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Hozsanna, Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön!
Hozsanna a magasságban! (Mt 21,9)
Máté evangélista tanúsága szerint e szavakkal köszöntötték a pászka
ünnepére Jeruzsálembe érkező Jézust a városban egybegyűltek, s ezt a
felkiáltást ismételjük virágvasárnap a jeruzsálemi bevonulásra
emlékezve. Ezen a napon kezdetét veszi a nagyhét, amikor az Egyház
alapítását, Jézus kínszenvedését, kereszthalálát és feltámadását
ünnepli a keresztény világ. A szentföldi hívek már a IV. században
összegyűltek a húsvét előtti vasárnapon az Olajfák hegyén, felolvasták
a vonatkozó szentírási szakaszokat, majd a püspök vezetésével
körmenetben vonultak végig Jeruzsálem utcáin. A gyermekek olajfa- és
pálmaágakat tartottak a kezükben.
Nagy
Szent
Leó
pápa
idejében
(440-461)
Rómában
már
Jézus
szenvedése állt a liturgia
középpontjában. A századok
folyamán ötvöződött a két
hagyomány,
ezért
a
virágvasárnapi
liturgiában
ma az ünnepi mise elején
van a barkaszentelés (amely
nálunk
a
pálmaés
olajfaágakat pótolja) és az
evangélium helyén Jézus szenvedéstörténete.
A liturgikus reform előtt a nagyhét elején, kedden és szerdán olvasták
Jézus szenvedéstörténetét Márk és Lukács szerint. A hároméves
olvasmányos rend ezeket vasárnapra helyezte, így virágvasárnap a
Jézus kínszenvedéséről és kereszthaláláról szóló evangéliumi szakaszok
hangzanak el a szentmiséken.
Forrás: katolikus.hu
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Mindennapi bevonulás
Sokan az útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat,
amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik kísérték, így
kiáltoztak: Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön!
Sokan, de nem mindnyájan. A város éli tovább a maga megszokott
életét. Érzéketlen az Isten érkezésére, nem áll meg, nem figyel, nem
csodálkozik. Így van ez azóta, hogy a bűnbeesett Ádám fiai fölépítették
első városukat, s így is lesz mindaddig, amíg az utolsó város is össze
nem dől az utolsó napon.
Jeruzsálem lakóinak összességéhez
képest ez a sokan nevetségesen
kevés, mégis ez a kisded nyáj felelős
az
egész
város
üdvösségéért.
Körmeneteinknek,
melyeken
énekszóval
kísérjük
végig
az
Oltáriszentségben jelen lévő Urat a
város
utcáin,
súlyos
teológiai
mondanivalójuk
van,
mert
szembesítik a csip-csup ügyekben
nyüzsgő, vagy éppen közömbösen
bámészkodó
várost
Krisztussal.
Létezhet-e élesebb kontraszt a test
kívánságától
és
a
szemek
kívánságától uralt vásári bazárok és a
Legszentebbet
kísérők
ünnepi
vonulása közöttinél? De ennél több is
történik. A körmenet a várost a
teremtő isteni jelenlét erőterébe
emeli, azaz visszahelyezi eredeti
összefüggésébe, ahonnan kiszakadt. A körmenet azt is kifejezi, hogy
Istentől jöttünk, vele járjuk életünk útját, s hozzá is térünk vissza.
Kétes értékű az a fajta rajongás, mely egy egész várost magával
ragad, még ha látszólag őszintén Jézus Krisztusért lelkesednek is. A
háttérben mindig olyan önző, politikai vagy gazdasági érdekek és
elvárások húzódnak meg, melyeknek Jézus nem tud és nem is akar
megfelelni. A rajongók hada így rövidesen megcsappan - mint mikor az
élet kenyerének mondta magát, ezért sokan, megütközve a kemény
beszéden, elpártoltak tőle -, és győz a tömegvonzás törvénye: a
virágvasárnapi ünneplőket beszippantja, elnyeli a város. Sok száj,
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melyből a mai napon Hozsanna hangzik, pár nap múlva már Feszítsd
meg! -et kiált.
Jézus azonban az egész városért és az egész népért fölajánlotta
halálát, nem csak a hűségesekért. Mindenkinek megszerezte a belépés
lehetőségét abba a városba, amely felé mi is zarándokolunk: a
mennyei Jeruzsálembe. Annak a városnak lakói közül nem sokan vagy
kevesen, hanem kivétel nélkül mindenki hódol az Úr előtt, és mond
neki ékes éneket - örökkön-örökké. Virágvasárnap nem egyetlen
ünnepnap, hanem valamiképpen jelen van minden szentmisében.
Hiszen a kenyér és bor átváltoztatása nem más, mint Jézus
bevonulása. Ezért énekeljük minden szentmisében: Áldott, aki jön az
Úr nevében! Hozsanna a magasságban! A földkerekségen minden
percben van valahol átváltoztatás: ezt a vérrel és bűnnel szennyezett
földet megszenteli Jézus rejtett, de dicsőséges bevonulása. A
szentáldozás pillanata pedig egészen sajátos, személyes virágvasárnapi
bevonulás - bárcsak elébe teríthetném a hozzám érkező Úrnak
mindenemet, amim csak van: értelmem, akaratom és szívem
hódolatát, minden gondolatomat és tettemet, egész önmagamat.
Barsi Balázs

