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BETEGEK XV. VILÁGNAPJA
James Francis Stafford bíboros január 25-én kelt dekrétuma megállapítja,
hogy az ember, az eredeti bűn következtében megfosztotta magát a természetfeletti ajándékoktól. A Teremtő és
Megváltó Isten, végtelen irgalmasságában, titokzatos szállal fűzte egybe azt,
amit az igazságosság megkíván azzal,
ami kieszközli a megbocsátást. A szenvedés tehát megfelelő alkalom a bűnök
kiengesztelésére, és arra, hogy növekedjünk az erényekben, ezáltal elnyerjük az örök üdvösséget.
Amennyiben valaki a betegséget és
szenvedést a Hit, Remény, Szeretet távlatában fogadja el, beletörődve Isten
szent akaratába, még inkább előre halad az életszentség útján.
Szükséges azt is figyelembe venni
– írja Stafford bíboros – hogy az emberi beavatkozások korlátozottak, tehát
elkerülhetetlenül eljön annak az ideje,
amikor az ember végére ér földi zarándokútjának. Azokat a betegeket, akik
elérkeztek az utolsó stádiumhoz, a legfigyelmesebb szeretettel kell ápolni,
úgy, hogy visszatérésüket az Atyához
az isteni vigasztalás kísérje.
Az Anyaszentegyház azt kívánja,
hogy a Betegek Világnapja, amelyről
minden évben megemlékezünk, hatékony katekézis legyen a Kinyilatkoztatás kincséről, a fájdalom értékéről és
szerepéről.
(magyarkurir)
„A szép öregkor a lélek győzelme
a test fölött”
Törekednünk kell arra, hogy mindig
valakiért éljünk, hogy mindig legyen
valami dolgunk: így maradhatunk
öregségünkre fiatalok. Aki szeret, az
nem öregszik meg.
(„Vie montante”)
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MAG YAR O R S Z Á G I
S ZALÉ ZIAK
A századfordulón jutott
el a Társaság Magyarországra. Az első magyar
szaléziánus Zafféry Károly
felszentelt pap és gimnáziumi tanár volt, aki 1901ben tette le a szerzetesi fogadalmat. 13
fiatal magyar diákot vitt magával
Olaszországba. Ez a szám hamarosan
60-ra duzzadt, s ők voltak, a Cavaliban
alapított Szent István Magyar Intézet
növendékei. 1913-ban áttelepültek Péliszentföldkeresztre. Itt volt az első szalézi gimnázium, ahol a tanárok külföldi
atyák és magyar papnövendékek voltak. Itt diák csak az lehetett, aki szalézi
hivatást érzett. Az első magyar szaléziakat 1915-ben szentelték pappá.
Szentkereszten kevés volt a hely, az
istállókból alakított hálószobákon túl,
újabb épületekre volt szükség. 1919ben Nyergesújfalura települtek, ahol
1948-ig általános iskola és gimnázium
működött. Szentkereszten fejlesztették
ki a rend teológiai főiskoláját, s a noviciátust. A magyar rendtartomány 1929ben önállósult, ennek központja a rákospalotai rendház lett, ahol az oratórium, a fiúinternátus, a Don Bosco
nyomda, s Kiadóhivatal működött.
Utóbbit 1948-ban államosították. Az
említetten kívül 8 helyen működött oratóriummal egybekapcsolt fiúotthon, s a
szaléziak több plébániát is vezettek.
Szentkereszt országos búcsújáró hely
lett, melyet májusban a Máriát, Keresztények Segítségét keresi fel a hívősereg. Ősszel, a Szentkereszt felmagasztalásának napján tartanak búcsút.
A kommunista rendszer (1950-ben)
220 szalézit tett földönfutóvá. Egy testvért kivégeztek, egy másik állítólag
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szökés közben szenvedett balesetet,
egy papnövendék pedig szabadulása
után halt meg. A rendházakat és intézményeket feloszlatták, az épületeket elkobozták. Eközben működtek külföldi
misszióban is: Hongkong, India, Japán,
Kuba, Kína és Venezuelában.
1989 után a szalézi szerzetesek több
helyen kezdték újra működésüket.
Rendházaikat romos állapotban kapták
vissza. Szentkereszten, a zarándokház
és teológia vájáriskola és fiatalkorúak
börtöne volt. 1998-ban első diakonus
szentelésük, 1999-benelső papszentelésük volt.
A Mezőnyárádon lévő rendházat,
mely báró Majtényi László adománya
volt, 1950-ben elvették. Budapesten
létrehozott új szalézi épület kapta, a
vissza nem kapott épület Majtényi nevét. Az új Majtényi Szalézi Házban 3
intézmény működik:
- Szalézi Értesítő magyar kiadása,
- Don Bosco kiadó,
- Magyarországi Mindszenty
Alapítvány
Utóbbi keretében szerkesztik a Vértanúink-Hitvallóink c. folyóiratot, mely
a boldoggá avatás híreiről számol be.
Új alapítású szakiskolát hoztak létre,
pl. Kazincbarcikán, ahol a munkanélküliség a lakósság felét sújtotta. Először 35 fiatal részvételével indultak:
szobafestő-mázoló tapétázó, vízvezeték
szerelő, kőműves, lakatos stb. szakmákat tanultak. 10 év alatt a nehézségek
ellenére több száz gyerek fejezte be tanulmányait, s kezdte munkáját és vált
jó állampolgárrá. A szakiskolát anyagilag a németek támogatják.
A magyar szaléziak is a szegény sorsú
fiúknak, később a magyar lányoknak
is, akartak otthont adni, tanulási lehetőséget, hitbeli továbbképzést, kulturális
és szórakozási rendezvényeket, meleg
emberi kapcsolatokat biztosítani. A
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Szalézi Értesítő összetartó ereje mellett, a cserkészet, a Szívgárda, csoportok, a Mária Kongregáció, nívós énekkarok néhol zenekarral jelentős ifjúsági
munkát, s a rendek feloszlatásáig áldásos tevékenységet végeztek. A viszontagságok ellenére látványosan terjedtek, s újra kezdtek. Hasznára voltak és
vannak a magyar Egyháznak és Hazának. „Figyeljetek rám: a nevelés a szív
ügye.”
(Bosco Szent János)
Gántiné Paulus Noémi

