
Kezdődik a nagyböjt

Hamvazószerdán az Egyház hamut hint az a hívők homlokára:
„Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel”.

Elhangzik a felszólítás:
Térjetek meg, elközelgett Isten Országa”

Az Úr húsvétjára, a mi megváltásunkra készülünk.
Jézus meghív bennünket, hogy vonuljunk ki vele a pusztába
(csöndbe, önmegtagadásba), hogy megtisztul junk, hogy helyet

készítsünk a szívünkben.
Külső önmegtagadások:

-Böjtöltessük a szemünket! A szem a lélek ablaka. Sok halálos
bűn kezdődött a szemen keresztül.

-Böjtöltessük a fülünket! Nem kell mindent megtudni. Zárjuk el
fülünket minden megszólás és pletyka elől.

-Böjtöltessük a nyelvünket! A sok beszédben nem lehet
elkerülni a bűnt. Teremtsünk csendet magunkban és magunk

körül.
-Böjtöltessük a testet azzal, hogy nem adunk meg neki minden
kényelmet! A test legnagyobb böjtölése az álom elvonása.
Kezdődjék a kelés fürge, vidám, nagylelkű kiugrással. .

Belső önmegtagadások:
-Tagadjuk meg kishitűségünket!
-Tagadjuk meg elpuhultságunkat!

-Tagadjuk meg magunkat az emberekkel való viszonyunkban.
Elviselni a nehezen elviselhetőt

LELKIPÁSZTORI LEVÉL
Római Katolikus Egyházközség Vác - Felsőváros Plébánia
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A fenti tervet közösen is élhetjük
a családban, hogy több

családtag vagy az egész család
közösen is ünnepelje

a Szent Negyvennapot. . .

*
Választhatunk közös elhatá-

rozásokat, pl. :
- olvassuk közösen a bibl iát.
- péntekenként kenyér-víz
vacsora (s ennek árát felajánl juk
szegények javára);
- közös családi erénygyűjtő lap
(pl. rajzolt töviskoszorúval, mely-
nek töviseit a gyermekek, i l letve
a családtagok minden jócsele-
kedet alkalmával virággá alakít-
hatják);
- heti TV- v agy számítógép-
mentes este - amikor a család
közös imát, "l iturgiát" tart.
- közös keresztút, rózsafüzér a
fájdalmas titkokkal;
- néhány nap nézzük át ruháin-
kat, játékainkat, s feleslegünket
adjuk oda valakiknek;
- vegyük észre családtagjaink-
ban ami szép, s este beszéljük
meg.

Áldott böjti készületet kívánok.
Szeretettel Tibor atya

Ebben az évben nagyböjti
készületünkben segítségül
hívjuk Chiara Lubich írásit.

Chiara 1 920-ban született
Trentóban. Szülővárosában ta-
nítónőként dolgozott, majd az
igazságkeresés vágyától hajtva
beiratkozott a velencei egyetem
filozófia szakára. 1 943-ban Tren-
tóban is dúlt a I I . Vi lágháború.
Minden összeomlott és világosan
megmutatkozott, hogy minden
hiábavalóság. Egyedül Isten ma-
rad meg. Így ír erről:
"Trentóban éltünk, szülőváro-

sunkban, s a tomboló háború
mindent megsemmisített.
Mindannyian álmodtunk vala-

miről. Volt, aki családot szeretett
volna alapítani, és vőlegényét
várta vissza a frontról. Másvalaki
az otthonát szerette volna szé-
pen berendezni. Én úgy gondol-
tam, hogy a filozófiai tanulmá-
nyokban valósítom meg önma-
gamF Szép és méltó életcélokat
tűztünk ki magunk elé.
A fiú azonban nem tért vissza. A
házat lebombázták. A háború pe-
dig megakadályozta, hogy foly-
tassam filozófia tanulmányaimat.
Mit tegyünk?

Létezik olyan ideál, melyet
semmilyen bomba nem zúz szét,
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melyre megéri feltenni az éle-
tünket? És rögtön valami fény
gyúlt bennünk: igen, van. Isten
az, aki éppen a háború viszon-
tagságai közt, a gyűlöletben tárta
fel előttünk, ki Ő valójában:
Szeretet. Isten a szeretet, Isten

mindannyiunkat szeret.
Mindössze egy pillanat volt. El-

határoztuk, hogy Istenért fogunk
élni. Ö lesz az életünk ideálja.
De hogyan valósítsuk ezt meg?
Úgy, ahogyan Jézus, mi is az
Atya akaratát akartuk tenni, nem
a sajátunkat. Sőt, „kicsiben” olya-
nok akartunk lenni, mint Ő. Tud-
juk, hogy már a keresztség és a
hit által, minden keresztény egy
másik Jézus. De még csak csí-
rájában hogy úgy mondjam. Ah-
hoz, hogy egészen azok legyünk,
meg kell tennünk mindent, ami
rajtunk múlik."

