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Örömmel és szeretettel köszöntöm az olvasót.
Kívánom, hogy az Új Esztendő hozza meg mindnyájunknak álmai megvalósulásából a legfontosabb részt, amely életünk szépségét szolgálja.
Mennyei Atyánk adjon erőt ahhoz a munkához, amellyel küzdenünk kell álmainkért. 2011
év a CSALÁDOK ÉVE a Katolikus Egyházban.
Ezért már az első napoktól ebben kell tevékenykednünk. Ebben a feladatban és felelősségben mindig két terület vár bennünket. Figyelnünk kell saját családunkra és
természetesen tevékenyen segítenünk
kell más családokat is, kinek-kinek a
neki juttatott lehetőségeknek megfelelően.
Egy esztendő valójában csak
a ránk váró IDŐ. Élettel, jósággal
nekünk kell megtölteni. Alakítani, formálni mindenkinek saját
joga és lehetősége.
Ezért hívunk minden jóakaratú testvérünket, hogy
ebből az időből adjunk egy
kicsit többet családjainknak.
Ezáltal mi magunk leszünk gazdagabbak, boldogabbak és ezzel
az elhatározással hitelesebben szól ajkunkról a köszöntés a kívánság:

BOLDOG ÚJ ÉVEK KÍVÁNOK!
Felföldi László, plébános

„A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az
Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes
képét jeleníti meg az emberi társadalomban. Ez az
életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s
az új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul.
Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a
nyitottság a sírig tartó házassági közösségre.
Mintha félnénk attól, hogy igent mondjunk
az életre! A mai városi, de egyre inkább a
vidéki élet is úgy szerveződik, hogy nagy
nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem
mindig becsüli meg kellően. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet hoz sok család életébe.
Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az ő támogatásuk nem pusztán szociális
kérdés, hanem egész népek, társadalmak jövőjének, létének vagy
nemlétének kérdése. Márpedig az
élet ára megfizethetetlen. Bármilyen
gazdag legyen is egy ember, az életét nem
vásárolhatja meg: végül is minden vagyona kevésnek bizonyul. Ahogyan a zsoltár írja: „Az élet ára
túl magas volna, meg nem fizetheti senki soha, hogy
örökké éljen, s a sírt ne lássa” (Zsolt 49,9-10).” (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele A Család Éve megnyitására)

Legdr ágább kincs az idő
Ha egyszer azt mondod, hogy ekkor meg ekkor
ott leszel valahol, és mégsem vagy ott, akkor
csak egy mentséged lehet. Valami szörnyűséges dolog történt és elpusztultál. Mert, ha még
élsz, csak egy kicsikét is, akkor is hírt adsz valamiképpen, hogy miért nem lehetsz ott, ahol

várnak reád. Mert az emberi élet legdrágább
kincse az idő, nem lehet pótolni semmivel. S
aki másokat várakoztat, az időt lop el tőlük. Ha
csak pénzt lop el másoktól, azt jóváteheti. De az
ellopott időt nem lehet pótolni semmivel.
Wass Albert

JANUÁR 6. VÍZKERESZT NAPJA
A római egyház Epiphania Domini azaz Az Úr
megjelenése elnevezésű ünnepe. /A keleti egyház
e napon Krisztus születését ünnepelte. / A nyugati egyházakban e naphoz kötik a háromkirályok
vagy keleti bölcsek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
látogatását a kis Jézusnál. Ezért január 6-át a Háromkirályok napjaként is emlegetik. A vízkereszt
elnevezés pedig - a szintén e naphoz kötött - Krisztus megkeresztelkedésére utal. Ennek emlékére
a nyugati egyházakban, a templomokban vizet
szentelnek, s ebből a hívek igyekeznek hazavinni
valamennyit. A szentelt víz ugyanis sok mindenre
használható az év folyamán. A vízszentelés mellett ilyenkor a házakat is megszentelték. Ennek a
szokásnak koleda, vagy koledálás a neve.
Anselm Grün így emlékezik erre az ünnepre:
„A római egyház Epiphania Domini azaz Gyermekként mindig örültünk a házszentelésnek Vízkereszt ünnepén. Apa felírta
a ház ajtajára az évszámot és a
három betűt C+ M + B. Mi azt
gondoltuk, hogy ez a három
király neve: Gáspár, Menyhért
és Boldizsár. Azonban ez azt
jelenti: „Christus mansionem
benedicat” – „Krisztus áldja meg ezt a házat”. És aztán
a füstölővel végigmentünk a
ház helységein, és mindenhová
szétvittük a tömjénillatot. A
szokás pogány rituáléra nyúlik
vissza. De még ma is megvan a jelentése. Nekünk
nem kell, mint a pogányoknak démoni hatalmakat
elűznünk. Ám mégis a mi házunk is gyakran tele
van negatív érzelmekkel. Az előző év konfliktusai
lerakódtak a helységekben. Az elnyomott érzések
és a figyelmen kívül hagyott sérülések nemcsak a
lelkeket, hanem a helységeket is elhomályosítják.
Azáltal, hogy a helységeket meghintjük szenteltvízzel, és megtöltjük a tömjénillattal, megtisztítjuk
őket minden homálytól. A helységeket újra Jézus
Krisztus Lelkével töltjük meg, hogy házunkban
valóban otthon tudjunk lenni. Tudatosan engedjük