A NAGY NEVELŐ
Don Bosco Szent Jánost, a nagy nevelőt megkérdezte egy angol államférfiú,
milyen módon érte el, hogy Torino és
környéke elhanyagolt ifjúsága ily pompás, erkölcsös, vidám sereggé alakult. Milyen csodaszert használ?
Szent János így válaszolt: „Ez a csodaszer a mindennapi szentmise és a
szentségek gyakori vétele”.
– Hallgass lehetőleg naponta, vagy legalábbis gyakorta szentmisét és meg fogod látni, hogy a kegyelem árama
mennyire át fogja alakítani lelkedet,
mennyi öröm és szépség lesz osztályrészed!
Manzoni Sándor híres olasz regényíró naponta hallgatott szentmisét.
Életrajzírója Morganti Enrico írja,
hogy ájtatosan, térdenállva imádkozott
a szentmise alatt és gyakran áldozott.
Mindig derűs és mindenkivel szíves
volt.
(Szenthelyi Molnár I)
Háttér
Ha mással indulok is, gondolatom
Rád tér - / Te vagy nekem a folyton
megszólító háttér. / A gyenge gondolat
Tetőled kap erőre - / Tehozzád visszatérve haladok előre.
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(Némedi András)
FELNŐTT KATEKÉZIS:
Dr. Gaál Endre : Szent Pál útjai
Gaál atya az esztergomi szemináriumban is tanít, így Őt kispapjaink, Dr.
Csépány Gábor és Molnár Miklós közreműködésével sikerült elhívni közösségünkbe. Kellemes és jól érthető, színes stílusban adta elő mondanivalóját,
fűszerezve azt a tárgyhoz kapcsolódó
diaképekkel. A téma, amint a többi előadás is, hozzá tartozik ahhoz a műveltséghez, ami minden magát kereszténynek valló ember alapszükséglete kell
legyen.
Szent Pál a Krisztus utáni első században Európa és a Földközi tenger
környékének kiemelkedő jelentőségű
apostola volt. Működésével hozzájárult, hogy az akkor ismert világban, a
Római Birodalomban a kereszténység
fokozatosan meghatározó tényezővé
váljon.
Az apostol szónak Krisztus korában
kettős jelentése volt: jelentette a 12 kiválasztottat, azokat az alapító köveket,
akikre Krisztus az egyházát építette,
valamint jelentette azt a tanítványt is,
aki Krisztust megvallva és követve hirdeti az Evangéliumot. Szent Pál nem
tartozott a 12 kiválasztott tanítvány közé, mégis ő maga vall apostolságáról az
első korintusi levélben: őt maga Jézus
hívta meg a damaszkuszi úton, továbbá
személyesen Krisztustól kapta a kinyilatkoztatott tanítást, amit hirdet.
Ugyanez a hivallás szerepel az efezusi
levélben és az apostolok cselekedeteiben is.
Pál a nemzetek apostolaként szerepel
a Szentírásban, a többi apostollal ellentétben, akik a zsidókhoz kaptak küldetést. Ő a pogányok közötti missziót
tartotta elsődleges feladatának (bár val-