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2010.
évi országgyűlési választásokra
Kedves Testvérek!
Néhány nap múlva társadalmi életünk egy nagyon fontos
eseményéhez
érkezünk:
országgyűlési
választások
lesznek hazánkban. Az Egyház Krisztustól kapott
küldetése, hogy hirdesse az Evangéliumot minden
embernek. Az Evangélium üzenete egyaránt érvényes a
társadalom, a politika, az egyéni és a közösségi élet
minden területére: „…a társadalmi tanítás az Egyház részéről nem (...)
illetéktelen beavatkozás. Joga van a társadalmi szféra evangelizálására,
(...) amelyben az ember élete zajlik, - hogy ott visszhangozza az
Evangélium felszabadító üzenetét” (Az Egyház társadalmi tanításának
kompendiuma 70. p.).
2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia imaévet hirdetett a
nemzet lelki megújulásáért. Ebben a körlevélben írtuk: «Nemzetünk nagyon
nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket.»
Sajnos helyzetünk azóta még tovább romlott, de a lelki megújulás vágya is
erősödött. Mindnyájan tapasztaljuk az egészségügy, a közoktatás és a
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nevelés tragikus helyzetét, az emberek elszegényedését, a munkanélküliség
növekedését, a becsületes munka leértékelődését, a közbiztonság hiányát,
bizonyos nemzetiségi és etnikai kérdések politikai célú felhasználását, a
család értékeinek lejáratását, a családok gazdasági ellehetetlenítését, a vidék
és a mezőgazdaság szomorú helyzetét. Mi, katolikus keresztények pedig
évről-évre szembesülünk egyházi iskoláink és más intézményeink
hátrányos megkülönböztetésével. Mindezeket tetézi az általános korrupció
és az intézményekből való kiábrándulás. Sokan elvesztették a jövőbe vetett
reményüket, és közömbösségbe merültek. Sokan mondják: nem megyek el
választani, úgyis minden mindegy.
Mi, keresztények azonban nem oszthatjuk ezt a reménytelenséget.
Sorsközösségben vagyunk egész népünkkel. Önmagunk, fiatalságunk,
nemzetünk jövőjéért felelősek vagyunk Isten előtt. Emlékezzünk csak: egyegy kórház bezárása, vagy vasútvonalak megszüntetése elleni tüntetés
hozott-e eredményt? – Nem. Azt hallottuk: demokratikus országban erre
csak választások hozhatnak megoldást. Hát most itt a lehetőség! Aki nem
megy el választani, az eleve lemond arról a jogáról, hogy valamit is számon
kérhessen, lemond gyermekei, szülei, hazája jövőjéről. Ezért számunkra,
hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség.
De milyen pártot válasszunk, kire adjuk szavazatunkat? Itt két dolgot kell
megfontolni. Az első: nyilván mi, katolikus keresztények csak olyan pártot
támogathatunk, amelyik értékeli és támogatja a családot, segíti az oktatásnevelés helyreállítását, értékeli a becsületes munkát és támogatja a
munkahelyeket. Olyan pártot, amelyik kész felszámolni az általános
korrupciót, megvédi az ártatlanokat és bünteti a bűnösöket, amely
visszaállítja a közbiztonságot, rendet tesz az egészségügyben, és amelyik
nem diszkriminálja anyagilag azokat a szülőket, akik gyermekeiket egyházi
iskolába járatják. Természetesen, a választások előtt ezeket mindenki
megígéri, de azt is meg kell nézni, hogy a szép ígéretek hirdetői mit
csináltak eddig.
A másik kérdés: ha úgy gondoljuk, van olyan párt, amelytől ezeket
elvárhatjuk, akkor azt is meg kell fontolni, képes lesz-e arra, hogy
kormányra kerülve ígéreteit végre is tudja hajtani. Szavazatunkkal ne
támogassunk olyan pártot, amelyik sokak számára tetszetős ígéretekkel áll
elő, de azokat megvalósítani nem képes.
Keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység
alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet szentségét,
az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló
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, és amely, - miközben állandóan hivatkozik az emberi jogokra, ugyanakkor mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát
állítja a középpontba.
XVI.
Benedek pápa írta a „Caritas in Veritate” kezdetű
enciklikájában, hogy «az a humanizmus, amely kirekeszti az Istent,
embertelen humanizmus» (78.p.).
Fontosnak tartjuk ugyanakkor magyar voltunkat, nemzeti kultúránkat,
melyet a kereszténység formált már több mint ezer éve, s azt a hazaszeretetet,
amelyre Szent István óta minden magyar szent és boldog, nemzetünk
minden nagyja tanított minket. Széchenyi Istvánnal valljuk: „egyetlen
népnél sem vagyunk alábbvalóak.” De azt is meg kell jegyezni, hogy mi,
katolikus keresztények Krisztus példájára nyitott szívvel közeledünk minden
ember felé.
Kedves Testvérek!
Mindnyájan érezzük, hogy mélyponton áll ma nemzetünk. Ez azonban nem
taszít reménytelenségbe minket. Hazánkban nagy változásra van szükség,
és erre most lehetőségünk nyílik a választásokkal. Imádkozzunk Istenhez
bölcs belátásért és bátorságért, hogy megfontolt, jó döntést hozzunk.
Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk!
Budapest, 2010. március 28.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
További részletek olvashatók Egyházunknak a hívek politizálásával
kapcsolatos
tanításáról
honlapunkon:
http://veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/TL/Ratzinger.pdf