1 .hét
ÉRTEM

Szent Pál azt
mondja Jézus-
ról: "Értem ad-
ta életét" (Róm
5, 8). Minde-
gyikünk el-
mondhatja az
Apostol sza-
vát: értem.
Ha Te, Jézu-

som, meghal-
tál értem - értem! -, hogy is kétel-
kedhetnék irgalmadban? Ha
pedig hihetek benne - olyan
hittel, amely arra tanít, hogy Isten
halt meg értem -, hogyne tennék
kockára mindent ennek a szere-
tetnek viszonzásául?
Értem. - Ez a szó még a legma-
gányosabb ember elhagyatott-
ságát is feloldja; megistenít min-
den szegényt, akit az egész világ
megvet, csordultig tölt minden
szívet és kiárad belőle arra, aki
még nem ismeri, vagy már elfe-
lejtette a jó hírt.
Értem. - Értem volt minden kí-

nod, Jézusom?
Értem az a felkiáltás? Bizonyos,
hogy Te nem engedsz elveszni
sem engem, sem azt a sok sze-
gény embert, hanem mindent
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megteszel ér-
tünk. Ha nem
másért, hát a-
zért, mert túl-
ságosan nagy
árat fizettél ér-
tünk.
Te engem a

menny számá-
ra teremtettél
meg úgy, a-
hogy anyám a
földi életet ad-
ta. Te mindig

egyes-egyedül reám gondolsz,
és épp így minden más emberre.
Te jobban bátorítasz keresztény
életemben, mintha az egész vi-
lágmindenség állna mögöttem és
ösztönözne.

Értem. - Igen, értem.
Add hát, Uram, hogy én is ezt

mondjam Neked, legalább hátra-
levő éveimben: Érted!

2.hét
A KERESZT

Vegye föl keresztjét. . . (Mt 16,24)
Különös és egyedülál ló szavak.
Van valami bennük - mint Jézus
más szavaiban is - abból a fény-
ből, amelyet a világ nem ismer.
Olyan ragyogóak, hogy az embe-
rek fénytelen szeme, a lanyha
keresztényeké is, belekáprázik

és megvakul. Talán semmi sem
olyan rejtélyes és nehezen ért-
hető, mint a kereszt. Nem megy
az emberek fejébe és szívébe.
Nem, mert nem értjük meg, mert
sokszor névleges keresztények-
ké lettünk, akiket éppen csak
megkereszteltek. Talán gyakorló
keresztények vagyunk, de mér-
hetetlenül távol attól, amilyennek
Jézus szeretne minket. Nagyböjt-
ben hallunk beszélni a keresztről.
Nagypénteken megcsókoljuk,
termeinkben kifüggesztjük. Né-
hány cselekedetünket a kereszt
jele pecsétel i meg. De nem ért-
jük. És talán ez minden tévedés
gyökere: a világban nem fogják
fel a szeretetet.
A szeretet a legszebb szó, de

ezt torzították el legjobban, ezt
csúfították el
leginkább. Is-
ten lényege,
Isten fiainak
élete, a ke-
resztény em-
ber éltető le-
vegője a sze-
retet, de a
világ birtoka,
monopóliuma
lett. Azok
hordják ajku-
kon, akiknek
kiejteni sem
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volna joguk. Biztos, hogy nem
minden evilági szeretet i lyen: van
például anyai érzés is, amelyet
megnemesít a fájdalommal pá-
rosult szeretet; létezik testvéri
szeretet, házastársi szeretet,
gyermeki szeretet: a mindeneket
teremtő Atya szeretetének talán
öntudatlan nyomai.
De azt a szeretetet, amely ma-