4

lotta, hogy Isten a zsidókkal kötött szövetséget nem bontja fel, így először
mindig a zsinagógába ment). A galatáknak írt levelében említi, hogy mindezt
megbeszélte Péterrel, Jakabbal és Jánossal, az egyház három fő oszlopával
is.
Pál a kisázsiai Tarzuszban született,
ahol hellenista nagyváros lévén, lehetősége nyílt megismerni az akkori filozófiai irányzatokat is. Szigorú zsidó nevelést kapott. A Tórát alaposan ismerte.
Ragaszkodott a vallásához, de széles
látókörrel rendelkezvén nem a palesztinai szemellenzős felfogás jellemezte.
Ebből kifolyólag a latin és görög műveltségű embereket megszólítva nekik
is át tudta adni az Evangélium lényegi
tanítását.
Tanításának fő mondanivalója,
hogy Krisztus a megváltó és a várt
messiás, valamint az ember nem a mózesi törvény betartása, hanem a Krisztusba vetett hit által üdvözül.
Leveleiben a mindennapi problémákra, csakúgy, mint az egyéb közösséget fenyegető veszedelmekre vonatkozóan is ad útmutatást. Mindent
Krisztusban értemez: mindennapjaink
problémái közben törekednünk kell a
hit szerinti életre. Krisztus életéből és
tanításából kiindulva legyünk képesek
mindig dönteni, így egyre közelebb kerülhetünk Hozzá.
Útjairól megközelítőleg pontos adatokat kapunk, mivel a Delfiben lévő
jósda falán találtak egy feiratot Claudius császár idejéből, ami alapján ki lehet
következtetni Pál útjainak idejét. Gallio
proconsul (ezt a címet 1 évre adományozták) Kr.u. 51- 52- ben volt ezen a
poszton. Az apostolok cselekedeteiben
pedig említve van, hogy Pál második
útja végén Korintusban szembe kerül
Gallioval. Ebből adódóan a többi út
ideje is fölépíthető.
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Minden esetben nagyobb városokat
keresett fel, mivel azok vonzáskörzetéből sokan utaztak fel kereskedni. Hirdetve az Evangéliumot kialakította a
kis keresztény közösséget, majd tovább
utazott. Ezekkel a csoportokkal később
levelek útján tartotta a kapcsolatot.
Horváthné Kati