Elsőáldozásra készülő gyermekeink befogadása
„Aki egy ilyen gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be;
és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem
küldött” (Mk 9,37)
2010. február 13-án közösségünk formálisan is 30 új „kistestvérrel”
bővült. Az elsőáldozásra való készület félidejében, az eddigi igyekezet
elismeréseként és a következő időszakra szóló biztatatásként külön
mise keretében került megrendezésre a befogadási szertartás. A külön
alkalom megrendezésről, már előzőleg a próbán kiderült, hogy jó
választás lesz, hiszen a gyermekek, kezeseik, szülők, rokonok bizony
csordultig megtöltötték templomunkat.
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17.45. A családok folyamatosan érkeznek, mindenki csacsog és az
előre megadott helyét keresi.
17.55. Már megtöltjük a templomot, de az utolsók még most érkeznek.
A levegőben a gyermekek izgatottsága, a szülők mosolya egyaránt a
visszafojtott várakozást sejteti. A gyermekekben talán ilyen gondolatok
keringenek: milyen jó, hogy engem is befogadnak, milyen jó, hogy
szüleim, barátaim, ismerőseim is itt vannak! El tudom majd mondani
az igémet és az indokomat? Úgy izgulok!
Megszólal a csengő, kezdünk, Balázs atya ünnepélyes arca és kedves
odaadó profizmusa meghitt légkört varázsol körénk. Aztán a misében,
lépésről, lépésre átéljük a befogadás elemeit, a fogadalomtételt, saját
igék elmondását, a testrészek megáldását és a saját Szentírás
átadását. Hiszen akinek személyes megváltója, közössége van, annak
saját Szentírásának is lennie kell!
Azt hiszem, fontos dolgok ezek. Fontosak az ilyen különleges
szertartások, hogy tudatosuljon bennünk: bár a kísértéseket és a
próbatételeket sokfelől kaphatjuk, a bűnöket számos testrészünkkel
elkövethetjük, de mindig van kihez fordulnunk, Istenünk nem hagy
magunkra minket. Ezért legyünk akár szárnyaikat bontogató
gyermekek, akár aggódó szülők, életünket újra és újra az Ő határtalan,
befogadó szeretetére kell bíznunk!
„Azután karjaiba vette őket, rájuk tette a kezét, és megáldotta őket.”
(Mk 10,16)
Császár Ottó
Február 13-án különleges szentmisével ajándékozott meg az Úr;
kezese lehettem (és lehetek) két gyermeknek abból a csodálatos
harmincból, akik először szeretnék az oltáriszentséget magukhoz venni.
Befogadási szentmisén vettünk részt:
Kis hittanosaink befogadják Jézust, Jézus pedig befogadja a
hittanosokat.
Mi is, templomi közösség, befogadhatjuk őket… Valóban befogadjuk?
Mit jelent őket befogadni? Megérint-e minket annak az öröme, hogy
röpke fél év múlva már többen vesszük majd Krisztus testét? Mert
Jézus rendelte: „Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az
én emlékezetemre.” (LK22,19)
Amikor valaki megkeresztelkedik vagy elsőáldozáshoz járul, az azt jelzi,
hogy új életet akar élni, Jézus törvényei szerint a keresztények
közösségében. Isten ehhez adja erősítő és megszentelő kegyelmét.
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Az Egyház meghív minket, hogy vegyük komolyan Istent, és ha igent
mondunk Neki, akkor azt éretten, felkészülten mondjuk ki.
Aki a szentségekhez járul, annak jól fel kell készülnie erre, hogy a
szentség ne csak egy szép ünnepség legyen, hanem valóban az élet
átadása Jézusnak, az Egyháznak.
Mi, a közösség felnőtt - áldozó – tagjai felelősek vagyunk az
elsőáldozóinkért! Hordozzuk őket imáinkban és vegyük körül őket féltő
szeretettel, hogy ki ne aludjék bennük a láng!
A láng pedig már fellobbant bennük, bizonyították ezt a gyerekek
tanúságtételei: mindegyikük választott egy-egy „neki szóló igét” és
megfogalmazta, hogy mit üzen ezen az igén keresztül személyesen
neki az Isten.
A tanúságtételek után keresztet rajzoltak a gyerekek homlokára a
szülők és a választott kezesek, hogy áldást kérjenek rájuk a
Mindenhatótól.
Balázs atya pedig arra biztatta őket, hogy minden porcikájukat „adják
kölcsön” az Úrnak, akinek nincsen már húsból való szeme, füle, ajka,
lába és keze itt a földön; és keresztet rajzolt a testrészeikre is.
Csodálatos élmény volt osztozni a gyermekek izgalmában, őszinte
örömükben. Hálás vagyok az Úrnak, hogy befogadhatom őket, és
kérem segítségét, hogy méltó lehessek bizalmukra.
„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged,
ragyogtassa rád arcát az Úr, és kegyelmezzen néked,
fordítsa feléd arcát az Úr, s adjon békét tenéked!”
(Szám 6,24-26)
Imával és szeretettel őrzi szívében a gyerekeket a cikk írója:
Barsi-Bukri Annamária

