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Lehetőségeid szerint segítsd az egyházat anyagi 
szükségleteiben. (az egyház ötödik parancsa) 

Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy az első keresztények teljes 
vagyonközösségben éltek, mindenük közös volt. Amikor pedig az egyház intézményesült 
és sok mindent biztosított a tagjainak (oktatás, egészségügy, szociális ellátás), tizedet 
szedett a tagjaitól. Ezt a rendszerváltás előtt szerették úgy emlegetni, mint az egyház 
feudális jellegét, és szörnyülködtek fölötte, hogy kizsákmányolta a népet. Ha 
belegondolunk, hogy akkor 10%-ból mit biztosított az egyház, és ma mit kapnak az 
emberek az 53% (2018-ban 33,5% dolgozói +19,5% munkáltatói) adójuk és járulékuk 
fejében – talán nem is volt az olyan nagy kizsákmányolás. 
 Az egyházi közösségeknek ma is vannak templomaik, plébániáik, közösségi és 
egyéb funkciókat ellátó ingatlanjai. Ezeknek van fenntartási és működési költsége. A 
közösségek szolgálatában álló lelkipásztorok és segítőik megélhetéséről is 
gondoskodniuk kell. A karitatív tevékenység is alapvető feladata az egyházi 
közösségeknek. Ezek azok a szükségletek, amelyekben várja a tagjai segítségét, anyagi 
támogatását. 
 Milyen módjai vannak ennek a támogatásnak? 
Jelentős segítség az önkéntes munka, a karitatív tevékenységben való részvétel. 
Az egyházi hozzájárulás (a jövedelmünk 0,5 %! minden 100 forintból 50 fillér) 
megfizetése. 
A perselybe tett adományunkkal 
Az adónk 1%-nak felajánlása (ez semmibe sem kerül, csak a nyilatkozatot kell 
kitöltenünk! Ha nem tesszük, az adót akkor is levonják, csak az 1%-ot nem az egyháznak 
adják, hanem állami célokra fordítják. 
– Az ötödik parancs arra hív, hogy lehetőségeink szerint segítsünk. Akinek többje van, 
az többet tud adni, akinek kevesebbje, az kevesebbet, vagy éppen semmit, sőt, lehet, 
hogy neki kell adnunk abból, amit adtak a tehetősebbek.     András a. 
 

Események templomunkban 
 

Január 16-án az egyházközségi képviselő testület gyűlést tartott a plébánián s 
megtárgyalta, majd egyhangúlag elfogadta plébániánk múlt évi számadását és 2018 évi 
költségvetését. – Az ülés elején plébánosunk, András atya vezetésével közös ima volt 
betegen fekvő B. András testvérünk felgyógyulásáért. 
Január 27-én, életének 85-ik, házasságának 64-ik évében elhunyt Müllern Gyuláné 
testvérünk. Fényeskedjék neki az Örök Világosság! 
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Február 25-én, ifjúsági mise lesz, fiataljaink ének és zenekarának közreműködésével. E 
napon gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. 
Március 3: első szombat. Angyalföld téri volt kápolnánkban 14 órától adományokat 
fogadunk és osztunk rászoruló testvéreink számára. 
Március 4-én szentmise után titokcsere a Rózsafüzér Társulat tagjai számára. 
Március 18-án nagyböjt 5. vasárnapján gyűjtés lesz a Szentföld javára. 
Nagyböjt péntekjein 17:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk. Hívjuk és várjuk a 
Kedves Híveket. 
 

