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GYORSSEGÉLY KÁRPÁTALJA MEGSEGÍTÉSÉRE
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Kárpátalján kialakult súlyos
helyzet miatt döntött arról, hogy katasztrófaalapból 10 millió forint értékben gyorssegélyt juttat el a nehéz helyzetben lévő családok,s az egyedülálló idős emberek megsegítésére.
Ezzel egyidejűleg a püspökök gyűjtést hirdetnek minden katolikus
templomban 15-én (v) a kárpátaljai testvérek javára.
A háború sújtotta Ukrajna magyarok lakta vidékén a mindennapi
megélhetés is egyre nagyobb gondot okoz. Ma már egy átlag nyugdíj
értéke nem éri el a 9.000 forintot, a minimálbér alig több mint 10.000
forintot ér, miközben az élelmiszerárak napról napra drasztikusan
emelkednek.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Ps: Aki addig is már segíteni akar, akkor itt teheti: Kárpátalja
Hitéletéért Alapítvány, székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 100/b.,
számlaszám: 11991102-02164379-00000000, bank: Erste Bank
Hungary Zrt., SWIFT-kód: GIBAHUHB
A közleménybe valamilyen megjelölést ajánlatos írni, pl. "szegényeknek",
vagy "rászorulóknak", vagy "Majnek Antal", vagy amit jónak találsz, ami
egyértelművé tesz a célt.
A MEÖT és az MKPK Állandó Tanácsának nyilatkozata
Szomorúan értesültünk róla, hogy február folyamán ismét ártatlan emberek estek a terror áldozatául. Imádságainkban hordozzuk az áldozatokat és
szeretteiket, különösen is könyörögve hitükért kivégzett keresztény testvéreinkért. A leghatározottabban elítéljük a bármilyen vallás, eszme, világnézet nevében elkövetett erőszakot, és azt, hogy vallási meggyőződésükért
üldözzenek, végezzenek ki embereket. Elfogadhatatlannak tartjuk ugyanakkor mások vallási, kulturális vagy nemzeti érzékenységének provokálását. Nemzetközi összefogást sürgetünk a terrorista támadások megelőzésében és a terrorcselekmények kiváltó okainak – a szegénység, társadalmi
igazságtalanság és a szegényebb országok és népek tehetősebb gazdaságok
általi kizsákmányolása – megszüntetésében. A szörnyű tettek végrehajtóinak elítélése mellett hangsúlyozzuk: azoknak is önvizsgálatot kell tartaniuk, akiket a bármilyen felelősség terhel a nemzetközi terrorizmus megerősödéséért, a terrorizmusnak táptalajt adó társadalmi folyamatok alakulásáért.
A megbékélés munkálásában elkötelezett közösségként könyörgünk Istenhez a feszültségek enyhítéséért, a világ felelős vezetőinek döntéseiért és a
konfliktusokban leginkább érintettek indulatának megváltozásáért.
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg
őket a gonosztól.” (Jn 17,15)
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa
MKPK NAGYBÖJTI KÖRLEVELÉBŐL
Kedves Testvérek! Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy
gondoskodjék a szegényekről...
Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét, amikor az immár hagyományossá vált nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy
ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei
a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az
ő példájukat követve kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat, és tegyék a templomban erre kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi
gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket,
hanem arra, hogy szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel
járuljanak hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához.
Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi miséken és az azt követő hétköznapokon, március 8-tól 15-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen
családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a
hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian
megtesszük, és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon
sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
„1% segítség, 100% szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt
Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Vendégünk: VECSEI MIKLÓS
Vecsei Miklós (1964) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke, volt hajléktalanügyi miniszteri biztos. Pályáját pedagógusként
kezdte, később szociológiai, teológiai és mentálhigiénés képzettséget szerzett. Nős, ugyancsak szociálpolitikus feleségével hat gyermeket nevelnek.
1990-től, tanári munkája mellett, önkéntesként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti vezetője, 2002 májusa óta már főállásban, ügyvezető
alelnöke. Jelenleg a Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
Ps: 10-én (k) este 6-kor A nyomorúság kincsei címmel tart vetített képes előadást a plébánián!
