nyolckor
lemondása okán véget ér péteri szolgálata.
A Vatikáni Információs Szolgálat hírlevele
szerint Federico Lombardi szentszéki szóvivő ma bejelentette: a pápa továbbra is
használhatja az „őszentsége, XVI. Benedek” megszólítást, hivatalos titulusa pedig
az „emeritus pápa” lesz.
A „nyugalmazott pápa” (hiszen az emeritus
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nyugalmazottat jelent) Federico Lombardi szentszéki szóvivő bejelentése
szerint egyszerű, fehér reverendát fog viselni mozetta (vállgallér) nélkül,
azonban nem a piros cipőt hordja majd, amit pápaként viselt, hanem a
mexikói Leonban ajándékba kapott, barna, bőrből készült lábbelit.
Halászgyűrűjét és pápai pecsétjét azonban összetörik, mivel ezek specifikusan a pápai hivatalhoz kapcsolódó jelképek. Minderről maga a pápa
döntött a camerlengo bíborossal (Tarcisio Bertonéval) és a pápai ház
munkatársaival közösen.
Február 27. XVI. Benedek megtartotta utolsó, általános kihallgatását a
Szent Péter téren, gyönyörű napsütésben. „ … A hit évében vagyunk –
folytatta katekézisét a pápa az utolsó általános kihallgatáson. „Ezt azért
hirdettem meg, hogy megerősítsem hitünket Istenben, egy olyan kontextusban, amely úgy tűnik, egyre inkább második helyre kívánja szorítani
Istent. Mindenkit szeretnék felszólítani, hogy újítsa meg szilárd bizalmát
az Úrban. Gyermeki módon bízzuk magunkat Istenre annak a bizonyosságában, hogy
karja mindig támaszt nyújt, és lehetővé teszi,
hogy mindennap előrehaladjunk a fáradságok közepette is. Szeretném, ha mindenki
érezné, hogy szereti őt az az Isten, aki Fiát
adta nekünk és megmutatta határtalan szeretetét. Szeretném, ha mindenki érezné annak az örömét, hogy keresztény.
… Szeretnék visszatérni 2005. április 19-éhez. Döntésem súlyosságát az
jelentette, hogy ettől a naptól kezdve mindig és mindörökre az Úr szolgálatába álltam. Mindig, mert aki a péteri szolgálatot vállalja, annak nincs
többé magánélete. A pápa mindig és teljesen az emberekhez és az Egyházhoz tartozik. Életéből eltűnik a magánszféra. Megtapasztaltam és most
is ezt tapasztalom, hogy akkor kapjuk meg igazán az életet, amikor felajánljuk azt. … A „mindig” azt is jelenti „örökre” – nem lehet többé visszatérni a privát életbe. Szolgálatomról való lemondásom nem ellentmondás
ezzel. Nem térek vissza a magánélet berkeibe, az utazásokkal, találkozásokkal, fogadásokkal, konferenciákkal teli mindennapokhoz. Nem hagyom
el a keresztet, hanem új módon maradok a keresztre feszített Úr mellett.
Nem gyakorlom az Egyház kormányzásával járó hatalmat, hanem az imán
keresztül Szent Péter mellett állok. Szent Benedek, akinek nevét pápaként
viselem, nagy példát jelent számomra ebben. Ő megmutatta nekünk azt
az utat, legyen az aktív vagy passzív jellegű, amely Isten művéhez vezet.
…”
Christoph Schönborn bécsi érsek bizalmát fejezi ki, hogy „Isten velünk
van”, és hogy a bíborosok a konklávén a megfelelő személyt választják
meg következő pápának.
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Isten már kiválasztotta a következő pápát, a bíborosoknak az a feladatuk,
hogy rájöjjenek, ki az. Az egész Egyház imádságára
szükség van ehhez – fogalmazott Schönborn bíboros
Rómába utazása előtt, február 26-án.
„Isten legyen a középpontban” – emelte ki az érsek.
Kifejtette: a következő pápa nagy feladata, amit XVI.
Benedek újra és újra hangsúlyozott, hogy Istent állítsuk a középpontba.
Az ember érdekében szükséges Istenre irányítani a figyelmet. Mert ahol
Istent háttérbe szorítják, az ember is rosszul jár – fogalmazott Bécs főpásztora.
A bécsi érseki palota Szent András-kápolnájában elhangzott rövid beszédében Christoph Schönborn bíboros Andrej Sinjawski szovjet költő és író
alakját idézte, aki ugyanezt fogalmazta meg egy embertelen szovjet büntetőtábor foglyaként: „elég szó esett az emberekről; beszéljünk végre Istenről”.
Az utolsó pápai kihallgatást követően a szentszéki szóvivő rövid eligazítást tartott a nemzetközi újságírógárdának. P. Lombardi bejelentette, hogy
a Vatikáni Televíziós Központ csütörtökön délelőtt 11 órakor élő adásban
közvetíti XVI. Benedek és a bíborosok találkozóját. Előreláthatólag nem
lesznek beszédek, Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja
köszönti a Szentatyát.
Péteri szolgálata utolsó napján, február 28-án 16 óra 55 perckor indul a
pápa a Szent Damazusz udvarról gépkocsin a helikopter térre, ahol a bíborosi kollégium dékánja köszönti. Negyed hat körül érkezik meg Castel
Gandolfóba, ahol Albano püspöke és más személyiségek várják. Fél hatkor a pápai palota loggiájáról köszönti az egybegyűlteket. Ez lesz XVI.
Benedek utolsó nyilvános megjelenése pápaként.
Február 28-án, este 8 órakor XVI. Benedek
elhagyja péteri szolgálatát, melynek egyik
konkrét jele az lesz, hogy a Svájci Gárdisták
becsukják az Apostoli Palota kapuját, és
befejezik szolgálatukat. A Castel Gandolfó-i
pápai palota biztonsági szolgálatát a vatikáni
csendőrség (gendarmeria) látja el, ők garantálják XVI. Benedek biztonságát. Ami ugyanis véget ér, az a Szentatya
nyilvános tevékenysége, melyet a Svájci Gárda végez a mindenkori pápa
számára.
A Sede Vacante (szék üresedés) kérdéséről Lombardi elmondta: a bíboros-dékán hivatalos levelet juttat el a bíborosokhoz március elsején. Előreláthatólag szombaton és vasárnap szünet lesz. Tehát a konklávét meg14

