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ne féljetek,
b á t r a n
higgyetek!

Egyházközség,
á
é
mint keresztény közösség
Jézus akkor engedi el a tizenkét apostol kezét ﬁzikailag, amikor már látja, hogy képesek az
Ő ügyéért, az evangélium továbbadásáért együtt
dolgozni. Ennek mérhetetlen fontosságát mutatja, hogy utolsó imájában is ezért könyörög az
Atyához.
„De nem csupán értük könyörgök, hanem
azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak
bennem, 21 hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned,
úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye
a világ, hogy te küldtél engem.” (J. 17-20)
Ennek a közösségnek megteremtése és megélése a mindenkori
egyház feladata. Mindig új utakon,
új emberekkel, most, ma nekünk a
feladatunk. Nem szabad elfelejteni,
hogy mindig ugyanarra az alapra,
Krisztusra kell építeni, mert egyébként csak egy jól vagy rosszul működő szervezet lesz, de nem keresztény közösség. Krisztusra tekintve
egyenként és együtt tudjuk az Ő
akaratát megvalósítani. A kétezer
éves történelemben soha nem volt
ez a feladat egyszerű. A mai kor különösen is új
helyzeteket teremt, de ebben az egyre hangosabb
korban kell meghallanunk Istenhívó hangját,
megvalósítani akaratát. Hónapról hónapra fogunk elmélkedni a közösség lényegéről, feladatairól, fogjuk keresni gyengeségeire a megoldást,
reményeinek szikláját. Ezért mutatjuk be az egyházközségben működő csoportokat, hogy mindenki megtalálhassa a neki legfontosabb kibontott talentumok segítő, gyógyító erejét. Hogyan
segítik a családok egymást a hétköznapi életben,

hogyan találunk rá hitünk megerősítésére, közösségi vágyunk beteljesedésére a katekumenek
találkozóin. A szenvedélybetegek önsegítő
csoportja, érintetteknek és hozzátartozóknak
tudnak újrakezdést és új reményeket adni. De
minden szépség és gazdagság mellett szembesülnünk kell a közösség gyengeségeivel, hibáival is. Mindezek erősítsenek meg bennünket a
Krisztusi hívás örömében, az egymásért vállalt
szolgálat fontosságában és abban a bizonyosságban, hogy komoly imával, Krisztusra ﬁgyeléssel
én képes vagyok jobban szebben végezni a rám

bízott feladatot, családomban, munkámban és
az egyházközségben. Csak így együtt, jó szándékkal tudjuk a meghívó és befogadó közösségi
szeretetet testvéreink elé élni.
„Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték,
hogy te küldtél engem. 26 Megismertettem velük
a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és
én őbennük.” (Jn17,25-26)
Felföldi László plébános

K ATEKUMENEK
Mint a napr aforgó, mi is az „igazi” fényt keressük, amely életünk forr ása.

A görög nyelvből származó „katekumen” szó
„hallgatót”jelent, azaz, aki „hallja azt a tanítást”,
ami kereszteléshez vezet (a keresztény hitbe való
beavatás). A „katekumenátus” az a folyamat, amelyben a tanítás elhangzása közben lényeges változás történik a hallgatóban, azaz eggyé válik azzal,
amit hallott a tanításban. A hallgató nem csak a
„fülével” hallja a tanítást, hanem a szívével is. A
katekumenátus a Jézushoz való megtérés
útja, és egyúttal a Jézus Egyházába való
belépés útja is.
Szóval a „katekumenátus” egy
tanfolyamot, és a „katekumen”
meg egy tanulót jelent?
Igen, de mégsem ezt jelenti csupán. A tanfolyam egy tan igazságát
mutatja be, amit „meg lehet tanulni”.
A tanulás nem követeli az életbeli
változást. Ezért fontos megérteni, hogy a katekumen több mint
puszta hallgató. Ő valójában egy
kereső, aki Jézus igazságát, útját és a Jézus által felkínált életet
kívánja, és megteszi a szükséges lépéseket,
hogy ehhez igazítsa az értékrendjét, kapcsolatait, más szóval az egész életét! A tanulás fontos
része a folyamatnak, de nem elég. A rosszat nem
elég felismerni, attól el is kell fordulni. A jót
nem csak látni és értékelni kell, hanem az életet
is ahhoz kell formálni. Ez a folyamat lényege – a