Teérted is meghalt Krisztus.
Te mit teszel Őérte?
Isten, aki teremtett, életben
tart, személyes kapcsolatot keres veled. Szeret és vár, közölni akarja
MAGÁT. Ha megszokott imáid nem
gyújtják lángra a lelked, próbálkozz új
kapcsolatba kerülni Istennel.
Teremts csöndet magadban, figyelj
szavára, keresd akaratát életedben, ne
csak eszeddel, SZÍVEDDEL is fordulj
felé.
A Szentírást imádkozva jobban megismered, megszereted Istent s a mélyülő kapcsolatában te is változol, növekszel. Ez boldogságod kulcsa!
Segítsük egymást ebben!
Találkozunk a nagyböjt minden
hétfőjén 18 órakor a plébánián.
Első alkalom: február 19-én hétfőn,
(hamvazószerda hetében) este 6-7-ig.
„Az a hivatása minden hívőnek, hogy
a mai világban olyan legyen, mint egy
ragyogó szikra, legyen a szeretet kisugárzó központja és kovász a tömeg számára. Mindenki azzá lesz, oly mértékben, amennyire egyesül Istennel”(XXIII. János pápa).
Húsvét szent ünnepére készülve
mindenkit szeretettel várunk!
Keszthelyi László és Ágnes
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Nagyböjti idő Hamvazószerdától
nagycsütörtök estig, a Szentmise megkezdéséig tart. Célja; húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia
hangolja ugyanis a húsvéti misztérium
megünneplésére mind a keresztségre
készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket
is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Jézus
példáját követjük, aki negyven napig a
pusztában imádkozott és böjtölt. Legnagyobb értünk vállalt bűnbánati cselekménye keresztútja és halála volt.
Ezért tartunk a nagyböjtben hetenként
keresztúti ájtatosságot. Az imára, böjtre
és a szolgáló szeretet cselekedeteire
nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk.
Nagyböjti lelkigyakorlatot
tart templomunkban
Ft. Zimonyi János
nagymarosi plébános
március 9. péntek, 10 szombat és
11. vasárnap 18h – kor

Tíz ötlet a böjtölésre
1. Étkezésűnk: a falánkok, habzsolók – egyenek kevesebbet; a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók – egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óva testük épségét. 2. Életrendünk: a reggelente lustálkodók - keljenek öt perccel korábban; akik mindig elkésnek - legyenek
ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők - tervezzék meg napjaikat,
tartsanak rendet időbeosztásukban. 3.
Szenvedélyeink: a dohányosok - szívjanak kevesebbet; alkoholt, édességet
stb. kedvelők mérsékeljék az italt, a
nyalánkságokat; a gyorshajtók közlekedjenek szabályosan; a sokat beszélők
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néha hallgassanak el, s figyeljenek oda
másokra; a hallgatagon, mogorván félre
húzódók kedvesen szólítsanak meg
másokat. 4. Érzelmeink: a robbanékony természetűek - fékezzék haragjukat; a türelmetlenek tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak - próbálják humorral és derűvel szemlélni az
életet, magukat és másokat. 5. Mások:
a - megszólást, pletykát kedvelők, az
önzők és mások kárára ügyeskedők legalább néhányszor naponta legyenek
előzékenyek másokkal; az úrhatnám,
parancsolgató természetűek - engedjék
érvényesülni a többek szempontjait, kívánságát. 6. Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak - végezzék el a munkájukat idejében, alaposan.
A megbízhatatlanok, feledékenyek most minden ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók - önként vállaljanak nagyobb
részt a közös feladatokból. 7. Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból legalább egyet próbáljunk
rendezni. A szűkebb és tágabb családon
belül - legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk.
Írjunk meg néhány régóta halogatott levelet. 8. Imádságos életünk: hetente
legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre imádságos, együttlétre Istennel. Esténként gondosabban, kitűzött, sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a
napot. Hetente egyszer hétköznap is
igyekezzünk elmenni szentmisére. 9.
Egyházunk: akiknek van rendszeres
feladatuk, felelősségük, megbízatásuk
egyházközségükben, közösségükben,
végezzék különös odaadással, gonddal,
a jobbulás és jobbítás szándékával.
Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz, keressenek legalább
egy alkalmat, amikor egyházközségün-
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kért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a
munkára. 10. A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább: saját adottságaihoz lehetőségeihez, hibáihoz igazodva.
FELNŐTT KATEKÉZIS
következő előadásainak időpontjai:
2007. február 28. szerda 18 óra
Előadó: Dr. Rózsa Huba professzor
Téma: Ószövetség az Újszövetségben
2007. március 8. csütörtök 18 óra
Előadó: Dr. Kuminecz Géza profeszszor Téma: Miért van szükség jogrendre az egyházban
Altemplomunk új házirendje
2007. március 1-től.
1. A sírhelyek és az urnahelyek előtt
mécses vagy gyertya égetése csak a
jelenlét idejéig lehetséges. Utána ki kell
vinni a Jézus szoborhoz.
2. A sírhelyek és urnahelyek díszítésére
csak nem hulló szárított virág vagy művirág alkalmazható.
Élő virágot csak a temetések alkalmából szabad levinni, egy hét után azt is a
fenyőágakkal együtt eltakarítjuk.
(ÁNTSZ határozat szerint).
3. A sírhelyek és urnahelyek díszítésére
csak ízléses és olyan virág alkalmazható, ami nem takarja el a saját és a szomszéd feliratot. (Ami eltakarja azt el kell
távolítanunk).
4. A földre vázát vagy virágot tenni
tilos a takarítás miatt!
Sokak, illetve mindenki által igényelt
szabályokat pontosan tartsuk meg! Nagyon köszönjük megértésüket.
Az Egyházközségi Képviselőtestülettel
egyetértésben Pályi László plébános
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Farsangi mulatságot

