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"Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe"
Szüneteltetjük a
nyilvános liturgiákat
Plébánosi közlemény
Bevallom őszintén, hogy tavaly
amikor újra kinyithattuk a PéterPál templom kapuit ünnepélyes
keretek között, nem gondoltam
volna, hogy még egyszer be kell
zárnunk. Sajnos most ezt a szomorú hírt kell közölnöm a kedves
testvérekkel.
Erdő Péter bíboros úr egy körlevelet küldött számunkra. Ebből
szeretnék idézni:

„Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – az
itt élő hívekért érzett felelősségtől
vezérelve a koronavírus-járvány
magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezések lépnek
életbe:”
Azt tudnunk kell, hogy az egyházmegyénkben sajnálatos módon több pap is életét vesztette a
járvány következtében. Talán
legismertebb és legváratlanabb
eset Snell György püspök atya
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halála. Talán ennek a megrendítő
körülménynek köszönhető, hogy
főpásztorunk fokozott óvatosságra int bennünket és ezért is lehet,
hogy nálunk kicsit szigorúbban
rendelkezett.
„A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárnunk, ezért a nyilvános istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől
az egyházmegye egész területén
szünetelnek. Egyetlen kivétel a
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temetés, amelyet egyszerű formában, röviden, maximum 50 fő
részvételével lehet megtartani,
hacsak a hatóságok ennél kisebb
létszámot nem írnak elő.
A már felvett miseszándékok nép
nélkül módon engedélyezetten
elvégezhetők. […] A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein keresztül
kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.”
Minden nap egy szentmisét fogunk végezni. Reggel 7.30-kor
melyet közvetíteni is fogunk. A
miseszándékokat természetesen
le fogjuk mondani. Koncelebrálni
fogunk Bence atyával így egyikünk az a reggeli, másikunk az
esti szentmise szándékára végzi a
szentmisét.
„A vasárnapi szentmisén való
részvétel kötelezettsége alóli felmentést jelen rendelkezéssel minden hívőnek visszavonásig megadom.”
Azt, hogy milyen rendszer alapján képzeltük el az imádságok
rendjét, a lap alján olvasható táblázat formában. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy minden
reggel élő egyenes adásban tud-

nak a kedves testvérek a szentmiséinkbe bekapcsolódni. Végezni
fogunk még egyéb imádságokat:
keresztút, szentóra, litánia, kilenced, melyet szintén minden nap
élőben lehet majd követni plébániánk közösségi oldalán.
Különleges imádságokkal készültünk Szent József ünnepére. Különösen azért, mert a Szentatya
szent József évet hirdetett 2021ben. Ezeket az imádságokat természetesen megtartjuk, csupán
annyi változik, hogy online formában lehet majd bekapcsolódni.
Minden programról részletes leírást találnak az újság hasábjain.
Templomunkat nem zárjuk be
teljesen. Minden nap nyitva lesz a
Péter-Pál templom és várja a
csendes imádságra vágyókat. Természetesen itt is kérjük, hogy
mindenki szigorúan tartsa meg az
előírásokat, mert sajnos egyházközségünk tagjai közül már sokan
megfertőződtek a betegséggel.
Hirdettük a szegények számára
tartandó gyűjtést is. Erről az újság 3. oldalán olvashatnak részleteket. Csak bátorítani tudom a
kedves testvéreket, hogy csatlakozzunk a járvány ellenére is,
hogy minél több rászorulón tud-

junk segíteni!

