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A betegek kenete - az élni akarás szentsége

A betegség és a szenvedés embersorsunk kikerülhetetlen velejárói,
életünk legsúlyosabb megpróbáltatásai. Még akkor is, ha jó
egészségnek örvendünk, megvan a lehetőségünk arra, hogy
megbetegedjünk, mert mindnyájan magunkban hordjuk valamilyen
közeli vagy távoli betegség csíráját vagy veszélyét. A szenvedések elől
senki sem futhat el, a betegség soha nem kér bebocsátást:
leggyakrabban váratlanul és felkészületlenül ér bennünket.
Az evangéliumok tanúsága szerint az Úr Jézus - amerre csak járt -,
mindenhol jót tett, meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
Különös szeretettel fordult feléjük, idejének nagy részét a betegekre
szánta. Az Egyház Jézustól kapott és kiemelten fontos küldetése ma is,
hogy ápolja, gyógyítsa és megerősítse a betegeket. A betegek
szentségének kiszolgáltatásával a szenvedő ember betegségét Isten
előtt éli meg. Az a cél, hogy értelmet adjon a betegségnek, hogy azt az
üdvösség pozitív tapasztalatává alakítsa át, enyhülést adjon,
kieszközölje a gyógyulást és felajánlja a bocsánatot.
Amikor a beteg elhagyatva érzi magát, s talán úgy gondolja, hogy még
az Isten is elhagyta őt, a pap Krisztus és Egyházának képviseletében
kifejezi, hogy Isten soha, de soha nem hagy el bennünket. Látogatása
Isten szerető gondoskodásának a kifejezése. A látogatás alkalmával Szent Jakab apostol utasítását követve - a beteget megkenik olajjal
(vö. Jak 5,14-16). A gyógyulást célzó és jelző megkenést kíséri az
Egyház imája, könyörgése a beteg felgyógyulásáért.
A betegek szentségének célja az egész ember gyógyítása, talpra
állítása. Persze, ez nem jelenti azt, hogy úgy hat, mint a testi orvosság
és azt sem, hogy csodás, azonnal észlelhető hatása van. A betegek
kenetének szentségi hatásáról van szó, mely megadja az erőt, hogy
egy súlyos betegség kísértéseit leküzdjük, de erősíti bennünk a
gyógyulás reményét is. Ez a kegyelmi megerősítés talpra állítja a hívő
embert, ami akár a testi egészség visszaállításában is jelentkezhet. Ha
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a beteg meggyógyul, ez a gyógyulás jele lesz annak a gyógyulásnak és
talpra állításnak, amiben része lesz majd halála után a feltámadásban.
Végezetül fontosnak látjuk külön hangsúlyozni, hogy a betegek
szentsége nem utolsó kenet, nem csupán a haldoklók megerősítésére
szolgál: az élők szentsége, az élni akarás szentsége, mely a többi
szentséghez hasonlóan a földi zarándokútját járó ember életét,
életkedvét erősíti. A kenetet hozó pap pedig nem a halál angyala,
hanem Jézusnak, a Betegek Orvosának képviselője, aki a Szentlélek
kegyelmét közli, hogy a kegyelem szabadítsa meg a beteget bűneitől,
üdvözítse és erősítse meg jóságosan.
Álljon itt befejezésül mindannyiunk megerősítésére az a pár sor, amit
Teilhard de Chardin jezsuita tudós írt évekig ágyhoz kötötten szenvedő
nővérének: "Margit nővérem! Miközben én átadtam magam a
Világmindenség pozitív erőinek, te mozdulatlanul, ágyhoz szegezve,
lelked mélyén nagy-nagy csöndben alakítod át fénnyé a világ
legszörnyűbb árnyait. Mondd csak, mit gondolhat Teremtő Istenünk:
kettőnk közül melyiknek jutott nagyszerűbb szerep?"
Bognár István teológiai tanár írása a Győri Egyházmegye lapjában (2004. december)

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.
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
Adományaikat előre is köszönjük!
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ESEMÉNYNAPTÁR
Február 16. 8 óra betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása
Február 23. 18 óra gyerekmise
Március 5. Hamvazószerda, Szentmisék templomainkban:
Erdőkertes

17.30

Őrszentmiklós

18.30

Veresegyház, Szent Pio Otthon

18.30

A keresztény filmklub filmet vetít Jeremiásról, az ószövetségi
prófétáról, aki otthagyta életét és mindenét, hogy kövesse az Úr szavát
és megmentse Jeruzsálemet a pusztulástól. A vetítés február 23-án,
vasárnap 15 órakor lesz az erdőkertesi közösségi teremben, és kb
17.00 óráig tart. Megtekintése díjtalan!