be ezt a Lelket, hogy otthonra leljünk, mert tudjuk,
hogy Isten, a Titok, házunkban lakozik.”
RZs

ÚJÉVI IMÁDSÁG
„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy
bölcs szívhez jussunk.” Zsolt 90, 12
Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy
kegyelmedből megengedted érnem ezt az új
évet is. Köszönöm Uram, hogy Te napjaimhoz
napokat adsz.
Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek
minden napja új lehetőség és új alkalom a számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy
szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem
a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts Istenem úgy élni,
hogy meglátsszon rajtam,
hogy az én Uramnak, Jézus
Krisztusnak hű tanítványa
vagyok. Most Uram, amikor
előre tekintek az újév napjaira,
mint még ismeretlen útra, ott
van a szívemben a félelem, a
szorongás. Vajon mit hoz számomra ez az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom
ebben az újévben?
De szívemnek aggodalmait
alázatosan eléd viszem Uram,
és kérlek Igéd és Szentlelked által te adj szívembe
erős bizodalmat és reménységet. Mert ha bennem
van a szívbéli bizodalom, hogy te mindenkor
velem vagy, és hogy a Te akaratodon kívül nem
történhet semmi velem, akkor valóban nincs ok
a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom szeretteim és a magam életét.
Mint a mi jó Pásztorunk vezess és oltalmazz minket. De kérlek légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak
és népünknek is. Kérlek, Uram Igéd világossága
által, mutasd előttünk az utat, most ebben az új
esztendőben is. Ámen.

PLÉBÁNIÁNK ÉLETÉBŐL
Ror áte
Keresztény szülőként Isten szeretetét kell
„Harmatozzatok, Égi magasok, Téged vár
epedve a halandók lelke, jöjj el édes Üdvözítőnk” közvetítenünk gyermekeink számára. Csak a
– énekeljük az adventi időben a roráte miséken és szerető család adhatja meg a gyerekek testi-lelki
lelkünket valóban az Isten eljövetelének várására biztonságát. A szülők egymás iránti szeretetének
burkában tudja a gyermek is megtanulni a szehangoljuk.
Az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált a Meg- retet átadását. Nem pátyolgatásra, hanem példatestesülés templomban, hogy a várakozás idősza- mutatásra, jelenlétre, odafigyelésre van szüksége.
Ennek következmékát roráte misékkel
nyeként tudja majd
szenteljük meg.
helyesen
megélni
Számomra küszülei tiszteletét.
lönösen
kedves
A családi nevelést
időszak ez, hiszen
semmi sem pótolIsten irántam, iránhatja, de erre építhet
tunk való szereteaz egyházi nevelés
tét viszonozhatom,
és a pedagógusok
amikor a napom
helyes hozzáállása.
legértékesebb részét,
Ezt a családi nevea napom kezdetét (a
lést kell majd felválhajnalt) Neki ajántania a felnőttkori
dékozhatom, már
felébredés után, egész napomat az Ő jelenlétébe önnevelésnek, annak érdekében, hogy Istengyermekségünket kimunkálhassuk magunkban.
helyezhetem.
A misék után az atya szívélyes invitálására köNem mindig könnyű a korai kelés, de érdekes
módon tele van a templom, idősek, fiatalok, gye- zösen fogyasztottuk el a teát, kávét, reggelit. Az
rekek, családok igyekeznek, hogy részt vehesse- agapé kiváló alkalom volt arra, hogy a közösséget
építsük, a plébániai nagy családot alakítsuk, saját
nek a reggel 6 órakor kezdődő miséken.
Minden évben nagyon tartalmas, lelkigya- kis családunkat bevonva a nagyobb keresztény
korlattal felérő prédikációsorozatot hallhatunk családba.
Plébániánkon több csoport működik, ameLaci atyától.
Idén, a 2011-ben kezdődő Családok évére ké- lyek ezeken az alkalmakon nyithattak egymás
szített fel minket az atya. Nagyon sok hasznos felé. Reggelizés közben kicsit jobban megismertanítás hangzott el, amit én is követhetek sze- hettük egymást és új ismeretségeket köthettünk.
mélyes életemben. Családban élek és tanárként, A mindennapos találkozások lehetővé tették,
osztályfőnökként is családot, közösséget építek hogy megosszuk egymással örömeinket, bánatainkat. A családiasság érzése feledtette a kinti
tanítványaimmal.
Feladatunk, hogy Isten teremtő művében hajnali hideget és ezzel a jóérzéssel feltöltődve
munkatársként közreműködjünk, az Ő ránk indulhattunk neki teendőinknek.
Köszönet illeti azokat, akik csendes háttérvonatkozó tervét valósítsuk meg családunk, közösségeink életében. A Szeretet misszionáriusai munkájukkal hozzájárultak közösségünk építélegyünk, evangelizáljuk az egész világot. Ezt a séhez.
Pappné Marcsi
családunkban kell elkezdeni.