A levelem végén még egy dolgot
szeretnék említeni. A nagyböjti
szentgyónásokat, akár csak tavaly
nem tudjuk személyesen elvégezni. Tudjuk, hogy a húsvétra való
készületünknek ez is elengedhetetlen része. Mivel a bíboros úr
engedélyezte az általános feloldozást, ezért szeretnénk is élni a
lehetőséggel. És a testvéreket is
arra bíztatom, hogy március 7-én,
vasárnap a szentmiséken, összeszedetten valljuk meg bűneinket
az általános feloldozásban Krisztusnak. Minden szentmisében lehetőséget biztosítunk erre. Természetesen ennek az is része,
hogy amint elmúlik a veszélyhelyzet, személyesen is meggyónjuk majd bűneinket.
Nem könnyű ez egyikünknek
sem, nekünk papoknak sem. Hiszen mindannyian meg szeretnénk már szabadulni a vírus
okozta nehézségektől. Istenbe
vetett hittel és reménnyel várjuk a
mihamarabbi nyitást. Kérjük,
hogy imádkozzunk közösségünk
tagjaiért, különösen azokért akik
most a betegségen esnek át!
Blanckenstein György plébános

ÉLŐ közvetítések március 8-tól
www.facebook.com/szentjanosplebania
Hétfőtől szombatig:

Márc. 13-14, 20-21, 27-28

7.30 - reggeli mise

18.30 - Szent József litániák

(szombaton zsolozsma)

Vasárnap:
11.30—ünnepi mise

Péntekenként:
15.00 - irgalmasság szentóra
17.00 - keresztút

Márc 19. Szent József ünnepe
18.00 - ünnepi mise és
vesperás

Március 10-18-ig
18.30 - Szent József
kilenced

Vasárnapi szentmiséink visszanézhetőek a Péter-Pál útján
Youtube csatornán!
Imádkozzunk együtt minden nap!

-2-

Péter-Pál Útján - 2021 - Március

Nagyböjti
szárazélelmiszergyűjtés
Kedves Testvérek!
A Magyar Katolikus
Püspöki konferencia
nagyböjt második vasárnapjára egy nagyon
szép levelet küldött
számunkra. Ebben a
levélben nem csak a
vírushelyzettel kapcsolatos kérésüket tolmácsolják, hanem a nagyböjti
élelmiszergyűjtésre is felhívják a
figyelmünket. Nekem
azért tetszett ez a levél, mert mielőtt a kérés konkrétan elhangzik egy nagyon szép
tanítást kapun. Ezáltal
a tanítás által elvisz
minket a püspöki kar
az ősegyháznak az alamizsna gyakorlatához. Ami arról
szólt, hogy a hívek a szegényeknek szánt élelmiszert a szentmisére vitték, majd azokat utána kiosztották a rászorulók között. A
püspöki kar ebben a nehéz hely-

Ferenc pápa
Szent József-évet hirdet
Patris corde – kezdetű
apostoli levelével
Szentévi búcsú nyerhető a pápa
által meghirdetett Szent Józsefévben, mely 2020. december 8-tól
2021. december 8-ig tart. Ezzel
állít emléket a pápa Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának, akit a
katolikus egyház védőszentjeként
tisztelünk immár 150 éve.
Szerető, gyöngéd apa, engedelmes
és befogadó Isten akaratával szem-

zetben erre a másokra figyelő alamizsna osztásra figyelmeztet, és
erre kér minket, amikor március 7
-14-e között tartós élelmiszer
adományok gyűjtésére hív minket. Ami itt, Szentendrén konkré-

dig minden nap a templomi nyitva tartás után 17.00-17.30-ig tudjuk fogadnia felajánlásokat a Péter-Pál templom sekrestyéjében.
Tartós élelmiszerekről van szó,
amit a Karisztász munkatársai
még húsvét előtt kiosztanak a városban
a rászoruló családok
között. Nagyon fontos és szép kezdeményezés, mert ebben a
nehéz helyzetben így
hozzá tudunk járulni
a nagyböjti lelki életünkhöz:
azáltal,
hogy
alamizsnát
adunk a mi nagyböjtünk is szebbé válik.
Ez a gyűjtés azért is
nagyon fontos mert
az elmúlt hónapokban Szentendrén sok
család került rendkívül nehéz helyzetbe,
és ezzel a segítséggel
egy picit szebbé tudjuk tenni a húsvétot számukra.