Önként vállalt némaság
Hosszú évek óta vártam arra: egyszer eljön annak az ideje is, hogy a
2007 szeptemberében létrehívott Ifjúsági Közösség legalább néhány
tagja valamelyik böjti időszakban közös lelkigyakorlaton mélyíti el
istenkapcsolatát (és amire egyébként jómagam igencsak rászorultam).
De még idő kellett ahhoz, hogy ez a vágy megérlelődjön a tizenévesek
körében is. Az idei nagyböjtben aztán el is jött az ideje...
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...márc. 12-én este fél nyolckor egy szentségimádással alapoztuk meg
az elkövetkezendő hétvége lelki ráhangolódását. Aztán nyolctól kilencig
egy rendhagyó hittan keretében megtudtuk Richter Attilától (aki
mellesleg a lelkivezető szerepét is magára vállalta), hogy mire kell
felkészülnünk az Imaiskolának is nevezett lelkigyakorlaton. Amikor
csak tehette, velünk volt Balázs atya is, aki saját szemével és fülével is
meggyőződhetett róla: az elénk tornyosuló akadályokat sikerrel
vesszük. Különösen nagy próbatétel volt, hogy fél napig teljes
csendben kellett lennünk és csak Attilával válthatunk szót. Az
elvégzendő feladatok mind az imaélet elmélyítését szolgálták.
Kivétel nélkül mindenki igen sokat kapott a péntek estétől vasárnap
kora délutánig terjedő időszakban, még azok is, akiknek már szombat
délelőtt haza kellett menniük, mert más feladatuk akadt.
Tagként (de főleg jobb kézként) én magam is igen nagy felelősséget
érzek a "ifisekért". Az a tervem, hogy a Közösség építéséből mind
jobban kiveszem a saját részem, méghozzá úgy, hogy maradandó
élményekhez, emlékekhez segítem őket hozzá. Igen, rajta akarom
hagyni én is a kezem nyomát a Közösségen (és ezt a képességet az Úr
folyamatosan biztosítja nekem). Többek között ezek is a fejemben
jártak ott "fenn" Szadán, éppen a leendő otthonunkban és jelenlegi
nyaralónkban.
Éppen ez a félnapi szótlanság segített nekem, hogy kikristályosodjanak
bennem olyan dolgok, amik ezen kitűzött célom megvalósításának útját
fogják kikövezni. Segített abban is, hogy választ találjak egy, az utóbbi
hónapokban engem foglalkoztató súlyos és sorsdöntő kérdés
megválaszolásában, de még egyéb dologban is ezen kívül...
...és ez egy mindössze egyetlen mondatban leírható cél: úgy akarok
elszakadni a szüleimtől és megállni a saját lábamon (és összekötni
valakivel az életem, aki számomra a legjobb társ lesz), hogy hálával
tudjak elszakadni és ne "menekülés" legyen ez (utóbbi minden esetben
tönkreteszi a házaséletben egyébként nélkülözhetetlen boldogságot).
Egy sor kísértés nehezíti ezt a célomat, ezek aprólékos kivesézése
azonban külön cikket érdemelne.
Két dologért tartozom a lelkigyakorlat megvalósulásának és
eredményességének terén hálával az Istennek: az első, hogy a
Közösség valamennyi tagjának lakhelyétől mindössze néhány percnyi
autózással elérhető helyszínt sikerült a szüleimmel lefoglaltatnom
(köszönet illeti ezért őket is, különösen Édesanyámat, aki a
lecuccolásban is segített és aki közös, személyre szóló ajándékot
kapott tőlünk az áldozatáért cserébe), a második ok a hálára pedig az
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erre szánt napokra megfogalmazott javaslat (amit a Szentlélek
indíttatására tettem Attilának), mert egyszerre kellett elég időt
rászánnunk az Imaiskolára, illetve elérni azt, hogy a kedden kezdődő
iskolai hét (március 15-e idén hétfőre esik) előtt legyen idő a tanulásra
is. Így esett a választás a március 12-14 közötti időszakra.
Ezernyi kísértés, csapdahelyzet tette próbára az Imaiskola résztvevőit,
de Istennek hála, valamennyit ki tudtuk kerülni és életre szóló,
kitörölhetetlen lelki élményekkel térhettünk haza...
Petneházy András