előző tanácskozások, kongregációk, március 4-étől kezdve ülnek össze. A
kongregációs ülések szakaszában várhatóan lesznek hírek arról, hogy
hány bíboros van már jelen és hányan tettek esküt. A kongregációk helyszíne a szinódusi aula. A bíborosok nem sokkal a konklávé kezdete előtt
költöznek be a Szent Márta házba, amely zárt lakhely lesz számukra a
konklávé egész időtartama során.
NJ

Lelki nap a Plébánián – 03.09.
A március 9-ei lelki nap főszervezőjét, Bozi Györgyöt kérdezem:
- Az elmúlt időkben nem volt jellemző plébániánkon a lelki nap. Ezért kérdezem, hogy mire készülhetünk, mi hívek?
Ez a nap találkozásra hív: találkozásra önmagunkkal, egymással és a
közösséggel, találkozásra Istennel!
Reméljük, mindenki minél többet megtapasztal, megélhet ezekből a találkozásokból.
- Kikhez szól a lelki nap? Kiket hívsz erre a lelki napra?
Mindenkit várunk, aki őszinte szóra, szeretetre vágyik, akinek kérdései
vannak, aki nyitott, és kíváncsi ara, hogy az Isten mennyire szereti őt is,
akár hiszi, akár nem.
- Mi lesz a napirendje és hol kerül megrendezésre?
Papi elmélkedések, világi életpéldák, élmények megosztása, beszélgetések, szünetekkel, ebéddel, kávéval, sütivel tarkítva.
Szentségi programként lesz napközben gyónási lehetőség, Szentségimádás végül pedig gitáros záró mise.
Mindez persze csak lehetőség, semmi nem kötelező.
Bárki bármiből kimaradhat, érdeklődése szerint, mindenki maga döntheti
el, mire érez hívást.
- Mi lesz a lelki nap gondolata, tematikája?
Nagyböjti időszakban a feltámadás ünnepére való felkészülés, kiengesztelődésre lehetőséggel, a hitben való elmélyülés.
- Ezt követően, nemsokára lesz a triduum plébániánkon. A lelki nap hogyan kapcsolódik a triduumhoz?
A lelki nap előkészület, jó alkalom lehet arra, hogy szívünk, lelkünk nyitottabb legyen a triduumra.
Jó szántás a triduum vetéséhez.
- Aki valamilyen okból nem tud részt venni ezen a közös lelki táplálékon,
de szeretne, annak lehet reménye rá, hogy valahogy bepótolhatja?
Minden rendezvény, még ha ugyanazok a résztvevők és ugyanaz a program is, mindig másként hat. Hiszen más lelki állapotban, más kérdésekkel
érkezünk.
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Tehát a pótlásról nehéz beszélni. Reméljük lesz más egész napos alkalom is, ami persze más élmény hozhat.
Azonban a havonta megtartott utolsó pénteki cursillos találkozókon erről a
napról, kérdéseiről is beszélhetünk, a hangulatát pedig mindenképpen
idézni tudjuk.
NJ