tan úgy néz ki, hogy vasárnap, a
nyilvános misék előtt és után várjuk a felajánlásokat a Péter-Pál
templom sekrestyéjében. Március
8-tól, a bezárásokat követően pe-

ben. Bátran kreatív, munkás, aki
mindig árnyékban marad: Ferenc
pápa e szavakkal jellemzi Szent
Józsefet Patris corde – Atyai szívvel – kezdetű apostoli levelében,
melyet 2020. december 8-án tett
közzé. Boldog IX. Piusz pápa
1870. december 8-án írta alá
Quemadmodum Deus – kezdetű
dekrétumát, mellyel a katolikus
egyház védőszentjévé nyilvánította
Szent Józsefet. Ez előtt tisztelegve
hirdeti most meg a Jézus nevelőapjának emlékévét Ferenc pápa, aki
köztudottan nagy tisztelője Szent
Józsefnek.
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Szeretettel várjuk a felajánlott
száraz élelmiszereket, és hálásan
köszönjük mindenkinek a nagylelkű segítséget!

A hétköznapok hősei a pandémia
idején
Apostoli levele a koronavírusjárvány kontextusában értelmezve
rávilágít a köz emberének jelentőségére, mindazoknak a szerepére,
akik a hétköznapokban távol a rivaldafénytől türelemmel hintik maguk körül a reményt és a felelős
magatartást. Olyanok, mint Szent
József, aki észrevétlen marad a maga hétköznapi diszkrét, rejtett jelenlétében. És mégis az ő főszereplése példa nélkül való az üdvtörténetben - állapítja meg Ferenc pápa.
Szent József úgy fejezte ki konkré-
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tan apai szerepét, hogy háttérbe
állította magát és szeretettel a Messiás szolgálatának szentelte életét.
Ezért mindig is nagy szeretettel
vette körül őt a keresztény nép.
Benne látta meg Jézus Isten gyengédségét, amely elfogadja gyöngeségünket is, melyen keresztül megvalósul az isteni tervek nagy része.
Isten ugyanis nem ítél el, hanem
elfogad, átölel, támogat és megbocsát. Szent József apasága megmutatkozik az Istennek való engedelmességében is. Az ő beleegyezése
(fiat) megmenti Máriát és Jézust,
megtanítja Fiának, hogy az Atya
akaratát kövesse, és együttműködjön a megváltás nagy misztériumában.
Ne féljetek! – a hit értelmet ad
minden boldog vagy szomorú
eseménynek
Szent József ugyanakkor a befogadás atyja is, mert előfeltételek nélkül elfogadja Máriát. Ez a gesztusa
ma is fontos, amikor nyilvánvaló
erőszak éri a nőket pszichés, verbális és fizikai értelemben egyaránt –
mutat rá levelében a pápa. Mária
jegyese bizakodik az Úrban, elfogadja élete történéseit anélkül,
hogy megértené azokat, bátran és
erősen vállal főszerepet, a Szentlélek erejéből fakadóan. Rajta keresztül üzen nekünk Isten: Ne féljetek! – mert a hit értelmet ad minden boldog vagy szomorú ese-

Szent József
hónapja
plébániánkon
A vírusjárvány ellenére plébániánk is méltó módon kíván
megemlékezni az apáról,
Szent Józsefről.
Minden programunkat a plébánia
facebook oldalán közvetítjük:
facebook.com/szentjanosplebania
(a videók megtekintéséhez nem
szűkséges regisztrálni az oldalra)

ménynek.
József
nyomán
mi is fogadjunk el
másokat
kirekesztés nélkül,
előnyben
részesítve
a gyengéket.
A Patris
corde – kezdetű apostoli levél méltatja Szent József kreatív bátorságát, mely a gondokat lehetőségként
képes szemlélni és bízik a gondviselésben. Szembenéz családja
konkrét problémáival, éppúgy,
ahogy a világ sok más családja,
különösen a migránsok. Jézus és
Mária őrzőjeként József az egyház
őrzője is kell, hogy legyen. Minden
rászorulóra úgy tekintsünk, mint a
Kisjézusra, akit Szent József őriz,
és akitől megtanulhatjuk szeretni
az egyházat és a szegényeket.
A munka méltósága és a család
Az ács József, Mária jegyese megtanítja nekünk a sajátkezűleg megszerzett napi betevő kenyér értékét,
méltóságát és örömét. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa felhívást
intéz a sürgető szociális kérdés, a
munka világának rendezésére,
mely még a jóléti államokban sem
megoldott. A munka értelme mél-