András fenti cikkéhez kapcsolódva magam is megköszönöm elsősorban
a Jóistennek azt a rengeteg kegyelmet, melyet a rám bízottak kaptak a
hétvége során. Sorra végigkérdezgettem a résztvevő fiatalokat, és
szinte kivétel nélkül számukra új, és számomra is boldogító
mélységekről számoltak be az istenkapcsolatuk terén. Többen mondták
közülük: ilyet még eddig sosem tapasztaltak, az eddigi imáik ehhez
képest csak gyerekcipőben jártak, szeretnék ezt a mélységet
megőrizni, komolyan venni, folytatni, mert a Jóisten maga adta a
vágyat erre a szívükbe. Az az önzetlen, szolgálatkész vágy is
megfogalmazódott bennük: bárcsak a többiek is részesülhetnének
ebben! Számomra gyönyörű volt látni a ragyogó, csillogó szemeket,
szolgálni a mély és őszinte szentgyónásoknál, és érezni az egész
lelkigyakorlatot átjáró kegyelmi légkört.
Mint ahogy öröm volt tapasztalni Attila szorgalmas készületét, mélyen
átimádkozott szavait, "atyai gondoskodását" a kisebbek felé. Öröm
látni, hogyan működik az Úr abban, aki engedi. Hálás vagyok Attilának,
hogy a kapott talentumait nemcsak hogy nem ásta el, hanem ilyen
gyönyörű szolgálatban kamatoztatta.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik háttérimáikkal segítették
elmélyülésünket. Fizikailag nem voltak ugyan velünk, mégis éreztük
imáik erejét.
Természetesen köszönet illeti a Petneházy családot, akik a szükséges
helyszínt
és
fizikai
eszközöket
bocsátották
önzetlenül
rendelkezésünkre.
Tanulság: gyönyörű jövő áll előttünk, hiszen az Úr a mai világban is,
folyamatosan támaszt igényt és vágyat az újabb és újabb generációk
szívében a Benne való elmélyülésre.
Balázs atya
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SZERETETSZOLGÁLAT
„Velem tettétek” Mt 25, 40

