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IRGALMASSÁG SZENTÉVE - hónapról hónapra: Február
Az Újszövetség tanítása Isten irgalmáról
A/ Elmélkedés, tanulás, megbeszélés: MV 8-10. 20-21.
„Itt az idő, hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy viseljük testvéreink gyöngeségeit és nehézségeit. A megbocsátás új életet
fakasztó erő, amely bátorságot ad arra, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.”
B/ Konkrét feladatok:
+ 10-én hamvazószerda! Kezdjük első naptól komoly elhatározással a nagyböjtöt, mint különösen szent időt! (MV 17-18)
+ 11-én a Betegek világnapja. Rendezzük meg szépen ennek
ünnepét! Mindannyian látogassunk meg legalább 2-2 beteget!
+ Olvassuk el a MV 8-10. és a 20-21. újszövetségi szakaszokat!
+ Kezdjünk fölkészülni egy komoly szentgyónásra!
FŐTISZTELENDŐ PLÉBÁNOS ATYA!
A Sapientia Főiskolán a lelkipásztori munkatárs-képzés része
egy összefüggő plébániai gyakorlat, a harmadéves nappali ill.
esti tagozatos hallgatók számára. Örömmel vennénk, ha ehhez
helyet tudna biztosítani hallgatóinknak az Ön által vezetett plébánián. A gyakorlat időtartama: január 25. - február 7.
E két hétben a nappali tagozatos hallgató a plébánián tölt legalább nyolc napot – amelyben feltétlenül szerepelnie kell egy
pénteknek, szombatnak és vasárnapnak – a plébánia életében
való részvételre fordítva.
Esti tagozatos hallgatók esetében egy hét a kötelező gyakorlati
időkeret, amelyben szintén szerepelnie kell a három hétvégi
napnak. Családos és munkahelyi kötöttségekkel rendelkező esti
tagozatos hallgatóktól szükség esetén elfogadható az is, hogy ne
mind a hét napot egyszerre töltse a plébánián; ez esetben ésszerű olyan időpontok kiválasztása, amikor változatosabb betekintést kaphat a közösség életébe (de ilyenkor is ajánlott legalább
néhány egybefüggő nap kijelölése).
A jelentkező hallgatónak minden esetben előre szükséges
egyeztetnie Plébános atyával a gyakorlat pontos ütemezését!
A gyakorlat célja: A hallgatók minél teljesebb bekapcsolódása
az egyházközség életébe.
A hallgatók feladatai: részvétel ifjúsági és felnőtt foglalkozásokon, összejöveteleken, katekéziseken, jegyeskurzuson, a plébániaközösség rendezvényein (pl. farsangi bál), lehetőség szerint
ezek szervezési folyamatának legalább egy részében, miséken
és áhítatgyakorlatokon, temetésen, gyermekhittanórákon.
Emellett betekintés az irodai adminisztrációba, jelenlét néhány
alkalommal a plébániahivatali félfogadási időkön.
Mindezeken túl igen hasznos volna, ha a hallgatóknak lehetőségük nyílna arra, hogy az egyházközségben minél több munkatárssal, segítővel beszélhessenek, kérdezhessék őket munkájukról, az egyházközség életéről. Készséges együttműködését előre
is hálásan köszönjük! Nobilis Márió adjunktus,gyakorlatvezető
KEDVES TESTVÉREK!
Köszönöm a mai lelkészköri operatív megbeszélést mindenkinek! Nagyon hatékonyak voltunk az éves tervezésben, mindhárom kitűzött célunkat teljesítettünk. Összefoglalás:
Következő lelkészköri találkozónk: február 16. kedd, 8:30,
József utca 12. (Boros Dávid felvezeti a beszélgetést, aminek a
témája küldetésünk a nyolcadik kerületben.)
Az ökumenikus bibliaórák egész éves programját összeállítottuk, kérjük a gyülekezetvezetőket, kinyomtatva adják kézbe az
éves programot az érdeklődőknek és hirdessék az alkalmakat.

Női világimanap: Kérjük a lelkészeket, hogy hívják meg erre
az alkalomra mindazokat, akik női szolgálatot vezetnek, pl.
gyerekmunka, kézimunka, baba-mama vagy oltárdíszítők köre.
Februárban lesz egy előkészítő megbeszélés, amiről, külön
értesítést fogok küldeni. Időpont: március 6., vasárnap 16 óra,
igehirdető: Szélné Sebor Lilla, helyszín: Karácsony S. utca 31.
Bolba Márta evangélikus lelkész
ÖKUMENIKUS BIBLIAÓRA
Várjuk a testvéreket keddenként 18 órakor a Salétrom u. 5-ben.
február 16.
Salétrom utca Ézsaiás próféta könyve A.
Románné Bolba Márta
március 8.
Salétrom utca Ézsaiás próféta könyve B.
Kovács Dávid
április 19.
Salétrom utca Ézsaiás próféta könyve C.
Bacskai Bálint
május 17., pünkösd kedd Horváth Mihály tér Példabeszédek
Michels Antal
szeptember 20. Horváth Mihály tér Ars Sacra fesztivál
Kontsek Ildikó, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatója
október 18.