ga "a szeretet", azt nem értjük.
Hogy is értenénk, hogy Isten, aki
megalkotott minket, leszállt kö-
zénk, mint ember az emberek
közé, velünk élt, velünk maradt,
és hagyta magát keresztre sze-
gezni értünk, hogy megmentsen
minket. Túl magas ez, túl szép,
túl isteni, túl kevéssé emberi,
túlságosan véres, fájdalmas, hú-
sunkba vágó ahhoz, hogy meg-
értsük. Talán az anyai szereteten
keresztül megsejtünk belőle va-
lamit: mert egy anya szeretete
nemcsak simogatás és csók, ha-
nem mindenekfölött áldozat.
Ahogy Jézust is a szeretet űzte a
keresztre, amelyet sokan őrült-
ségnek tartanak. De csak ez az
őrültség mentette meg az embe-
riséget, és formálta a szenteket.
Valóban: a szentek olyan embe-
rek) akik képesek megérteni a
keresztet. Emberek, akik követve
Jézust, az Istenembert, fölvették
minden napnak a keresztjét, mint

a föld legdrá-
gább kincsét.
Időnként fegy-
ver gyanánt
forgatták, mint
Isten katonái;
szerették e-
gész életükön
át. Fel ismerték
és megtapasz-
talták, hogy a
kereszt a kulcs,
az egyetlen
kulcs a kincshez, a kincsek
kincséhez. Megnyitja lassanként
a lelkeket az Istennel való
egyesülésre. Így az emberen
keresztül Isten újra megjelenik a
világon és megismétl i - jól lehet
végtelenül alacsonyabb rendű,
mégis hasonló módon - azokat a
cselekedeteket, amelyeket egy-
kor mint ember az emberek
között vitt végbe: áldotta azt, aki
őt átkozta, megbocsátott annak,
aki gyalázta, megmentett,
gyógyított, hirdette az ég szavait,
jól lakatta az éhezőket, a
szeretetre alapított egy új tár-
sadalmat, megmutatta annak a
hatalmát, aki őt küldte. Egyszó-
val a kereszt az a szükséges
eszköz, amelynek segítségével
az isteni átjárja az emberit, és az
ember - fölemelkedve e világ or-
szágából a Mennyek Országába-
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tel jesebben részesedik Isten
életében. De szükséges "fölvenni
keresztünket". Reggel ennek vá-
rásával kel l ébrednünk, tudva,
hogy csak általa jutnak el hoz-
zánk azok az ajándékok, amelye-
ket a világ nem ismer: az a béke,
az az öröm, a mennyei dolgok-
nak az az ismerete, amelyről a
legtöbb ember nem is tud.
A kereszt. . . olyan mindennapi

dolog. Olyan hűséges, hogy egy
nap találkájáról sem hiányzik.
Elég lenne fölvenni, hogy szentté
tegyen bennünket. A kereszt a
keresztény ember jelvénye; a vi-
lág nem akarja, mert azt hiszi, ha
menekül tőle, megmenekül a
szenvedéstől. Nem tudja, hogy a
lélek, mely megértette a keresz-
tet, kitárul a Fény és a Szeretet
országa felé: annak a Szeretet-
nek, amelyet a világ annyira ke-
res, de nem talál. . .

3.hét
AZ ÉLETRE VEZETŐ KAPU

Isten emberré lett, és így ha-
landóvá. Erre a földre született,
azért, hogy meghaljon.
Az élet értelme ez: úgy élni,

mint a búzaszem, amelynek a
rendeltetése: meghalni, elrothad-
ni, hogy kikel jen az igazi, örök

életre. Jó, ha
ilyen magatar-
tással járjuk a
világot, ahol
minden nappal
idősebbek le-
szünk, és vé-
gül elérkezünk
a halálhoz,
amely az élet
kezdete.
A bennünket

érő betegségekben lépcsőfo-
kokat kel l látnunk: Isten szeretete
készíti ezeket nekünk, hogy
fel jussunk a csúcsra. Ezek a
megpróbáltatások előkészítenek
a nagy "próbára". Kis áldozati
ostyák vagyunk ilyenkor, még
nem a betel jesült felemésztődés
állapotában, de útban a végső
"Betel jesedett" felé, amely
mindannyiunkra vár.
Így halandók vagyunk a legna-

gyobb Halandóval, azért, hogy
vele is támadjunk fel, és meg-
kezdjük azt az életet, amelynek
soha sem lesz vége.
Uram, akaratod teljesítése le-

gyen a tömjén, amelyet "életmi-
sénkben" felajánlunk Neked.
Uram, add, hogy vonakodás

nélkül siessünk a hamarosan
reánk váró cél felé.
Engedd meg, hogy már most
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mindenünket odaadjuk Neked,
nehogy egykor a halál mint tolvaj
vegye el tőlünk. Felajánljuk Ne-
ked legszebb kincsünket úgy,
mint az Atya Egyszülöttét, mint
Mária a Fiát, mint minden szent
az ő művét. Így nem változik
majd semmi, amikor hívsz: a ha-
lál szinte észrevétlen átmenet
lesz, ragyogó egyesülés Veled,
halálravált, jóságos Isten, aki
magadra vetted emberi termé-
szetünket, hogy előttünk járj a
halálban és az Életben.