Közösségünk farsangi mulatsága 
Február 3-án részt vehettünk egy rendkívül jó hangulatú farsangi bálon, a Szent József 
Gimnázium tornatermében. Fodor András atya megnyitó beszédében felhívta a 
figyelmet arra, hogy az idei jubileumi év a közösségünk számára, mivel a templomunk 20 
éves. Miután Plébános atya köszöntötte a megjelenteket, az egyházközség fiataljai 
bemutatták nyitótáncukat, mely idén az 1920-as évek charleston világába kalauzolta 
vissza a bálozókat. A tánc olyan jól sikerült, hogy közkívánatra másodszor is el kellett 
táncolnia a fiataloknak, akik ezt követően átadták a szép nagy táncteret a bálozó 
sokadalomnak. 
A zenéről a Tele Band gondoskodott a hajnalig mulatozó társaságnak. Műsorokban sem 
volt hiány, hiszen megcsodálhattuk néptáncos fiataljaink tánctudását, majd magunk is 
részt vehettünk táncház programban. Természetesen nem maradt el a jelmezesek 
felvonulása és a tombolahúzás sem! 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki bármivel is, akár csak a jelenlétével hozzájárult a 
közös ünnepléshez! Azonban külön köszönettel tartozunk Fodor András atyának a bál 
fővédnökének, Papp Gábornak, aki a szervezési feladatokban oroszlánrészt vállalt, 
Némethné Székely Jutkának, aki nélkül a nyitótánc nem jöhetett volna létre, és Kind 
Imrének, aki többek között a tombolanyeremények gyűjtésében munkálkodott. 
Az ilyen bálozásoknak amellett, hogy jól érezzük magunkat, komoly közösségépítő ereje 
és tanúságtevő oldala is van. Fontos ugyanis, hogy tudjunk együtt örvendezni, ünnepelni, 
hiszen Jézus evangéliumot, vagyis örömhírt hagyott ránk, amit boldogtalanul aligha lehet 
hitelesen képviselni és továbbadni.                  Szél Barnabás 
 

Megkezdődött a nagyböjt  
 

A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. A 
nagyböjtnek az a célja, hogy előkészítsen minket a húsvét ünneplésére.. Ennek az 
időszaknak két jellegzetessége van: (1) egyrészt és elsősorban ez a keresztségre 
készülőknek az előkészítés, a hívőknek pedig a saját keresztségükről való 
megemlékezésnek az ideje, (2) másrészt pedig a töredelemnek, a bűnbánatnak az ideje.
              Rev. Várnagy Antal 
 

Isten nem hagyja vigasztalás nélkül a bűnbánó és alázatos szívet. 
       Szír vagy Ninivei Szent Izsák 
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A keresztút 
Egyrészt (és eredetileg) Jézus szenvedésének kb. 
0,5 km hosszú útja (Via Dolorosa)Jeruzsálemben, 
melyet a Megvál-tónk, keresztjét hordozva tett 
meg, elítélésének helyszínétől a Golgotáig; 
másrészt a katolikus és az anglikán egyházban 
szokásos ájtatossági gyakorlat, melynek keretében 
Jézus kínszenvedésének a Szentírás és a szent 
hagyomány alapján megállapított, (s képpel, 
domborművel, vagy szoborral megjelölt)  egyes 
állomásainak (stációinak) ájtatos lélekkel , sorban 
való felkeresése, s előttük rövid ima, elmélkedés 
végzése egyénileg vagy csoportosan. 
Jeruzsálemben kezdetben csak két állomásból 
állott. A 14. században a  
zarándokok nagy számban látogatták az ottani 
keresztutat, a ferencesek vezetésével. 
Általuk került ez az ájtatossági forma  
 

Nyugat-Európába. A középkor vége táján a római ún. stációs templomok száma alapján 
a keresztút is hét állomásúra bővült. A ma is szokásos  14  stációból  álló  keresztút  az  
1600-as évektől alakult ki. Világméretű elterjedése Porto Mauritio-i Szent Lénárd  
ferences atya tevékenysége nyomán bontakozott ki. Az általa meghatározott formát 
ismerte el kánoninak XII. Kelemen pápa 1731-ben kiadott brévéjében, s ezen ájtatosság 
elvégzéséhez búcsúkat kapcsolt. A templomok belsejében a 17. század vége óta kaptak 
helyet a stációs képek ill. domborművek. - ács 
 

Az imáról 
Imádkozunk, mert az ima az egyetlen kapcsolat, ami lehetővé teszi az embernek, hogy 
Istennel találkozzon. Ima nélkül lehetetlen kapcsolatba lépni Istennel, a vele való 
kapcsolat nélkül az ember lelke halálra van ítélve. (vö. Jn 15,6) […] 
Mivel az ima az egyetlen kapcsolat, ami egyesít bennünket Istennel, gondosságnak és 
figyelemnek kell kísérnie, amely minden más dologra való figyelmet megelőz, hogy ez a 
kapcsolat ne szakadjon meg. (Matta el Meszkin [kortárs egyiptomi kopt szerzetes]: Isten 
megtapasztalása az imában. 2017. Részlet.) 
 

