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 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a kedves híveknek, azért a
nagyszerű élményért, amelyben részünk volt a Farsangi
lelkigyakorlat három napján. A nagyszámú résztvevő azt jelenti,
hogy meghallották a hívást, és a ferences atya Kálmán Peregrin
szavai mélyen ültek a szívekben.
 Nagyböjt vasárnapjain az esti szentmisék előtt a Szent Bertalantemplomban fél 6-kor elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. Pénteken
az esti mise előtt szintén keresztúti ájtatosságot végeznek magukban
azok a hívek, akik el tudnak jönni.
 A mai szentmise végén hamvazkodás lesz azoknak a híveknek, akik
hamvazó szerdán nem tudtak meghamvazkodni.
 A szentmise perselyadományát a Katolikus Iskolák támogatására
gyűjtjük.
 Az adóbevallás időszaka következik. Akik dolgoznak, azok adójuk
1+1%-ával
rendelkezhetnek
szabadon.
Kérjük
Kedves
Testvéreinket, hogy aki megteheti, adja adója egy százalékát a
Magyar Katolikus Egyháznak (technikai szám: 0011), a másik egy
százalékát pedig a Szent Bertalan Alapítványnak (Adószám:
19134484-1-10).
 Február 21-én, szombaton a plébánia konferenciatermében szülői
értekezletet tartunk azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke a
Rákóczi Katolikus iskolába jár, és ebben az évben fog elsőáldozni.
 Február 28-án, szombaton este 7 órakor elkezdődik a jegyesoktatás a
felsővárosi plébánián. Kérjük a jegyesek részvételét, ez alkalommal,
mert ekkor osztjuk be a turnusokat, hogy melyik pár melyik
csoportba szeretne kerülni.
 A Vasárnapi Levél a Plébánia honlapján és facebook-on is elérhető,
onnan is letölthető, ha valakinek nem jut a templomból, akkor
kérjük, ilyen formán töltse le: www.szentbertalan.hu
 Kérjük azokat, akik még nem rendezték tavalyi egyházfenntartói
járulékukat (egyházi adó, párbér), szíveskedjenek rendezni. Egy
személynek 3000 egy párnak 6000 Forint/év. Köszönjük
készségüket.
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frissen végzett újságíró. A Szent Egyed közösség tagja.
Közösségével a szegényeket szolgálják, és arról tanúskodnak,
hogy hazájuk számára a legfontosabb érték a béke: „..
Minden héten készítünk ételt a hajléktalanoknak. A
tüntetések idején elkezdtünk ökumenikus imádságokat tartani
a Szent Egyed közösséggel. Először a téren, aztán a
tüntetések végével a templomban. Imádságainkra
rendszeresen eljönnek a különböző felekezetek hívei és
papjai is. A háborúval minden megváltozott, és most értettük
meg, mit jelen valójában a békéért élni. Ukrajnában jelenleg
nagyon erős a propaganda, azt akarják, hogy minden orosz
embert az ellenségünknek tekintsünk. Ezzel ellentétben mi
mély barátságot élünk meg orosz testvéreinkkel. Az
imádságban is igyekszünk hűségesek lenni, hiszen tudjuk,
mekkora értéke van a békéért való imának. Ha valaki segíteni
akar Ukrajnának, akkor az első segítség az imádság, mert az
imádságnak köszönhetően megtörténhet az is, ami az ember
számára lehetetlen. Szlovjanszk városa azon a részen fekszik,
ahol elkezdődött a háború, mindent leromboltak. Tizenöt éve
segítjük ebben a nagyon szegény városban azt a központot,
ahol árva gyerekeket fogadtak be. A várost lebombázták, de a
svájci tulajdonosok újjáépítették az intézményt, az árva
gyerekek mellett befogadtak menekült családokat is. Nekik
valóban semmijük sincs, minden segítségre szükségük van:
nincs élelmük, ruhájuk, orvosságuk… A központ igazgatója,
kijár a szomszédos falvakba is, a két hadsereg közötti
senkiföldjére. Nagyon kevés szervezet van, melynek tagjai
bemehetnek erre a területre, az emberek teljesen magukra
hagyva élnek, az üzletekbe senki nem szállít ennivalót. Az
étel itt óriási segítség, elengedhetetlen ahhoz, hogy ezek a
magukra maradt emberek életben maradjanak. Mindenkinek
van valakije, aki háborúzik: barát, iskolatárs, rokon. Kijevben
nincs háború, mégis közel van a hétköznapi életünkhöz. Az
oroszokkal mindig együtt éltünk, évek óta barátságban. Ha át
akartunk menni az orosz határon, elég volt a személyi
igazolvány. Számunkra Oroszország nem külföld volt,
Ukrajnában most mindenki megszakította kapcsolatait az
oroszokkal. Mi viszont meg szeretnénk őrizni ezeket a
kapcsolatokat…”
(Részlet a Magyar Kurírból)

Lelkiség:

Teológia:

„Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8)
a mottója Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetének. A nagyböjt hívása az
önmegtagadásra, imádságra és alamizsnálkodásra minden évben ugyan az.
Viszont mindezek konkrét megélése évről évre változik, ahogy az életünk,
az Egyház és a minket körülvevő világ változik. Isten hívása ugyan az, de
évről évre meg kell keresnünk az erre adott hiteles, Lelkes választ. A
Szentatya üzenete segít bennünket „most”, 2015-ben, megtérni és hinni az
evangéliumban. Ízelítőül néhány idézet. Ferenc pápa beszél a „közömbösség
globalizációjáról”, a világ méretűvé vált önzésről és közömbösségről.
Nekünk, keresztényeknek is kísértés a felebarát és Isten iránti közömbösség.
Az önmagunkba zárkózás „becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten
belép a világba és a világ Istenbe”. A megújuláshoz Isten szeretetében,
amely áttöri a közömbösséget és a magunkba zárkózást, először is „hagyjuk,
hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk mint Ő”. De mit
válaszolhatunk a minket körülvevő szenvedés láttán, a tehetetlenségünket
megtapasztalva? „Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét”,
amikor a földi és mennyei egyház együtt imádkozik, írja a pápa. Továbbá a
„másik szenvedése a megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem
törékenységére emlékeztet, illetve az Istentől és a testvérektől való
függőségemre”. Az ördög kísértése az, hogy „el akarja hitetni velünk, hogy
egyedül meg tudjuk váltani magunkat és a világot”. Végül a pápa hív
bennünket, hogy vele együtt kérjük Krisztust: „Alakítsd szívünket a te szent
Szíved szerint!” A teljes üzenet az uj.katolikus.hu -n is olvasható.
Varga Pál, káplán
-----------

Jegyesoktatás
Az utóbbi időben, mint ha szaporodna azok száma, akik érdeklődnek az
egyházi házasságkötés iránt. Sajnos gyakran előfordul az az eset, hogy
valaki szeretne házasságot kötni templomban, kiderül azonban, hogy nem
teheti, mert párja, akivel esküdni szeretne, egyszer már kötött egyházi
házasságot. A polgári bíróság felbontja a polgári házasságot, ha
helyrehozhatatlanul megromlik, de az egyházi házasságot nem bontja fel
semmilyen bíróság, ha az egyszer érvényesen megkötetett. Ha az egyházi
házasságot nem érvényesen kötötték, az egyházi bíróság utólag kimondja
egy peres eljárásban, hogy a házasság érvénytelen, vagy is létre sem jött. Az
ily rendkívüli esetekben előfordul, hogy valaki ismételten házasságot köt
egyházi szertartás szerint, az egyházi bíróság másodfokon is semmissé
nyilvánított ítélete alapján. Az egyházi bíróság tehát nem felbontja a
házasságot, hanem a kezdettől a való érvénytelenséget kimondja.

SZENT Egyház (1)
Házszentelések alkalmával kérjük Istent imádságunk által, hogy áldja meg a
lakóházat, annak minden helyiségét, a benne lakó személyeket s egyben
kérjük áldásunkat az oda betérő emberekre is, kilépve jelenünkből már előre
nézve, az ismeretlenbe tekintve kérjük Isten oltalmát mindenkire.
De nem csupán áldást kérünk, hanem áldást adunk a házra s annak lakóira.
Az áldás adása egy ajándék az Egyházból és az Egyház által, a szentségeken
keresztül jutnak el a hívőkhöz. Jézus Krisztus az, aki megáld, aki
jelenlétével gazdagítja, betölti a helyet. Több ez, mint jókívánság.
Maga az Egyház sem egy laza kapcsolatú közösség, melyet Isten távolról
megáld, és kívülről szemlél. Az Egyház maga Jézus Krisztus titokzatos
teste, az áldás forrása, mely megszenteli és szentté teszi a közösséget.
A megszentelés esetében nem arról van szó, hogy mindazt, aki
megkeresztelkedik, szentként tisztelhetjük, hanem arról, hogy az egyes
keresztény, hívő feladata, sőt felelőssége, hogy bekapcsolódjon ebbe a
„kegyelmi csatornába”, mely elvezeti őt az üdvösségre. Szentnek lenni tehát
azt jelenti, hogy engedem Istent egyházán keresztül bennem és
közösségeinkben munkálkodni, amely Egyház Krisztus útján járva egyben
menyasszony is, aki Krisztus a vőlegény felé vezet mindenkit, aki részese
lett keresztsége révén ennek az Istenhez vezető zarándokútnak. A
zarándokúton elengedhetetlen segítséget kapunk, de senki sem mozgathatja
helyettünk lábainkat. Az Egyház hajójában mindenki helyet kap, de aki nem
vesz részt a hajó mozgatásában, az lassíthatja, elnehezítheti a hajó
mozgását, és apránként „egyszerű kirándulóvá” válik, aki – mint
Kolumbusz Kristóf – az „első nagyobb szárazföldnél” már ki is akar szállni
abban a hitben, hogy már elérte vágyott úticélját. Mindaz, aki azt hiszi, hogy
már megérkezett, már szentté vált, már nincs szüksége semmire, nagyot
téved, és nem érzi Krisztus életadó szentségének szükségességét.
Nem állhatok meg a már felismert igazságok bizonyos szakaszánál,
szüntelen keresnem kell Istent. Táplálkoznom kell, gazdagodnom általa,
hogy éljek. Az Egyházban megtalálható „az üdvösség eszközeinek
teljessége” (Unitatis redintegratio, 3). A szentségre törekvés is szorosan
kapcsolódik ehhez. Szentekké kell válnunk, mert szentnek lenni azt jelenti,
hogy az örök üdvösséget, Isten számunkra megígért Országát tűztem ki
célomul. S így a szentté válás rögös és fáradságos útja valójában nem más,
mint a földi, ebben a világban eltöltött életem, amelyet nem egyedül, hanem
megtartó közösségben járunk, hiszen „ti Krisztusnak teste vagytok, s
egyenként tagjai” (1Kor 12,27).
Czapkó Mihály, káplán