4.hét
TÁGÍTSUK KI SZÍVÜNKET

Ki kell tágítani szívünket Jézus
Szívének méreteire. Mekkora
munka! De ez az egyetlen, ami
szükséges. Ha ezt tettük, min-
dent megtettünk. Mindenkit, aki

közelünkbe ke-
rül, úgy kell sze-
retnünk, ahogy
Isten szereti . És
mivel az időben
élünk, egyszer-
re egy feleba-
rátunkat sze-
ressük, és ne
maradjon a szí-
vünkben nosz-
talgia a másik

testvér iránt, akivel az imént
találkoztunk. Így maga Jézus az,
akit szeretünk mindenkiben. De
ha nosztalgia van bennünk, az
azt jelenti , hogy az előző test-
vért magunkért vagy magáért
szerettük, nem Jézusért. És itt
a baj.

Legfontosabb feladatunk az,
hogy megőrizzük magunkban Is-
ten tisztaságát, azaz olyannak
őrizzük meg szívünkben a szere-
tetet, ahogyan Jézus szeret. Te-
hát ahhoz, hogy tiszták legyünk,
nem kell kifosztani a szívet és el-
nyomni benne a szeretetet. Ha-
nem ki kel l tágítani Jézus Szíve
szerint, és szeretni mindenkit. És
amint a földön található mil l iárd
Szentostyából elég egy, hogy Is-
tennel táplálkozzunk, éppúgy
elég egyetlen testvér - az, akit Is-
ten akarata mellénk ad -, hogy
közösségbe lépjünk az emberi-
séggel, a misztikus Krisztussal. A
testvérrel való közösség pedig a
második parancsolat, közvetlenül
az istenszeretet után következik,
és annak kifejeződése.

5.hét
ÉLJÜK AZ ÉLETET

A keresztény arra hivatott, hogy
élje az életet, úszkáljon a fény-
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ben, elmerül-
jön a keresz-
tek feneketlen
mélységében -
de semmi-
képpen sem
arra, hogy tes-
pedjen. A mi
életünk vi-
szont néha
fénytelen, ér-
telmünk elho-
mályosult, a-

karatunk ingatag. Mert ebben a
világban nevelkedtünk, és hoz-
zászoktunk, hogy individual ista
életet él jünk, el lentétben a
keresztény élettel.
Krisztus: szeretet. A keresztény

sem lehet más. A szeretet pedig
közösséget szül: ez a keresztény
élet alapja és csúcsa. Ebben a
közösségben az ember immár
nem egyedül tart Isten felé, ha-
nem társaságban. Hasonlítha-
tatlanul szép ez. Lelkünkben a
zsoltár verse merül fel: "Íme, mily
jó és gyönyörűséges, ha együtt
laknak a testvérek!" (Zsolt 132,1) .
De a testvéri közösség nem
boldogító ál lapot, hanem örökös
hódító hadjárat. Ál landó
eredménye nemcsak a közösség
fenntartása, hanem elterjedése
sokak között, mert a szóban for-

gó közösség szeretet, a szeretet
pedig természeténél fogva kiá-
rad. Hányszor megesik, hogy
testvérek elhatározzák: együtt
mennek Isten felé, de egységük
erejét veszti , por száll lélek és
lélek közé, és szétfoszl ik a va-
rázs, mert lassan kialszik a mind-
annyiuk előtt fel lobbant fény! Mi
ez a por? Egy gondolat, a szív
hozzátapadása saját magukhoz
vagy másokhoz: önmagukért
szeretik magukat és nem Iste-
nért, vagy önmagáért a testvért,
a testvéreket, nem pedig Istenért.
Máskor a lélek, amely elszánta
magát mások szolgálatára, még-
is visszavonul: saját énjére, saját
akaratára összpontosít, nem pe-
dig Istenre, a test- vérre Istenért,
Isten akaratára. Gyakran pedig
nem megfelelő ítéletet alkotunk
arról, aki velünk él.