IMÁDKOZZUNK EGY JANUÁR HÓNAPBAN
KERESZTELT GYERMEKÉRT!
Gábor Armand
Úr Jézus, te formáld, te alakítsd őt, hogy
hiteles, tanúságtevő keresztény emberré
váljon! Segítsd szüleit és keresztszüleit a
példaadásban!
Amen!

A szentmise szándékokat, felajánlásokat közvetlenül a szentmisék előtt
vagy hétköznap munkaidőben a Szent Pio Otthonban lehet jelezni Bulik
Erikánál és Bartók Ildikónál.
A templomi hirdetéseket a templomfelújítás ideje alatt a miserendben
jelzett három vasárnapi misén is hallhatjuk, valamint olvasható lesz a
templom kinti hirdetőjén a szokásos helyen. Aki szeretné e-mailben
kapni a hirdetéseket, kérjük, a veresegyhaz@vaciegyhazmegye.hu
e-mail címen jelezze!
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SZENTMISÉK RENDJE A TEMPLOM
FELÚJÍTÁS ALATT
A Szt. Pio Otthonban
Hétfő, szerda……………
10.00
Kedd, csütörtök, péntek..…18.30
Szombat ………………………. 8.00
Vasárnap a veresegyházi
Református templomban
8.00
Gyónási
lehetőségek
a
templomfelújítás ideje alatt a
hétköznapi
szentmisék
előtt
negyed órával a Szent Pio Otthon
könyvtárában
lesznek,
illetve
külön időpontban megbeszélés
szerint.
SZENTMISÉK ERDŐKERTESEN
Szombat ........................... .….18.00
Vasárnap ....... …08.00 és 9.30
SZENTMISE ŐRSZENTMIKLÓSON
Vasárnap……… ..9.30 és 18.00
SZENTMISE VÁCBOTTYÁNBAN
Vasárnap .........……………….………11.00
SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön 19 órától a Szent Pio
Otthon kápolnájában.

KÖZÖSSÉGEINK
Pici-ifi(óvodás) közösség: péntek 17.00
Alsós közösség:
péntek 17.00
Felsős közösség:
péntek 17.00
„Kis ifi” közösség:
péntek 19.30
Nagy ifi közösség: minden hónap első
péntek 19.30
Családos közösség: minden hónap
első szombat 17.30
Életige kör: minden hónap 1. és 3.
péntek 19 óra, Erdőkertes
Boldog Özséb 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 2. kedd 19.15
Útkeresők: minden kedd 19.15
Dicsőítő csoport: kéthetente szerdán 19 .30
Rózsafüzér társulatok: minden hónap
első vasárnapja
Missziós Imaközösség: minden hónap
első vasárnap 16.00
Baba-mama minden csütörtök 9 óra
Szeretetláng kéthetente szombaton 8.45
Szent Mihály kéthetente kedden 19.30
Erdőkertes
Cursillo csoport: minden hónap 1.
csütörtök 18 óra (könyvtár)

HIVATALI ÜGYEK
Bejelentkezni a keresztelőre a kívánt időpont előtt legalább 3 hónappal
szükséges (a baba születésének várható időpontja előtt is el lehet intézni).
Bejelentkezés Lukács Péter állandó diakónusnál a +36-30-4744549-es
telefonszámon.
Bejelentkezés az esküvőre minden év február 1-ig, Molnár Zsolt plébános
úrnál. Ha kérdése van, a +36-20-9104509-es telefonszámon lehet
felvilágosítást kérni.
Plébániai irodaügyelet a Szent Pio Otthonban munkanapokon 8-15 óráig.
A szentmise szándékok elolvashatók a faliújságon.
Kiadja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközség. Megjelenik havonta.
A kiadványért felelős Molnár Zsolt plébános.
(e-mail: molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu)
Szerkesztőség: Ferencz Dóra, Ferencz Zoltán
(e-mail: ferencz.zoltan@veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu)
Az újság elolvasható a www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu honlapon is.
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