Salétrom utca Ámosz próféta könyve
Boros Dávid
november 15. Salétrom utca Jeremiás Siralmai
Gulácsiné Fabulya Hilda
december 13. Salétrom utca Malakiás próféta könyve
Almási Tibor
ZARÁNDOKLAT
Mátraverebély-Szentkútra és Máriabesnyőre
Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepén - február 2. (k)
Utazás: kényelmes, légkondicionált autóbusszal. Ellátás: ebéd
Indulás: 7ó Budapest, Hősök tere (Műcsarnok melletti parkoló)
Utazás az M3-as autópályán a Gödöllőhöz tartozó Máriabesnyőre, ahol egy székelykapun keresztül jutunk a kegyszobrokat
őrző bazilikába. A kegytemplom meglátogatása után felkeressük
az altemplomot a Grassalkovich kriptával, a Mária kutat, a szabadtéri oltárt a mögötte található Szent Konrád kúttal, majd
folytatjuk zarándoklatunkat Mátraverebély-szentkútra, Nemzeti kegyhelyünkre. A megérkezést követően énekes Mária köszöntővel beköszönés a kegytemplomban található kegyszoborhoz, gyónási lehetőség majd gyertyaszentelés, körmenet és
szentmise, amit Majnek Antal püspök atya mutat be.
A kegyhely kialakulása Szent László király idejére tehető, és az
első forrás fakadása is hozzá köthető. Az első testi gyógyulás a
XII. században történt, amikor egy néma pásztorfiú visszakapta
beszélőképességét, amikor ivott abból a forrásból, amelyet ma
szent kútnak neveznek. Ezt a csodát a Szűzanyának tulajdonította a hagyomány. Az 1200-as évektől kezdődően és napjainkban
is zarándokok sokasága keresi fel a kegyhelyet, amely 2006 óta
Magyarország Nemzeti Kegyhelye.
A mise után 3 fogásos zarándokebéd, ismerkedés a megújult
kegyhellyel. Szabadprogram a ferences galéria, a források, a
csodálatos mozaikokból álló kültéri oltár és a remetebarlang
megtekintése. Hazautazás Gyöngyös érintésével, ahol további
ismerkedünk a ferences emlékekkel. Hazaérkezés este felé!
Részvételi díj: 7.990 Ft/fő. A részvételi díj tartalmazza a buszos
utazás költségét, ebédet, a csoportkísérő-idegenvezetést. A Mária Rádió és a MISSZIÓ TOURS Utazási Iroda szervezésében. Jelentkezés és infók Deák Andreánál tel: 06-30-494-19-47
deak.andrea@mariaradio.hu
AZ ÉLET IGÉJE - 2016. február
„Mint akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én titeket” (Iz 66, 13)
Ki ne látott volna még síró kisgyermeket, aki az anyja ölelő kar-

jába veti magát? Bármi történt is, kicsi vagy nagy dolog, az
anyja letörli könnyeit, gyöngédséggel veszi körül, a gyermek
pedig hamarosan újra mosolyog. Elég, ha érzi édesanyjának jelenlétét és szeretetét. Isten is így tesz velünk, olyannak mondja
magát, mint egy édesanya.
Ezekkel a szavakkal Isten a babiloni fogságból visszatért népéhez szól, miután látták, hogy rombolják le házaikat és a templomot, majd idegen földre száműzték őket, ahol kiábrándulásban
és csüggedésben volt részük. Onnan tértek vissza saját hazájukba, és a pusztítás romjai fölött kellett mindent újrakezdeniük.
Izrael tragédiája ismétlődik meg sok háborútól szenvedő nép
életében, akik a terrorcselekmények vagy az embertelen kizsákmányolás áldozatai. Körülöttük kifosztott házak és utcák, nemzeti emlékhelyeiket pedig földig rombolták. Vagyonukat elrabolták, szentélyeiket megsemmisítették. Rengeteg embert elraboltak, milliók kényszerültek menekülésre, sokan a sivatagban
vagy a tengerben lelték halálukat. Apokaliptikus események
szemtanúi vagyunk.
Az élet igéje arra hív, hogy higgyünk Isten szeretettel teljes
munkálkodásában ott is, ahol nem érzékeljük a jelenlétét. Reményre szólít ez az ige. Ő ott van azokkal, akik üldöztetést
szenvednek, akiket igazságtalanság ér, és száműzetésbe kényszerülnek. Itt van velünk, a családunkkal, a népünkkel. Ismeri
személyes fájdalmainkat és az emberiség fájdalmait is. Egy lett
közülünk, egészen a kereszthalálig. Ezért megért és meg tud vigasztalni minket. Éppen úgy, mint az édesanya, aki ölébe veszi
gyermekét és megvigasztalja. Ki kell nyitnunk a szemünket és a
szívünket, hogy „meglássuk” őt. Minél inkább megtapasztaljuk
gyengéd szeretetét irányunkban, annál inkább képesek leszünk
ezt továbbadni azoknak, akik fájdalmak és megpróbáltatások
közt élnek, és vigasztalásuk eszköze leszünk. A korintusi híveknek is ezt ajánlja Pál apostol: „mi is megvigasztaljuk azokat,
akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet Ő
nyújt nekünk” (2Kor 1,4).
Chiara Lubich is mélyen és konkrétan megtapasztalva ezt, így
ír: „Uram, add nekem az összes magányost… Megéreztem szívemben, micsoda szenvedés szorongatja a tiedet mindazért az
elhagyatottságért, amelybe az egész világ elmerül. Szeretek
mindenkit, aki beteg és magányos.
Ki vigasztalja őket könnyeikben? Ki siratja el lassú halálukat?
Ki szorítja szívére a kétségbeesett szívet? Add meg nekem, Istenem, hogy szereteted fogható szentsége legyek a világban: legyek a Te karod, amely magához öleli és szeretetével föloldja a
világ minden magányát.”
Fabio Ciardi