Azt mondtuk: csakis Jézust
akarjuk látni a testvérben, Jézus-
sal akarunk beszélgetni a test-
vérben, Jézust akarjuk szeretni a
testvérben. De hirtelen fölmerül
bennünk annak emléke, hogy
ennek a testvérnek ilyen meg
olyan hibája van, ezt vagy azt a
tökéletlenséget követte el. Látá-
sunk bonyolulttá válik, lényünk
nem megvilágosodott többé. Kö-
vetkezésképpen megbomlik az
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egység a mi tévedésünk folytán.
Talán az a testvér, mint mind-

annyian, csakugyan hibákat kö-
vetett el, de hogyan látja őt Is-
ten? Mi igazából a helyzete, a
valóságos állapota? Ha Isten
előtt rendben van; Isten nem
emlékszik többé semmire, eltö-
rölt mindent vérével. Hát mi miért
emlékezzünk rá? Ki téved ebben
a pil lanatban? Én, aki ítélkezem,
vagy a testvér? Én. Akkor hát
meg kell próbálnom Isten szemé-
vel látni a dolgokat, a maguk
igazságában, és így kell bánnom
a testvérrel Mert ha szerencsét-
len módon még nem jött volna
rendbe az Úrral, szeretetem me-
lege, vagyis a bennem élő Krisz-
tus el juttatná a bűnbánathoz,
mint ahogy a napfény megszá-

rítja, behe-
geszti a se-
beket. A szere-
tet fenntartója
az igazság, az
igazság pedig
csupa irgalom.
Ebbe kell öl-
töznünk tetőtől
talpig, hogy
kereszténynek
mondhassuk
magunkat. És
ha testvérem

viszszatér? Új szemmel kel l
látnom, mintha mi sem történt
volna, és újra kell kezdenünk az
életet együtt, Krisztus egysé-
gében, mint azelőtt, hisz nem
történt semmi. Ez a bizalom fogja
megmenteni őt további buká-
soktól. És ha ilyen mértékkel
mértem neki, remélhetem, hogy
Isten egy napon így fog megítélni
engem is.

6.hét
MEGTALÁLTALAK

Megtaláltalak Téged
sok helyen, Uram!

Éreztem szíved lüktetését a kis
hegyi kápolna mély csendjében,
a tabernákulum félhomályában
egy üres székesegyház közepén,
a tömeg közös lélegzetvételében,
mikor Téged szerető emberek
betöltik templomod árkádjait
énekkel és szeretettel.
Megtaláltalak az örömben.

Beszéltem hozzád a csillagos
égen túlra, mialatt

az esti csendben hazafelé
tartottam a munkából.
Kereslek, és gyakran

megtalállak.
De ahol mindig megtalállak:

az a fájdalom.
A fájdalom, bármilyen
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fájdalom,olyan, mint a harang
zengő szava,

amely imára hívja
Isten jegyesét.

Mikor a kereszt árnyéka
megjelenik, a lélek magába száll,
visszavonul belső szentélyébe,
s elfelejtve a harang csengését,

Téged "lát",
Teveled beszél.

Te jössz hozzám látogatóba.
És én válaszolok Neked:

"Itt vagyok, Uram!
Téged akarlak,
Téged akartalak."

Ebben a találkozásban lelkem
már nem érzi a fájdalmat, hanem

szinte megittasodott
szeretetedtől: elmerül Benned,

átitatódik Veled,
én Tebenned,
Te énbennem,

hogy teljesen egy legyünk.
S akkor újra kinyitom szemem az
élet felé, az élet felé, amely még

nem az igazi.
Isteni erő szállt belém, hogy
folytassam a Te harcodat.

Nagyhét
AZ Ő MISÉJE ÉS A MI MISÉNK

Ha szenvedsz és szenvedésed
akkora, hogy megbénít minden
tevékenységet, emlékezz a mi-
sére.
A misében Jézus, ma is, mint

akkor, nem dolgozik, nem beszél:
föláldozza magát szeretetből.
Az életben lehet sokat tenni, so-

kat beszélni, de a szenvedés
hangja, bár néma és mások előtt
ismeretlen, a szeretetből felaján-
lott szenvedés hangja a legerő-
sebb szó: betör az Égbe.
Ha szenvedsz, merítsd fájdal-

madat az Övébe: mondd a ma-
gad miséjét. És ha a világ nem ért
meg, ne jöj j zavarba: e-
lég, ha ért Jézus, Mária és a
szentek.
Tarts velük és hagyd folyni vé-

red az emberiség javára,akár-
csak Ő!