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERADOMÁNY GYŰJTÉS
Hálásan
köszönjük
az
élelmiszeradományokat!
Áldjon
meg
a
Mindenható
minden
nagylelkű
adományozót
a
jóságáért!
Az
adományok
feldolgozása jelenleg még folyik. A
következő hónapban beszámolunk
róla, pontosan mennyi adomány
gyűlt össze, és hány egyedülállót,
családot tudtunk segíteni vele,
akiket még "szám szerint" sem
ismerünk.
Karitász csoport

Mire hív Jézus a szentségimádásban?

Aszkézisre: Lemondunk a jóról egy nagyobb jó kedvéért. Pedig
rengeteg jó dolgot lehetne a „semmittevés”, a szentségimádás ideje
alatt is csinálni. Akik megpróbálnak elcsendesedni, és elhatározzák,
hogy egy órát azzal töltenek, aki maga a Szeretet, azok gyakran
megtapasztalhatják a jóra való kísértést. Eszükbe jut, mennyi jó dolgot
tudnának elvégezni ezen idő alatt, mennyi mulasztásuk van feladataik
elvégzésében, és azt most mind bepótolhatnák. Hasznosabban is
tölthetnék az időt, sokat segíthetnének. Úgy gondoljuk, másokkal jót
tenni százszor többet ér, mint egyszerűen csak időzni annak
jelenlétében, aki minden jóság forrása. Ezért aszkézis, ha egy nagyobb
jó kedvéért elhagyunk valamit. Mert annál nagyobb jó nincs, mint hogy
Isten jelenlétében lehetünk, aki a legnagyobb Jó, a tökéletes Szeretet,
és Irgalom. Megfontolandó Teréz Anya gondolata: ha nővérei
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megrövidítik a szentségimádás idejét azért, hogy több jót tehessenek
a rászorulókkal, akkor egy idő után már nem fogják felismerni és
megszeretni a megtört embertársaikban jelenlévő Krisztust.
Szeretet válaszra: Mindent megelőz az életünkben Isten ingyenes,
feltétel nélküli szeretete irántunk Az eukarisztikus kapcsolat is tőle
indult ki. Ő az, aki szeretetében odáig ment, hogy jelenvalóvá tette
magát
az
Oltáriszentségben.
Láthatóvá,
tapasztalhatóvá,
érzékelhetővé. Alázatában alkalmazkodott teremtett létünk igényeihez.
Minden idő, amit vele töltünk, válasz az ő szeretetére.
Varga László atya írása alapján