Tanít az élet

rendez plébániánk ifjúsága

AZ ÖREGEDÉS JELEI
Találóan jellemezte egyik barátom a
modern művészetet. Tudod, úgy vagyok vele, hogy elhatározom, veszek
egy képet, hogy a falon levő foltot eltakarja. Azután elmegyek vásárolni, és
miután megnéztem vagy ötven képet
rájövök, hogy mégiscsak jobban néz ki
a falam úgy ahogy van.
Valahogyan így vagyunk az öregedés
jeleivel is mint a modern művészettel.
Mindaz, amivel takargatni akarjuk,
csak ront a helyzeten.
A becsületes munkában elért magas
kor és a méltósággal viselt öregedési
jelek természetes dolgok és csak tiszteletet érdemelnek.
Anatole France író így szólt egy napon
egyik neves költőtársához:
— Öregszünk, kedvesem, öregszünk.
— Mit akarsz? —válaszolta a költő. —
Ez az egyetlen út, hogy hosszú életűek
legyünk.
Szenthelyi Molnár I.
Minél tovább
„Az öregedés ellen nem tehetünk semmit. Arra azonban törekedhetünk, hogy
minél tovább legyünk öregek.”
Angelo Roncalli
PÁLI SZENT VINCE
KATOLIKUS SZAKISKOLA
2007/2008. tanévre
felvételt hirdet
a 8. osztályt idén végző tanulóknak
szakképzést előkészítő évfolyamra.
Szakmák: víz-, gáz-, vagy
központifűtés-szerelő
Címünk: 1043 - Bp, IV. ker
Kassai u. 24. Telefon: (06-1) 370-8423

Február 17-én, szombaton a
Megyeri Plébánia Kultúrházában.
1044 Bp. Aschner Lipót tér 10
(Fóti út Megyeri út sarok)
17 órától jelmezes Gyermekfarsang
19:30-tól felnőtt, táncos mulatság
(szalontáncok, néptánc)
Belépő: 500 - Családi belépő: 1000 Ft.
(Két felnőtt, két gyerek) valamint
lányoknak egy tálca sütemény,
fiúknak 2 l. üdítő.
Kis fejtörő
Az evangéliumban Jézus boldogságról beszél. Mindannyiunk vágyáról. Jézus milyen utat mutat? Ezekből ma egyet emeltem ki. Ha a megadott szavakat megkeresed és áthúzod, akkor a megmaradt betűkből ezt olvashatod ki: Megadott szavak:
APOSTOL, JÉZUS, HEGY, MEZŐ, TÖMEG, NYÚL, TANÍTVÁNY, JUDEA, JERUZSÁLEM, TENGER, GAZDAG, NEVET
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Orgonánk elkészült, de a fenntartás
és hangversenyek szervezésére az
Orgona alapítványt megtartjuk.
Ezért kérjük a Kedves Testvéreket az
idei 1% felajánlására és támogatásra. A
részleteket a Képviselőtestület tagjaitól
megismerhetjük