A mise!
Nagyságát hogy is értenénk!
Az Ő miséje, a mi misénk.

nagyböjti lelki terv
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A Prédikátor könyvében olvas-
hatjuk: „Mindennek megvan az
órája, és minden szándéknak a
maga ideje az ég alatt: Van ideje
a születésnek és a halálnak; ide-
je az ültetésnek és az ültetvény
kiszedésének. Ideje az ölésnek
és ideje a gyógyításnak; ideje a
bontásnak és ideje az építésnek.
Ideje a sírásnak és ideje a neve-
tésnek; ideje a jajgatásnak és
ideje a táncnak. ”

Közösségünk életében évről
évre közös farsangi bált rende-
zünk. Nagy örömünkre, ebben az
évben február 11 -én, közel 1 40
vendégünk volt. Ebben az évben
már több fiatal házas is bekapcso
lódott a programba. Házigazdá-
ink, Sinkó Pál és neje Hajni, nagy
szeretettel fogadtak mindenkit.
Az Árpád iskola hittanosai kezd-
ték a műsort. A Regőczi kápolna

kórusa Allelúját énekelt, a Fehé-
rek kórusa a Muzsika hangjai c.
musicalt idézte elénk. A székely
viccek feldobtak, a tombola nye-
remények megleptek, a tánczene
szórakoztatott minket. Köszönjük
a szervezéstL

Szembenállástól a közösségig

Január 3.hetében szerte a vilá-
gon együtt imádkoztak különböző
keresztény felekezetek tagjai.
Vácon is bekapcsolódtunk ebbe
a nagy imaláncba. Az evangéli-
kus, református, templomok után
a Regőczi kápolna tel jesen meg-
telt. Az alapgondolatot idén
Szent Pál apostol Korintusiakhoz
írt leveléből vették a szervezők:
"Krisztus szeretete sürget min-
ket. ” 500 évvel a reformáció után
újra kell szőnünk a hálókat, hogy
valóban emberhalászok lehes-
sünk. . .
A reformációt (1 51 7) követő év-
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századokra inkább a szembenál-
lás volt a jel lemző, ám a 20. szá-
zad elejére a gyarmatbirodalma-
kon egyszerre megjelenő egy-
házak képviselői el jutottak arra a
belátásra, hogy a megosztottság
tényleges botrányt jelent az
evangélium hirdetése során. Ki-
emelkedő eredménynek számít a
Szembenállástól a közösségig
című dokumentum összeállítása a
Lutheránus–Római Katol ikus
Egységbizottság részéről, melyet
most magyar nyelven is kézbe
vehetünk. A 245 pontban összeg-
zett ál lásfoglalás a katol ikus és az
evangélikus teológusok közös
munkájának, gondolkodásának és
megállapításainak fej leménye,
mely nem maradhat egy íróasztal-
fiókban, hanem ténylegesen meg
kell kezdenie az összegyűjtött
szel lemi és lelki mondanivalók ha-
tásának kiterjesztését valamennyi
keresztény felé. Vácon a reformá-
ció 500. évében minden hónap
első szerdáján a Crédó házban
előadások lesznek a témával kap-
csolatban. A négy felekezet teoló-
gusainak előadásaira szeretettel
hívunk mindenkit. Részletes prog-
ramot a templom hirdetőtábláján
olvashatunk.

Mária napok a kisváci Regőczi
kápolnában.

Január utolsó hetében emlékez-
tünk a „Bannői” jelenés évfordu-
lójára. Regőczi István atya Bel-
giumból hozta Vácra ezt a hagyo-
mányt, amelyet évről évre megün-
nepelnek a kisváci kápolnába. Öt
napon keresztül közösen kértük a
Szűzanya áldást, közbenjárását.
A szentmisék után különböző

programokkal készültek a szerve-
zők. Első nap a szentmise előtt
szentségimádást tartottunk Pió
atya gondolatai alapján. Csütör-
tökön rózsafüzért imádkoztunk,
pénteken Taizei imaórát tartot-
tunk, szombaton a szentmise után
a Regőczi kápolna kórusának volt
irodalmi-zenés műsora. Vasárnap
a püspök úr vezette a szentmisét,
melynek végén a betegek szent-
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ségét 85 testvérünk vette fel . A
programot szeretetvendégséggel
zártuk az új közösségi részben.