tóságot ad, általa tevékeny részt
vállalunk az üdvösségben, megvalósítjuk önmagunkat és a családunkat, mely a társadalom alapsejtje.
Fedezzük föl újra a munka értékét,
jelentőségét és szükségességét,
melyből senkit nem szabad kihagyni – buzdít a Szentatya. A Covid19 világjárvány előidézte munkanélküliségről szólva a pápa erőteljesen felszólít mindenkit: kötelezzük el magunkat azért, hogy elmondhassuk:
Egyetlen
fiatal,
egyetlen személy, egy család sem
marad munka nélkül!
Minden nap imádkozik a pápa
Szent Józsefhez
Az Atyai szívvel – kezdetű apostoli levélben Ferenc pápa napi rutinjáról is ír. Mint ismeretes, a Szentatya minden nap imádkozik Mária
jegyeséhez, egy XIX. századi francia ájtatoskönyv alapján. Bizalommal és tisztelettel fordul Szent Józsefhez, de mintegy ki is hívja őt,
amikor azt mondja: „Hogy ne
mondhassák, hiába fohászkodtunk
hozzád, mutasd meg nekem jóságodat és hogy mily nagy a hatalmad.” A Szent József-évet meghirdető pápai dokumentum mellett az
Apostoli Penitenciária hivatala
dekrétumban rendelkezik a 2021.
december 8-ig tartó szentévi búcsú
elnyeréséről.
Gedő Ágnes / Isabella Piro
Vatikáni rádió

Ima kilenced

Szent József litániák

Szeretnénk egy kilenceddel készülni erre a nagy ünnepre. Március 10-től minden nap este 6
órától rövid elmélkedés és imádság keretében készülünk az ünnepre.

Március hónap minden hétvégéjén (13-14, 20-21, 27-28) 18.00
órától Szent József litániát
imádkozunk. A litánia előtt rövid katekézis lesz.

Szent József ünnepe
Március 19-én Szent József liturgikus ünnepén 18.00-kor ünnepi
misét közvetítünk.
A mise után ünnepi vesperást
imádkozunk.
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Szeretettel hívunk mindenkit,
hogy imádkozzunk együtt!
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Tanítás a nagyböjtről
Mit tanít a II. Vatikáni Zsinat a
nagyböjtről?
„A Szent Negyvennapnak két jellegzetes belső tulajdonsága van: egyrészt és elsősorban ez a keresztségre
való előkészítésnek és arról való
megemlékezésnek, másrészt pedig
ez a töredelemnek ideje. Ezért kell,
hogy így a hívők ebben az időben
nagyobb buzgósággal hallgassák
Isten igéjét, több időt fordítsanak
imádságra, hogy így készüljenek a
húsvéti misztérium megünneplésére.” (LK 109.)
Mi történik az Egyházban évről
évre a nagyböjti időszakban?
Az Egyház nemcsak megemlékezik
Krisztus húsvéti misztériumáról,
hanem a liturgiában megújítja azt,
hogy a hívők egyesülhessenek Megváltójukkal és felfoghassák az ő kegyelmeit. A nagyböjt évenkénti tavaszi tisztulás és lélekújulás ideje az
Egyházban. De kemény szellemi
harcé is. Krisztus harcba szállt a Sátánnal: böjtölése által, a kísértés
visszaverése által, tanítása és gyógyító csodái által, legfőképpen pedig
önként vállalt szenvedése és halála
által. A kereszten látszólag vereséget
szenvedett, de valójában halálának
percében rontotta le a Sátán birodalmát. Krisztus évről évre megvívja
harcát híveiért a nagyböjtben.
„Nektek nem a test és vér ellen kell
harcolnotok, hanem evilág Fejedelme - vagyis a Sátán - ellen.” (Ef
6,12) A tapasztalat megerősíti az
egyházatyák véleményét: a Sátánt
ingerli a húsvéti kegyelemáradat, s
ilyenkor erősebben ostromolja a lelkeket. Ők azonban Krisztus erejére
támaszkodnak, és megerősödve, lelkileg fejlettebben kerülnek ki az öszszecsapásból. Nagyböjt I. vasárnapján nemcsak azért olvassuk Krisztus
megkísértésének
evangéliumát,
hogy ebből tanuljanak a hívek, hanem azért, mert a liturgia révén a
kísértést visszaverő Krisztus ereje
száll belénk, tehát végső soron
Krisztus vívja e harcot Egyházáért.