Nagyböjti Triduum – 03.14-16
3 este, ami megváltoztathatja az egész világod!
Nagyböjti triduum lesz a plébániánkon, ahogy tavaly. Ahogy tavaly? Szükséges, hogy más megvilágításban lássuk a húsvétot ... Különben előfordulhat, hogy ebben a készületben a tavaly levetett, szépen kimosott, öszszehajtogatott és az idei böjtre gondosan eltett elképzeléseinket fogjuk
most is úgy felvenni, mintha már semmi olyan nem történhetne velünk,
amit eddig ne történt volna meg. Hálásan köszönjük mindazoknak akik,
feláldozva szabadidejüket, odaajándékoznak életükből néhány órát az
Istennek, aki magát az örökkévalóságot készül nekünk ajándékozni!
Azok, akik Jézus nagy örömére eljönnek, mégis beleléphetnek a megszokottság kissé sekélyes medrébe, ahol kényelmesen csordogálnak le egymás után az évek és a böjti időszakok: ,,Tavaly is elmentem, idén is elmegyek.’’ Pedig nem egy ember mondhatja, hogy életének megújulása
egy ilyen egyszerű, első látásra majdhogynem semmitmondó lelki alkalommal kezdődött. Isten azonban kegyelmi tölteteket rejtett el több helyen
a templomban, és a gyanútlan résztvevők szívében különböző időpontokban működésbe is léptek. Bizony van olyan, ahol a keletkezett ,,tüzet’’
azóta sem sikerült eloltani.
Kálmán Antal atyáról érdemes tudni, hogy testvéréhez Kálmán József
atyához hasonlóan egyházmegyénk egyik legműveltebb papja, rendkívüli
érzékenységgel, különleges látásmóddal megáldott ember. Kedves testvérek! Kálmán Antal atya személye garancia arra, hogy ez a triduum valóban új látásmódot fog adni. Minden kedves résztvevő, ha csak egy napon
fog tudni eljönni, akkor is egy lelki ajándékkal fog hazatérni.
Sokszor, és az előző cikkemben is említettem már, Isten szakadatlanul
szórja a kegyelem meteorzáporát. Tegyük ki magunkat ennek, hogy legalább egy porszem telibe találjon! Anti atya már nagyon készül!
feria