Észrevétel 
Repülő- és hajókatasztrófák túlélői arról számolnak be, hogy utolsó perceikben / 
másodperceikben buzgón imádkoztak. Figyelmetlenségről, szórakozottságról egyikük 
sem tett említést.                 -ács 
 

100 éve történt 

A Nagy Háború ötödik évének februárjában az általános nyersanyaghiány miatt hadi 
célokra lebontották és elvitték a debreceni Szent Anna templom hajóját és tornyait 
borító réz lemezeket valamint az orgona 76 db cin sípját. A templom harangjai már 
1916-ban „hadba vonultak”. 

Stációs kép. Jézust leveszik a keresztről. 
Festette: Sonnenschein Gáspár. (Budapest) 1880 
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A Mária Légió szolgálata 
 

A Mária Légió tevékenysége kiterjed az apostolkodásra és ez természetesen az idős 
emberekre és a Terápiás Házban levő betegekre [akik pszichiátriai betegek, szellemi 
fogyatékosok – szerk.] is vonatkozik. Az otthonukban levőket szabálytalan időközökben, 
de rendszeresen, a Terápiás Ház lakóit pedig minden hónap első péntekjén 
meglátogatjuk. Amikor igénylik, szívesen segítünk is nekik, hogy templomunkba 
szentmisére eljuthassanak. De nem mindegyikük hagyhatja el az intézményt, ezért mi 
viszünk nekik lelki segítséget. 
A Terápiás Házban mindig nagyon szívesen fogadnak bennünket. Régebben Ádám 
atyával érkeztem, újabban Pál atyával és Katika testvéremmel. Általában 15 – 20 
gondozott és a személyzet néhány tagja szokott várni bennünket a szentmiséknek helyet 
nyújtó külön helységben. A betegek itt tudnak gyónni , majd áldozni. Mise kezdéséig 
közösen szoktuk imádkozni a rózsafüzért. Szentmise alatt és után pedig közösen 
énekelünk.  
Legutóbb a betegek világnapja alkalmából sikerült elhoznunk az intézetből néhány 
gondozottat a Szent Család templomba, hogy itt vegyék fel a betegek szentségét. 
                   Vilicsku Istvánné 
 

Újra találkozunk? 
 

A keresztények csaknem a fele úgy vélekedik, hogy látni fogják barátaikat, rokonaikat és 
házastársukat a túlvilágon. Hisznek abban, hogy találkozni fognak családjukkal, sőt – 
mint egyik fiatal nő írta – „első kisbabánkkal is, aki meghalt és akit még soha nem 
láttam”. 
Számos keresztény számára a menny messze legvonzóbb mozzanata a családdal való 
újratalálkozás. Számtalan gyászjelentés és sírfelirat szerte Európában és Amerikában azt a 
meggyőződést tükrözi, hogy a halál által elválasztott családtagok ismét egyesülnek majd. 
Az ilyesfajta vélelmek azonban nem kaptak teológiai megalapozást. Az a remény, hogy az 
ember találkozik családjával a halál után, csupán egy vágy és nem teológiai állítás.   
           C. McDannell – B. Lang: A menny története. Bp. 2007. (részletek) 
Ez szintén egy vélemény és nem teológiai állítás! Az örök életben való találkozásunk 
teológiai alapjai: Jézus mennybemenetele, Mária mennybevételének dogmája és a szentek 
közösségében való hit. Jézus maga mondta, azért megy, hogy helyet készítsen.   András a. 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvérek 
Február 18. (Nagyböjt 1. vasárnapja) Mária Légió 
Február 25 (Nagyböjt 2. vasárnapja) Ifjúság 
Március 4. (Nagyböjt 3. vasárnapja) Kasuba János 
Március 11. (Nagyböjt 4. vasárnapja) Ördög család 
Március 18. (Nagyböjt 5. vasárnapja) Asztalos család 

 

Megér egy mosolyt 

- Ne kínozd már kisfiam azt a macskát! 
- Én csak azt szeretném ha boldog lenne. 
- De hát így? 
- Képzeld Anya, milyen boldog lesz majd, amikor szabadon engedem! 