TEMPLOMBÚCSÚ
Közeledik templomunk búcsúja. Több programra is hívjuk a testvéreket, melyek a következők:
16-17-18. (p-v) Triduum (Bíró László püspök atya mondja). 17ó-tól mise,
majd beszédsorozat: Mit jelent férfinak, apának és keresztény férfinak lenni? 17-én (k) a püspök atya a mise után találkozik a családcsoportokkal!
19. (cs) 17ó Szent József ünnep napja. Plébános atya mondja az ünnepi
misét, majd Kuzma Levente jótékonysági orgonahangversenyére kerül sor.
20. (p) Vargha Miklós Péter esperes templomszentelésünk évfordulóján
misét mutat be 17ó-tól, a Szervita kórus szerepel.
21. (szo) 18ó misén a világhíres Harang Együttes szolgál Veszprémből,
utána rövid koncertet adnak.
22. (v) 9ó Erdő Péter bíboros a búcsúi misét celebrálja és a Bárdos Kórust hallhatjuk. A misén az új képviselőtestület leteszi az esküt, a Szent József díj átadásra kerül és a beregszászi plébánia testvér plébániai kapcsolatának kihirdetése történik.
Azt követően agapé (hölgyek süteményt vagy szendvicset, a férfiak innivalót hozzanak), majd családi nap, azon belül Habók János bűvész szórakoztatja az érdeklődőket.
16ó-tól a kecskeméti Aurin leány- és nőikar koncertje.
18ó-tól gitáros mise.
24 ÓRA AZ ÚRÉRT
Amint Szentatyánk, FERENC pápa nagyböjti üzenetében is olvashatjuk:
„Szeretném, hogy a ’24 óra az Úrért’ elnevezésű kezdeményezést az egész
egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez
az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.” A kezdeményezés célja, hogy az új evangelizációt a bűnbánat szentsége keretében is
megéljék a hívek. Az idei program témájának gondolata: „a végtelenül irgalmas Isten” (Ef 2,4).
E két napra javasolják a templomok egész napos nyitvatartását, szentségimádás tartását és gyónási alkalmak biztosítását.
A fenti kezdeményezéshez csatlakozva a budapesti Szent István-bazilikában
március 12-éről 13-ára virradó éjszaka virrasztás lesz (20ó-tól reggeli mise
kezdetéig).
13-án a Szent Jobb kápolnában reggel 7ó és 8ó-kor misét tartanak. 9ó-tól
egész napos Szentségimádás lesz a szentségi kápolnában, 16ó-tól 18ó-ig lesz
gyóntatás és 18ó-kor szentmise.
14-én de.9ó-tól szentségimádás lesz a Szentségi kápolnában. 18ó-kor mise
zárja a napot, amely alatta gyónási lehetőség is lesz.
KONKURZUS
A papságra jelentkezők idei konkurzusára június 26-án 14 órakor kerül
sor Esztergomban. A jelentkezők az Érseki Papnevelő Intézetben háromnapos együttlét keretében ismerkednek a szemináriummal. Ennek végeztével
kerül sor a főpásztorral való személyes találkozásra és a felvételi beszélgetésre.
Kérem, hogy mindazok, akik papi hivatást éreznek és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékének szándékoznak jelentkezni, hozzám intézett írásbeli felvételi kérelmüket legkésőbb 2015. május
31-ig juttassák el a Budapesti Főegyházmegyei Hivatalba. A kérelemhez
mellékelni kell érettségi bizonyítványuk másolatát, esetleges korábban végzett, felsőfokú tanulmányaikat, illetve nyelvi végzettségüket igazoló dokumentumaik másolatát, három hónapnál nem régebbi, „nagyalakú” (tehát a
bérmálást, elsőáldozást és esetleg egyéb anyakönyvi információkat is tartalmazó) keresztlevelüket, részletes, saját kézzel írt önéletrajzukat, valamint
plébánosuk vagy lelkivezetőjük ajánlását.
Lényeges, hogy a levélben az állandó lakcím vagy tartózkodási hely megjelölése mellett legyen feltüntetve olyan elérhetőség (telefonszám és/ vagy emailcím), melyen keresztül a jelentkezővel rövid időn belül kapcsolatba tudunk
lépni.
A konkurzus menetéről a szeminárium küld a jelentkezőknek tájékoztatást.