Mi tehát a nagyböjti lelkület
jellemzője?

1. A külső élet visszaszorítása,
magunkba szállás.

2. Bűnbánat, életünk jobbítására
való szándék.
Az Egyház liturgiájával egyesülve a
nagyböjti fegyelem fölajánlása.
Melyek a Nagyböjt sajátos
gyakorlatai?

1. A BÖJT. a) Elsősorban ételböjt,
mert ez - az ember önfenntartási
ösztönét érintve - a legkeményebben, leginkább húsbavágóan, éppen
ezért szüntelenül figyelmeztetve
felszögez minket Krisztus keresztjére. Az Egyház ma is csak Hamvazószerdára és Nagypéntekre ír elő szigorú böjtöt, nagyböjt minden péntekjére hústól való tartózkodást; de
ugyanakkor int az önként vállalt további böjtölésre. b) A böjt kiterjed
más külső javakra: kedvenc étel,
ital, szórakozás, alvás, beszélgetés,
tréfálkozás, stb. c) Legyen a böjt
„nagy és egyetemes” („magnum et
generale”) - mondja Szent Ágoston.
Mit jelent ez? A katolikus böjt nem
csupán önfegyelmezési (aszketikus)
eszköz, hanem liturgikus jellegű
tisztulási és áldozati cselekmény.
Bár külső tett, de lényege egy belső
valóság: az önakaratinktól való elfordulás, Isten akaratához való odafordulás. Hiszen „Krisztus is engedelmes lett értünk egészen a halálig.” A legalapvetőbb böjtölés: tartózkodni a bűntől, lehetőleg a kis
bűnöktől is, hiszen ott Isten akarata
és a vele szemben álló önakarat között kell választani. Továbbá: tartózkodni a bűnös vágyakozásoktól,
mert abban - rejtetten - mégis Isten
akaratát szeretnénk a magunkéhoz
hajlítani. Végül a böjt: tartózkodás a
megengedett javak egy részétől,
hogy a teremtményt szívünk oltárán

-5-

feláldozzuk a Teremtőnek. Ugyanígy áldozhatjuk fel saját elképzeléseink erőltetését, az Isten, az Egyház, a
haza törvényei ellen való lázadozásunkban stb.