ZŐD
Sok kicsi sokra megy 1.
Az ember a teremtést, a környezetet nem azért védi elsősorban, mert
szép - persze lelkileg is szükségünk van rá-, az igazi ok az, hogy ha
élhetetlenné válik, akkor nekünk annyi, tehát ez inkább az emberi faj
védelme, mint kereszténynek pedig lehetőség olyan jócselekedetekre,
amit sosem tud majd a másik visszaadni, hisz még talán meg sem
született. Ez eddig szép, de pár tízezer éve már itt él a Homo Sapiens
és eddig sosem volt rá szükség.
Na ez például nem igaz. Igény lett volna. Angkorról azt sejtik, de van
olyan Csendes-óceáni sziget, amiről tudják is, hogy azért halt ki a
lakossága, mert felélték az őket ellátó környezetet. Most ugyanez
játszódik le globálisan. Ma a Földön ~6,5 milliárd ember él, míg
kiszámították, hogy ha mindenhol a mai legfejlettebb technológiát
használnánk, ~5 milliárd embert tudnánk kiszolgálni az ajánlott napi
élelmiszer és ivóvíz mennyiséggel.
KM
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Veresegyházról zarándokcsoport indulna az Élő rózsafüzérre.
Érdeklődni és jelentkezni lehet Lukács Péter diakónusnál a +36-304744549-es
telefonszámon
vagy
e-mailben
a
lukacs.peter@vaciegyhazmegye.hu címen.
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A passiójátékok a XIII
–
XIV.
századtól
terjedtek
el
Európa
szerte.
A
terjedés
ösztönzője volt 1264 és
1316 között több pápai
rendelet,
amely
az
úrnapi körmenet és
ünnepség
rendjét
szabályozta, engedélyezte bibliai jelenetek élőképszerű bemutatását.
A Besnyői Passiót 2007. április 1-jén, Virágvasárnap mutatták be első
ízben. Szereplői az egyházközség tagjai közül kerültek ki. Jelmezeik és
kellékeik nagy részét maguk készítették. Szándékuk szerint minden
előadást valami újítással, fejlesztéssel szeretnék különlegesebbé tenni.
Az idei évet követően háromévente, Virágvasárnap mutatják be. Jézus
utolsó 12 óráját elevenítjük fel passiójátékunkban, a Getszemáni
kertben történő elfogásától kereszthaláláig. A passiójátékot Mel Gibson
Passió című filmjére, valamint boldog Emmerich Anna Katalin
látomásaira támaszkodva készítették el. Fontos eleme a zene, melyet a
Passió és a Gladiátor című filmek zenéiből válogattak össze.
A nézőközönség is részese lehet a játéknak! A Máriabesnyői bazilika
udvara, valamint tere, és a passiójáték fonala lehetővé teszi, hogy a
nézők különleges élményben részesüljenek. Az előadás elején
szövegkönyv kivonatokat osztanak szét, melyben ki vannak emelve
azok a részek, ahol a nézők bekapcsolódhatnak a játékba. A közönség
nem foglal helyet az előadás idején, hanem állva marad, mintha maguk
is ott lennének Kaifás főpap házában, és Pilátus palotájának udvarán. A
tömegnek követelnie kell Kaifástól és Pilátustól Krisztus kereszthalálát.
Több jelenet is a közönség sorai közt játszódik: Péter tagadása, Jézus
megostorozása, első elesése a kereszttel és találkozása Máriával.
Ezáltal a nézők belső szemszögből követhetik végig Jézus kálváriáját,
mintha maguk is ott lettek volna azokban a szomorú órákban... Ezután
elkísérhetik Jézust keresztútján, mint ahogyan a nép tette, Jeruzsálem
utcáin egészen a Golgotáig. Testközelből megtapasztalhatják a
kivégzőosztag katonáinak durvaságát, Krisztus értünk felajánlott
kínszenvedését, és kereszthalálát.
A 2010-es előadás március 28-án, Virágvasárnap kerül
bemutatásra, 16 órai kezdettel. Az előadás megtekintése ingyenes!
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SZERELMEM KRISZTUS
LELKIGYAKORLAT 18-35 ÉVES FIATALOKNAK
Vezeti: Varga Zoltán atya
Sok ember vágyik Isten közvetlen megtapasztalására. A hitet
gyakorolva mégis számtalanszor a nagy üresség és távolság marad
csak, amely a két világ: a természetes és a természetfeletti között
tátong. Pedig Isten jelen van a világunkban, sokkal közelebb, mint azt
gondolnánk. Az eget és a földet Krisztus istensége és embersége köti
össze a legtökéletesebben, ezért is állítja Isten (az Atya), Őt (a Fiút) az
emberi
üdvösség
megkerülhetetlen
középpontjába.
Krisztus
keresztáldozata óta Ő az egyetlen út az Atyához. Ezért emberi életünk
csakis Ő általa érheti el végcélját és teljesedhet be.
Az Atya akarata: Az Ő Szent Fiát szeretni mindenek felett!
A lelkigyakorlaton arra keressük a választ: hogyan lehet a rejtőzködő
és távolinak tűnő Istent életünkben felfedezni, és helyesen
viszontszeretni! Mitől válik élővé a kapcsolatunk azzal a Krisztussal, aki
a legvégsőkig elmenő áldozatot is meghozta értünk, megmutatva
irántunk túláradó szeretetét?
Tudom, és akarom-e Krisztust mindennél és mindenkinél jobban
szeretni?
Időpont: 2010. április 9-11-ig. A lelkigyakorlat péntek vacsorával
kezdődik, és vasárnap ebéddel ér véget. Szavazni a lelkigyakorlat
után a délutáni órákban lehet!
Helyszín: MATER SALVATORIS LELKIGYAKORLATOS HÁZ, Máriabesnyő
Jelentkezni lehet a lelkigyakorlatos ház elérhetőségein!