FORMÁLÁS, MEGTÉRÉS, és a BEAVATÁS az Egyház életébe.
Mi ennek a folyamatnak a szentírási alapja? Az
alap Jézus missziós parancsa: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek
meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és
tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit
parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világvégéig.” (Mt. 28,19-20). Ez nem csak Jézus
parancsainak tanításáról szól, hanem arról,
hogy a tanítás során a befogadó Jézus
tanítványává váljon, és Jézus közösségét is befogadja, illetve kapcsolódjon be közös életükbe, imájukba,
hitükbe.
Kiknek szól a
katekumenátus?
Sokan azt gondolják, hogy
csak azok kapcsolódhatna be,
akik még nincsenek megkeresztelve.
Kétségtelen, hogy ők a fő címzettek,
de sokan vannak a „hívők” közül is,
akik, bár meg vannak keresztelve,
nem kaptak semmilyen nevelést
a hitben. A jó szándék, a hűség és
a kitartás szép, de még jobb, hogy ténylegesen tudja, mit hisz az Egyház, mivel az Egyház
hitébe keresztelkedik az illető. Ezért azok is bekapcsolódhatnak, akik szeretnék megismerni saját
hitük tartalmát, hogy a szerint alakítsák életüket.

Keresztyén szenvedélybetegek
önsegítő csoportjáról
Csoportunk olyan életvezetési problémákkal
küzdő férﬁak és nők közössége, akik megosztják
egymással tapasztalataikat, erejüket és azon reményüket, hogy megoldhatják közös problémájukat, valamint segíthetnek másoknak felépülni
a káros szenvedélyükből. Csoportunk számára csak egyetlen abszolút tekintély létezik – a
szerető Isten, amiként Ő megnyilatkozhat csoportunk lelkiismeretében. Tagságunk minden

szenvedélybeteg előtt nyitott. Következésképpen
senkit sem utasíthatunk el, aki gyógyulni akar.
A közösséghez való tartozás egyetlen feltétele a
káros szenvedéllyel való felhagyás vágya.
Elsődleges célunk a káros szenvedély nélkül
élni, és más szenvedélybetegeket hozzásegíteni a
felépüléshez.
• Célunk továbbá az egymásnak átadott tapasztalatokkal lehetővé tenni az új életvezetés

alapjainak elsajátítását és megtanulni kreatívan,
boldogan, tünetmentesen együtt élni a szenvedély-betegséggel, hogy életünk végéig folyamatosan imádkozva dolgozzunk a felépülésünkön
és a visszaesés elkerülésén.
• Hiszünk abban, hogy ez csak ISTEN KEGYELMÉBŐL, JÉZUS KRISZTUS ÉRTÜNK
VALÓ SZENVEDÉSE ÁRÁN VALÓSUL MEG,
hiszen Ő munkálja bennünk az akaratot az elszánt őszinteségünkre és a folyamatos változásra való vágyódásunkra.
• Törekszünk problémáink minél hatékonyabb és az adott élethelyzetben legkézenfekvőbb megoldására, és igyekszünk fejleszteni
gyakorlati készségeinket, megküzdési képessé-

geinket: Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot,
hogy változtassak, azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.
Naponként élve az életet, egyszerre az idő
egy pillanatát élvezve, elfogadni a nehézségeket,
mint a békesség felé vezető utat. Elfogadni, miként Ő tette, ezt a bűnös világot olyannak amilyen, nem amilyennek én szeretném látni. Bízva
abban, hogy Ő helyre fog minden dolgot hozni,
ha megadom magam, az Ő akarata alá rendelem
magam, hogy viszonylagosan boldog lehessek
ebben az életben, és határtalanul boldog ővele az
örökkévaló következőben. Ámen

Novemberi gondolatok a gyász k apcsán
„Az élet tisztelete nem abból áll, hogy nem hagyjuk meghalni a haldoklót. Az élet tisztelete azt
jelenti, hogy a születés és a halál végpontjai között úgy bánunk egymással, hogy érdemes legyen
a világon élni…. Az élő számára emberi méltóságának megfelelő sorsot biztosítani nehéz.” (
Popper Péter )
Különösen igazak a fenti gondolatok a gyászolókra vonatkozóan. A gyász a keresztény
ember életében is hosszú út, melynek megtétele
különös erőfeszítést kíván. Sokszor elhangzik,
hogy könnyű gyászolni a hívőnek, hiszen van
mibe kapaszkodnia. Polcz Alaine szerint „ a
vallásos hit azért könnyíti meg a halál
elfogadását, mert az imádságok, a rítusok megérlelik a halál bekövetkeztének
tudatosítását „. Én azt hiszem, a keresztény ember útja a gyászban nem
könnyebb, mint bármelyik
más vallású, esetleg magát
hitetlennek mondó embertársunké. A keresztény ember
útja más – más, mert
gyászunkat alapvetően
és
döntően határozza meg
Istenbe
vetett hitünk, meggyőződésünk az élet – halál
– feltámadás egységéről. De egy közeli hozzátartozó, kedves ismerős elvesztése a mi hitünket