Pécsi Rita előadássorozata a
Regőczi Kápolnában

Másfél évvel ezelőtt a gyerme-
kükkel otthon lévő anyukáknak
plébániai délelőtt keretében előa-
dássorozatot szerveztem, mely
1 0 alkalomból ál lt és nagyon
hasznos volt, de már ott
felmerült, hogy a nevelésben az
apáknak is jelentős szerepe van,
így jó lenne egy hasonló jel legű
előadás olyan időpontban is,
amin ők is részt tudnak venni.
Ezzel a céllal indítottuk el ebben
az évben Pécsi Rita elő-
adássorozatát, aminek első
alkalma február 1 0-én volt.
Az előadás címe: Miért nem mű-
ködik a „Százszor megmond-
tam!” ? A téma sokak érdeklődé-

sét felkeltette, hiszen körülbelül
80-an gyűltünk össze.
Hogy a szülők tel jes figyelmük-
kel az előadóra tudjanak össz-
pontosítani, az előadással párhu-
zamosan gyermekfoglalkozást is
szerveztünk.

Szeretettel várunk mindenkit,
akinek felkeltette az érdeklődését
ez a lehetőség. Bár ez egy elő-
adássorozat, de nyugodtan kap-
csolódjon be az is, aki csak most
hal l róla, mert az előadások ön-
ál lóan is megáll ják a helyüket.
A következő előadások témái:

- Az érzelmi intel l igencia a szív,
intel l igenciája. - A kisgyermekkor
és a kamasz-kor nevelési kihívá-
sai. - Házasságon belül i kom-
munikáció. - Apának lenni nagy
lehetőség, szent feladat.
A Következő előadás időpontja:

201 7. március 1 0. péntek 1 7:30
Helyszín: Regőczi kápolna

Ivonyné Szarka Melinda

életünkből



Biztos út.
- Beszélgetés sorozat a szexua-
litásról, szerelemről házasságról -

Beszélgetés-sorozatot tartunk
fiatalokkal házasság, szerelem,
szexualitás témában. Válaszo-
lunk a kérdésre: van e biztos út,
amely a jó házassághoz vezet és
miért szakad szét oly sok házas-
ság?
Bizony létezik biztos házassági

felkészülés – a mai tudományok
értelmében, de a világ az ellen-
kezőjére tanít.
A találkozók jan. 20-án, kezdőd-

tek, este 1 8.1 5 - 20.1 5-ig a plébá-
nián. Először 1 4 év feletti fiatalo-
kat gondoltunk meghívni, de miu-
tán jelentkezett néhány nyitott VI I .
osztályos, megnyitottuk a kaput a
VI I . osztályosok számára is, és
így jelentkezhetnek ők is. Most
van egy külön csoport a 1 3-1 5
évesek számára, és a másik az
idősebbek számára. Csopor-
tunkat később ifjúsági hittanná
alakítjuk, pontosabban vissza-
alakítjuk azzá, mert azt már
korábban elkezdtük.

Feri atyáról tudni kel l , hogy
egyetemi tanár, és szociológiai
végzettségével szakembere a
házasság-család kutatásnak.

Ezekről könyve,
tanulmányai je-
lentek meg. A
beszélgetéssel
egybekötött ta-
lálkozások a té-
mát tudomá-
nyos szempont-
ból közelítik, s
egyben úgy, hogy a fiatalok meg-
tanul janak válaszolni saját kérdé-
seikre, és a társaik részéről-, i l let-
ve a világunk részéről felmerülő
vagy a fi lmek által felvetett kérdé-
sekre is.
A sorozat 8-1 0 találkozóból ál l .

Beszélgetni fogunk a házasság-
gal és szexualitással kapcsolatos
sok témáról, pl . a társadalmat el-
árasztó sok válás okairól, a há-
zasság előtti szexuális kapcsolat-
és az összeköltözés kérdéséről, a
tisztaságról és szeméremről, va-
lamint párhuzamosan a mai fi l-
mekről és világ magatartásáról,
továbbá a genderről vagy a ho-
moszexualitásról is. Ezek napja-
ink kérdései. Miközben a TV, az
internet hirdeti a szabad-szex út-
ját, nagy tudományos kutatások
már kimutatták, hogy ez az út a
házasságok, családok, és a tár-
sadalom tönkremenetelének útja.
A téma ismerete fontos a szülők
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és a felnőttek számára is, ezért
nekik is lesz két előadás: március
4-én és március 11 -én, tehát két
szombaton, 1 7.00-1 8.30-ig, a Fe-
hérek templomában, az oldalká-
polnában. I tt összefoglal juk, miről
beszélgetünk a fiatalokkal (ki-
emelve sok új szempontot, ame-
lyekről a szülők nem tanultak),
i l letve arról is, mit tehetnek a szü-
lők, nagyszülők a fiatalok házas-
ságra való felkészítésének terén.
Ezt a témát dolgozza fel Feri