Ingatlanaink állagmegóvásáról
Wágner Lipótot kérdezem, a Plébánia gazdasági bizottságának tagját:
- Úgy tudom, hogy a tavalyihoz hasonlóan, idén is pályáztunk állami pénzekre. Mit tudhatunk erről?
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2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium pályázatot írt ki
„Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” címmel. Ezen a
pályázaton a plébánia is indult, a sekrestye tető felújítását szerettük volna
elvégezni, ehhez kértünk 2,6 millió Ft támogatást. A nyár közepén született meg a döntés, miszerint mi nem nyertünk. Ekkor kis költséggel (70
ezer Ft ráfordítással) sikerült a beázást megszüntetni. A kivitelező szerint
egy-két évet átvészelhetünk a beavatkozás eredményeként.
Idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma tett közzé, a tavalyihoz hasonló
tartalmú pályázati felhívást. Ezt a lehetőséget is megpróbáltuk kihasználni,
beadtuk ismét a sekrestye tető felújítására a pályázatunkat. Most valamivel kevesebb önrészt vállalva, 3 millió Ft támogatást kértünk a minisztériumtól. Döntés április közepére várható.
- Hogy látja a testület, az idei évben melyek azok a sürgős munkák, melyekre pénzt kell előteremteni a közösségünknek, hogy ingatlanaink állapotát megőrizzük?
A templomban a sekrestye tető felújítását idén csak abban az esetben
végezzük el, ha sikerül pályázati támogatást kapnunk. Itt egyéb, komolyabb állagmegóvásra az épület szerkezetét tekintve talán nincs szükség.
Más a helyzet a templomi padokkal. Még Antal atya tervezte a padok felújítását. Biztosan mindenki emlékszik arra, hogy még utolsó erejével saját
maga főzött birsalmasajtot, melyből elgondolása szerint a padok felújítására adakozók részesülnek. Kívánságát lelkes hívek igyekeztek megvalósítani, ennek köszönhetően 70 ezer Ft adomány gyűlt össze erre a célra.
A képviselő testület eltökélt abban, hogy idén a templom padjai megújuljanak. Restaurátorral, műemlékvédelmi szakemberrel és több mesteremberrel történtek már tárgyalások ez ügyben. A költségvetésben a templomra, a plébánia ingatlanjaira összesen tervezett 2 millió Ft-ból a padok
felújítása az elsődleges.
Bőségesen akad tennivaló a templom melletti ingatlannal, nevezetesen a
cserkészotthonnal, a volt kántorlakással, Gabriella nővér lakrészével és a
mostanában gyakran közösségi háznak nevezett kis- és nagyteremmel
kapcsolatban is. Az L-alakú épület egyik oldala a Sashegyi Sándor iskolával határos, itt a csapadékelvezetés állapota nem kielégítő. A falakon belül
is láthatóak korábbi nedvesedések nyomai, a felület kívülről jószerivel
vakolatlan. Komoly beázások történnek – főképp a cserkészotthonban –
összetört, vagy lecsúszott tetőcserepek következtében. A közösségi ház
folyosóján is tapasztalhatunk beázásokat. Itt a fűtés és a vízvezeték elavult, ill., elöregedett, bármikor, bárhol számíthatunk csőtörésre, dugulásra, de ezen a téren csak hibaelhárításra tudunk idén költeni. Amit feltétlenül el szeretnénk végezni, az csapadékelvezetés helyreállítása, vagy módosítása, a belső vakolatok javítása és legalább a cserkészotthon kifesté17

se. Az elmúlt hetek betöréseit figyelembe véve, valamilyen vagyonvédelmi
intézkedés is elkerülhetetlen lesz.
- Milyen nagyjavítások, beruházások várhatók, amelyekre költséget kell
tervezni?
Az eddig említetteken túl folytatódik a plébánia kert közösségi térré alakítása, soron következő feladat a füvesítés, valamint az öntözés feltételeinek megteremtése. A füvesítésre tavaly a hívek adakozásából 300 ezer Ft
gyűlt össze, ez részét képezi a fent említett, összesen 2 millió Ft beruházási, fenntartási keretnek, amiből gazdálkodhatunk. Ha a sekrestye tetőre
beadott pályázatunkra kapunk támogatást, akkor az ott vállalt önrész megjelenik és csökkenti a cserkészotthonra és a kertre fordítható pénzt.
Annak érdekében, hogy minél többet elvégezhessünk a kitűzött feladatokból, a közösség tagjainak további önkéntes munkavállalására is szükség
lesz. Számítunk a cserkészek és szüleik aktív munkájára is. Ezúton is
szeretnénk kérni, hogy aki szaktudásával bármilyen formában hozzá tudna és szeretne járulni a plébániai közösség célkitűzéseinek megvalósításához, jöjjön, jelezze szándékát. Minden segítséget köszönünk.
NJ
………………………………………..
Alpha kurzus (most indul!), egy keresztény közösségi
létformába kapcsolódás lehetősége.
Belenőhetsz személyes Istenkapcsolatodba, és közben barátokat és segítőket is kapsz ehhez.
Már az első pillanattól gazdag élmények várnak.
Nincs beavatás, de vannak közös vacsorák, beszélgetések, megismerkedhetsz mások élményeivel.
Nincs titok, de van intimitás, személyesség.
A jó hangulat, és Istenközeli alkalmak lehetősége.
Ahol elérheted önmagad korlátait, és korlátlanul megtapasztalhatod, hogy
szeretve vagy!
Figyelnek rád, fontos vagy, megnyílhatsz, és nem fognak elárulni.
Választ kaphatsz kérdéseidre, és kérdezhetsz.
Ismerd meg Jézust, ismerd meg Istent, hogy a Szentlélek élet, és általa:
ismerd meg önmagad!
Mikor van erre lehetőséged? – 2013. február 26 - tól minden kedden 19
órai kezdéssel, 11 héten keresztül. De március 5-ig még lehet csatlakozni!
A jelentkezési lap letölthető a www.alphaszentendre.hu honlapról.
Hol van erre lehetőséged? – Szentendrén, a Szent András Általános iskola ebédlőjében folynak az előadások, ahol Adolfné Szelezsán Edit külön
pomázi csoportot szervez.
Ha fontos számodra, hogy kinek vagy fontos, akkor szakíts rá időt!
NJ
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„Ezeket a bölcs mondásokat a barátságról, mint a préselt
virágokat összegyűjtöttem, hogy ezek a szóvirágok
barátságot ébresszenek" Horváthné Olga
Nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való beszélgetés, legfőképp akkor, ha lélekben, gondolkodásban hasonlók találkoznak Isten színe előtt.
Aki mások lelkéig akar érni, annak ki kell nyitni a maga szívét.
Lelkünket nem önmagában teremtette az Isten, sok más lélekkel
vagyunk összekapcsolódva, és hatunk rájuk. Viselkedésünk irányíthatja őket anélkül, hogy tudnánk róla, vagy akarnánk azt. Ezért óriási a felelősségünk.
folytatjuk!
Klemm Julcsi ajánlja:
Mersz-e dönteni?
Hogyha igazán szereted
a hitvesed, a gyermeked,
nincs többé saját életed,
akit szeretsz, az törvényt szab neked!
Széljegyzet a vershez:

Nem cserélheted sorsodat,
nincs többé könnyű pillanat,
szigorú láncon tartanak,
akiknek egyszer átadtad magad!

Feleségemmel, Julcsival, negyven éve ígértünk egymásnak
örök hűséget. Öt gyermekkel
ajándékozott meg minket Isten
és megszületett hetedik unokánk is. Mindig fontos volt számomra, hogy a házasságról, a
családról, mint legszebb kincseimről tanúságot tegyek dalaimban is!

Hát mersz-e végleg dönteni?
Az élet hív, az isteni,
a szeretet bilincsei,
a Húsvét hív, a reménnyel teli!
Ha elhal, termést hajt a mag,
életté hal a föld alatt,
az élet útján tartanak,
akiknek végképp átadtad magad!

Sillye Jenő
Budapest(NOE)
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Hírek, hirdetések
Március 8. péntek – Nemzetközi Nőnap Szív-közelben, vendég: Mosolygó Apollónia, görög katolikus pap feleség, családanya,
Március. 9. szombat – Lelki nap keresztényeknek a Szent Mikós kápolnában
Március 11-12. Biblia csoportok a szokott időben, a szokott helyen
Március 14-16. 18h Tríduum, Esti szentmisék keretében. Kálmán
Antal atya, Pilismarót-Dömös plébánosa tartja.
Március 18-22 – missziós hét a Coop előtt, a József Attila utcában
Március 19. kedd – Szent József ünnepe, férfi nap a pincében
Március 19. kedd - Házas este a Közösségi házban 20 órától
Március 24. Virágvasárnap
Március 28- Nagyhét
Március 31. hajnali kettőről három órára kell átállítani az órákat!
Március 31.- Április 1. Húsvét

Miserend
Pomáz: Templom:

Hétfő, Csütörtök
reggel
Kedd, Péntek Szombat este
Vasárnap
reggel
délelőtt
este

Szent Miklós Kápolnában
Csobánka:

vasárnap

Szombat
Vasárnap

„ÉLESZTŐ”
a Szent István Király Plébánia értesítője
Megjelenik minden hónap elején.
Ingyenes kiadvány

7 órakor
18 órakor
8 órakor
9:30 órakor
18 órakor

délelőtt

11 órakor

este
délelőtt

16.30 órakor
11 órakor

Kiadásért felelős:
Erdődi Ferenc
Plébániai kormányzó

Pomáz, 2013 Templom tér 8.
Tel./Fax: 06-26-325006
mail: pomaziplebania@gmail.com
Web:http://www.pomaziplebania.hu
Bankszámla szám: 11742087-20000569

Plébániánk hírlevelét keresse minden hónap elején a templomi újságoknál!
Hírlevelünk virtuálisan hozzáférhető honlapunkon: pomaziplebania.hu
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