Tájékoztató az egyházi hozzájárulásról és a személyi
jövedelemadó 1%-ának felajánlásáról
Ajánljuk a testvérek figyelmébe egyházközségünk alapítványát, a
Várhelyi Vilmos Kiemelkedően Közhasznú Alapítványt, mely a
plébániai célok segítésére jött létre. Az alapítvány számlaszáma:
66000011-11024240. Kérjük, hogy adóbevalláskor adójuk 1%-áról
rendelkezzenek az alapítvány javára. Adószám: 18697438-1-13.
Kérjük továbbá, hogy adójuk másik 1 %-ával segítsék a Római
Katolikus Egyházat. Technikai szám: 0011.
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Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy Beer Miklós püspök úr rendelkezése
alapján az egyházi hozzájárulás mértéke az éves nettó jövedelem 1
százaléka, amely több részletben is befizethető. A befizetésre egész
évben van lehetőség Necz Pálnénál a szentmisék végén, illetve
telefonon egyeztetve egyéb időpontban is. (telefon: +36-30-4804956)
Lehetőség van banki átutalással is rendezni az alábbi számlaszámon:
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet: 66000011-11058117
2010-től az adókedvezmény megszűnt, ezért az idei befizetésekre már
nem tudunk igazolást kiadni.
Adományaikat előre is köszönjük!

ESEMÉNYNAPTÁR
Március 28. 16 óra Besnyői passió
Március 30. 18 óra Bűnbánati liturgia és gyóntatás Erdőkertesen.
Veresegyházról is szeretettel várjuk a híveket!
Ezen a napon Veresegyházon nem lesz szentmise.
Helyette 18.30-19 óráig szentségimádás
Március 31. 17 órától gyóntatás Veresegyházon
Április 1.

10 óra Olajszentelési mise Vácon
18.30 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
A szentmise után éjfélig virrasztás a templomban.
Éjfélkor közös zsolozsma.

Április 2.

17.30 Keresztút a plébániai tanácsok vezetésével
18.30 Nagypénteki szertartás

Április 3.

20 óra Feltámadási szertartás és körmenet

Április 4.

Húsvét vasárnap (vasárnapi miserend szerint)

Április 5.

8 óra Húsvét hétfői szentmise

Április 9-11. Varga Zoltán atya lelkigyakorlata Máriabesnyőn
18-35 évesek részére
Április 11.

9.30 (Irgalmasság vasárnapja) gyerekmise

Április 24.

17 óra kiengesztelődési este

Április 25.

18.00 (Hivatások vasárnapja) gyerekmise, előtte a
református iskola tanulóinak bemutatkozása és műsora

SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN
Hétköznap ........................ ...18.30
Hétfő szentségimádás......... .…19.00
Csütörtök szentségimádás
19.00
Szombat ........................... ….08.00
Vasárnap .........08.00; 09.30; 18.00
Reggeli szentségimádás hétfőtől
csütörtökig 6.00; pénteken 5.00
órától, hétvégén 6.30-7.30-ig
(zsolozsma 6:30-tól)
Gyónási lehetőség minden mise előtti 15
percben, illetve előre megbeszélt
időpontban a plébánián is van gyóntatás.
Görög katolikus misék: minden
hónap 1., 3. és 5. vasárnapján 11.30

SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat ........................... .…..18.00
Vasárnap .........……………………....11.00
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap…………………………….….…..9.30
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN

KÖZÖSSÉGEINK
Ifjúsági közösség: péntek 19:30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Felnőtt közösség: minden szerda 19.00
Kalász közösség: minden hónap
második vasárnap délután
Szent Antal imaközösség: minden
hónap 13-án 17.30
Szent Anna Bibliakör: hétfő 10.00
Kórus: minden szerda 19 óra
Gitáros kórus: minden vasárnap 16.30
Karitász: minden hónap második
csütörtök 17.00
Útkeresők: minden kedd 19.00
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán
19.00
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Életige kör minden hónap 1. csütörtök
19 óra
Baba-mama minden csütörtök 10-12-ig

Vasárnap .........……………….………11.00

HIVATALI ÜGYEK
Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 1 hónappal
szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni).
Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a 06-30-474-4549-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év március 1-ig, Molnár Zsolt plébános
úrnál. Ha kérdése van, az 589-540-es vagy a 06-20-9104-509-es
telefonszámon lehet felvilágosítást kérni.
Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-tól 15
óráig.
Szent Pio Otthon könyvtárának nyitvatartása:
Minden hó első és második vasárnapján: 16.00-17.00-ig. Egyéb időpontban
előzetes megbeszélés szerint.
A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon vagy a
sekrestyében!
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: dr. Horváth György, Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.