Progr amok
Időpont
Esemény
04. kedd 19.00 Cursillo csoport
06. csüt. 19.00 Kezdő katekumen
08. szo. 19.00 Énekkar
Bibliaóra –
09. vas. 16.00
Szent Lukács evangéliuma
18.00 Szemlélődő ima
11. kedd 18.00 Életleckék
13. csüt. 19.00 Haladó katekumen
15. szo. 18.45 Zenés áhitat
16. vas. 16.00 Fiatal felnőtt csoport
20. csüt. 19.00 Kezdő katekumen
23. vas. 16.00 Bibliaóra

Időpont
25. kedd 16.30
27. csüt. 17.00
19.00
29. szo. 18.45
19.00
30. vas.
hétfő
péntek

Esemény
Kamilliánus
Szent Mónika imacsoport
Szabadegyetem
Zsolozsma
Énekkar
Szent Mónika családközös16.00
ség és ministráns csoport
Minden héten

14.00
18.45
10.00

Tű-kör
Női torna
II. János Pál Lelki Kör

A Szentmisék időpontjai
MEGTESTESÜLÉS TEMPLOM
vasárnap:

9.00-kor görög katolikus liturgia
11.00-kor ünnepi szentmise
hétköznap: 18.00-kor szentmise
Gyóntatás, lelkibeszélgetés minden szombaton
szentmise után.

JÓZSAI SZENT CSALÁD TEMPLOM
vasárnap:
szerda:

9.00-kor ünnepi szentmise
18.00-kor szentmise

Egyházközségi hozzájárulás
Az Egyházmegyei Papi Szenátus a következő ajánlást fogalmazta meg az egyházközösségi hozzájárulás fi zetési rendjével kapcsolatban:
Javasoljuk, hogy az igazságosabb teherviselés
érdekében a hívek jövedelmi viszonyaik arányában járuljanak hozzá az egyházközösség fenntartásához.
Ennek javasolt mértéke az éves jövedelem
fél százaléka (pl.: 50 000 Ft havi jövedelem esetén évi 3 000 Ft, 80 000 Ft havi jövedelem esetén évi 4 800 Ft) Fizetés lehetséges az irodán és
csekken is.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ebben az esztendőben anyagilag is támogatták
egyházközségünket adományaikkal.
Mindezekből a felajánlásokból finanszírozzuk
a templom, a plébánia és közösségünk
működését. Számítunk a további lelki
és anyagi támogatásukra.
„Egyszerűen csak azt mondom, hogy nincs
annál nagyobb öröm, mint jót tenni, jónak,
jóságosnak lenni. Jót tenni jó! Az Isten teremtette
embereknek szerintem ez a hivatása.”
Böjte Csaba
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