is próbára teszi, krízisként éljük meg, amikor is
minden megkérdőjeleződik az életünkben. Ebben a kritikus élethelyzetben jelenthet támaszt,
vigasztalást, ha a közeli hozzátartozókon kívül
közösségbeli testvéreinkkel is meg tudjuk osztani a fájdalmat, s el tudunk fogadni vigasztalást, együttérzést, hisz a közösségnek éppen ez
az egyik küldetése – Pál apostol szavaival élve:
„Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi…” (
I.Kor.12.26.)
A gyászolók rendszeres találkozásai, közös beszélgetések, imák
segíthetnek bennünket az
érzelmi zűrzavar feldolgozásában, a veszteség értékeinek
tudatosításában, az új célok,
kapcsolatok
megtalálásában.
Ennek lehetőségét szeretnénk
megajánlani közösségünk tagjainak, friss vagy régi gyászukkal küzdőknek: minden hónap utolsó szombatján
16.30-kor találkozunk a Plébánián, hogy az
imában, beszélgetésben eltöltött alkalmakat követően közösen vegyünk részt a szentmiséken – vigasztalódva vigasztalni egymást.
Testvéri szeretettel: Berényiné Márti

Progr amok
IDŐPONT
06. vas.
16:00
19:00
08. kedd
19:00
10. csüt.
19:00
11. péntek
19:00
12. szo.
19:00
13. vas.
15:30
17. csüt.
19:00
19. szomb.
19:00
20. vas.
16:00
24.csüt.
19:00

ESEMÉNY
Szent Jeromos Bibliakör
Szent ignác szemlélődő ima
Cursillo
Nikodémus Csoport
Férﬁ csoport
Énekkar
Fiatal felnőtt csoport
Katekumen csoport
Zenés áhitat
Szent Jeromos bibliakör
Szabadegyetem

IDŐPONT
ESEMÉNY
26.szomb.
19:00 Énekkar, Zsolozsma
Adventi nap gyerekeknek,
15:00– Szent Tarzicius minist27.vas.
18:00 ránscsoport, Szent Mónika
családközösség
29. kedd
17:00 Szent Kamill csoport
MINDEN HÉTEN
kedd

18.45

csütörtök 19.00
péntek

10.00

Női torna
Szenvedélybetegek önsegítő
csoportja
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:
9.00-kor ünnepi szentmise
szerda:
18.00-kor szentmise
Rorate: adventi időben, (nov. 28 és dec. 23. között)
hétköznapokon (hétfő–szombat) reggel 6 órakor. Esti
szentmisét adventi időben csak szombaton tartunk!

Rózsafűzér a Skype-on
2011. október 19-én a Skype internetes telefonrendszeren létrehoztuk a Megtestesülés.Rozsafüzér elnevezésű
ﬁókot, amelyen minden este 20 óra 30 perckor fogunk
közösen imádkozni. Aki szeretne részt venni kezdeményezésünkben az vegye fel a fenti címet a partnerlistájára, melyet követően jelentkezését visszaigazoljuk és
felvesszük a hívócsoportunkba. Jelentkezni ezen túlmenően Ungor Noéminél (ungor.noemi@gmail.com) és
Danka Erikánál (dankaerika@gmail.com) is lehet. Aki
az esti imában részt kíván venni az a megadott időpont
előtt néhány perccel jelentkezzen be a Skype-ba.
A rózsafüzér aznapi felelőse 20 óra 30 perckor cso-

porthívással indítja a kapcsolatot, ezt követően pedig
kezdődhet a közös imádság. Az sem jelent problémát,
ha valaki bármely oknál fogva csak késve tud bejelentkezni, mert menet közben is hozzá tudjuk adni a
konferenciához. Mivel a technikai korlátok miatt egy
hívócsoportba jelenleg legfeljebb 25 partner vehető fel,
ha ennél több érdeklődő lesz, akkor több csoportot is
létrehozunk melyekben eltérő időpontokban fogunk
imádkozni. A kezdeményezés folyamatosan bővíthető
egyéb rózsafüzérekkel, a részt vevők javaslata alapján.
A rózsafüzért bárki vezetheti, amire várjuk a jelentkezőket akárcsak a részt venni szándékozókét.
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