atya Biztos út c. kötete, amelynek
immár az 5. kiadása jelenik meg
a Szent István Társulatnál. A
kötetet megvehetjük a vasárnap,
a szentmisék után vagy a
találkozókon, a bolti árnál 25%-al
olcsóbban, 1 400 Ft-ért.
Szerencsés úgy jönni az

előadásokra, hogy a könyv a
kezünkben legyen, mert abban
jobban látjuk a grafikonokat, áb-
rákat, témák egymásra épülését.
Távlatban nagy segítség, ha

egy ilyen könyv megvan a
családban.

Tomka Ferenc

A Bérmálásról

Január második hetében 1 4
fiatal kezdte meg a bérmálási
felkészülést plébániánkon. Ez a

szentség – más néven konfirmá-
ció, vagyis megerősítés – folyta-
tása a keresztségnek, amelyhez
szorosan kapcsolódik. Ez a két
szentség az eucharisztiával
együtt egyetlen üdvözítő ese-
ményt képez: ezek a keresztény
beavatás szentségei, amelyek
révén „új teremtményekké" és
„az egyház tagjaivá" válunk.

Ezért van az, hogy kezdetben
ezt a három szentséget egyidejű-
leg szolgáltatták ki, a kateku-
menális út végén. A bérmálás
szentsége a megkenést jelzi és
fejezi ki. Valóban, a szent krizma,
a szent olaj révén a Szentlélek
erejében még inkább hasonulunk
Jézus Krisztushoz, aki az egye-
dül i valóban felkent, a Messiás,
Isten Szentje.
A „konfirmáció” szó arra emlé-

keztet, hogy ez a szentség növeli

életünkből



a keresztségben kapott kegyel-
met: erősebben egyesít Krisztus-
sal, tökéletesebbé teszi kapcsola-
tunkat az egyházzal; megadja
nekünk a Szentlélek sajátos
erejét, hogy Krisztus igazi
tanúiként terjesszük és védel-
mezzük a hitet, bátran megvall juk
Krisztus nevét. Isten gondját visel i
életünknek és Fia képmására
kíván átalakítani bennünket, hogy
képesek legyünk szeretni, mint
ahogy Ő szeretett minket.
Eláraszt bennünket Szent Lel-

kével, akinek cselekedete áthatja
személyünket és életünket, mint
ahogy ez kitűnik a Szentlélek hét
ajándékából, amelyet a hagyo-
mány a Szentírás fényében min-
dig hangsúlyozott.
A felkészítő találkozások kéthe-

tente vasárnap 1 0.00-kor, a Fe-
hérek templomának oldalkápol-
nájában vannak. Aki felnőttként
szeretne felkészülni az Alapozó
hittanon: kéthetente hétfőn,
1 8.30-tól a plébánián kapcsolód-
hat be a programba.

Tibor atya

Plébániai tervek
- 2017 első félév -

- Márc. 5. vasárnap 8.30 Fehérek
temploma: Elsőáldozók bemutatása
- Nagyböjt péntekein 1 5.00-kor ke-
resztúti ájtatosság a Regőczi kápol-
nában
- Márc.1 0. péntek 1 7.30 Regőczi ká-
polna: Pécsi Rita előadása
- Márc. 25. szombat 8.30: Kirándulás
- Márc. 26. vasárnap 1 6.00 Plébánia:
Jegyesoktatás
- Ápr. 3-4-5 hétfő, kedd, szerda 7.20
Fehérek: Nagyböjti lelkigyakorlat
- Ápr. 9. Virágvasárnap: barkaszen-
telés, passió
- Ápr. 1 4. Nagypéntek. 9.00: Kereszt-
út a Spinyéri kápolnához
- Ápr.1 6. Húsvét
- Ápr. 22. szombat 9.00: Lelkinap a
Regőczi kápolnában (Bartha A.)
- Ápr. 23. vasárnap 1 7.00: Regőczi
kápolna JegyesoktatásL film
- Máj.1 4. vasárnap 8.30: Elsőáldozás
- Máj. 20. szombat 8.30: Spinyéri
kápolna: Egyházközségi nap
- Máj. 28. vasárnap 1 6.00
Plébánia: Jegyesoktatás
- Jún. 2-4. Pünkösdi
zarándoklat Csíksomlyóra
- Jún.1 8. Úrnapja (virágszőnyeg)

*
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