2. AZ IRGALMASSÁG. Az irgalmasság kettőt jelent: a) Adni. Az
Egyházatyák egybehangzó tanítása,
hogy a böjt akkor értékes Isten előtt,
ha az így megtakarított pénzből
(időből stb.) a nálunk szegényebbeket segítjük. Az irgalmas szeretet
egyben bűnbánati cselekmény, mert
„a szeretet befödi a bűnök sokaságát.” (1Pét 4,8) b) Megbocsátás.
Őszinte szívből, semmi viszonzást
és hálát nem várva, mindenkinek,
aki ellenünk vétett. Ez is bűnbánati
cselekmény, mert Krisztus ennek
függvényévé tette az ő bocsánatát:
„Bocsásd meg a mi vétkeinket, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK az ellenünk vétkezőknek.”
AZ IMÁDSÁG. A böjt és a jócselekedet közvetve vonatkozik Istenre.
Az imádságban, elmélkedésben, lelki olvasmányban a lélek közvetlenül
Istenhez emelkedik: a teremtménytől
a Teremtőhöz, a hasznostól az igazsághoz, az anyagiaktól a szellemiekhez, a hétköznapok túl sok külső
eseményétől a belsőhöz fordul, kilép
önmagából, hogy megtalálja igazi
önmagát. A Nagyböjt a többi liturgikus ima, közösségi ima, magánima,
templomlátogatás, vallási tanulás és
olvasás megszentelt időszaka.
A Nagyböjt liturgiája:
A szent Negyvennap megkülönböztetett idő az Egyház liturgiájában.
Minden napnak saját miseszövege
van. A miseruhák színe: viola. A
templomot - a IV. vasárnap kivételével - nem szabad díszíteni, az orgona
nem szólhat, legföljebb az ének alátámasztására. A misében elmarad az
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öröm éneke, a Glória, nincs Alleluja,
helyette a komoly hangú, profetikus
Traktust énekeljük, vagy az evangélium előtti verset.
1. Nagyböjt első szakaszának liturgikus tárgya: a keresztségi kegyelem,
a bűnbánat, vezeklés, a nagyböjti
megújulás, a böjtölés áldozata.
Az EVANGÉLUMBAN először a
böjtölő és megkísértett Krisztust látjuk, majd az üdvösséget és bűnbocsánatot hirdető Messiást, vagy a
gyógyító-evangéliumok jelképében a
kegyelmi gyógyulást hozó isteni Orvost. Az ÉNEKEK az elesett ember
Istenhez kiáltását és az Egyház biztató válaszait idézik.
A KÖNYÖRGÉSEK a nagyböjti életgyakorlatra kérnek segítséget, s azt

liturgikusan felajánlják Istennek.
2. A Nagyböjt vége felé a liturgia
egyre inkább A SZENVEDŐ KRISZTUS alakját láttatja, aki együttszenvedésre hív minket, hogy majd dicsőségéből is részt adhasson.
3. A Nagyböjt utolsó hete:
A NAGYHÉT már a megígért misztériumnak beteljesedése és kiosztása,
az egyházi év központja és szíve.
Mivel segít még minket az Egyház
a Nagyböjtben?
Anyai intelmein, megszentelő liturgiáján és a megszentelt nagyböjti
gyakorlatokon kívül az Egyház JÁMBOR SZOKÁSOK ÉS ÁJTATOSSÁGOK által is elő akar készíteni minket Húsvét befogadására. Ilye-

nek a bűnbánati jellegű, valamint
Urunk szenvedéséről szóló ájtatosságok, a keresztút, továbbá a nagyböjti
lelkigyakorlatok, hittanítások. A
Húsvét tartalmához illő, hogy az
Egyház éppen ezt az időt írja elő az
évenkénti
(legalább)
egyszeri GYÓNÁS ÉS ÁLDOZÁS számára,
mégpedig lehetőleg saját plébániatemplomunkban. E jeles húsvéti
szentségek részesítenek minket a
megváltás gyümölcseiben, táplálják
bennünk azt a keresztségi megszentelő kegyelmet, melynek kútforrását
plébániatemplomunkban tiszteljük, s
a kijelölt időben való szentségfelvétel egyesít minket katolikus testvéreinkkel.
Forrás: Éneklő Egyház

Lelki adoptálás
Idén is lesz ünnepélyes fogadalomtétel Gyümölcsoltó Boldogasszony
ünnepének napján: március 25-én, a
reggeli Szentmise keretében a PéterPál templomban ONLINE formában.
Mi a lelki adoptálás?
Isten színe előtt tett ígéret, amelyben valaki kötelezi magát, hogy 9
hónapon át naponta imádkozik egy
– egyedül Isten előtt ismert – már megfogant és halállal fenyegetett magzat életéért. Hogy ez a gyermek
megszülethessen és szeretetben nőhessen fel. Az ígéret egy gyermekre vonatkozik. Akkor kezdünk el
újabb gyermekért imádkozni, ha az előző vállalásunkat már teljesítettük.
A lelki adoptálás célja:
Egy konkrét gyermek életének megmentése imádság
és áldozathozatal által. Így ez az ima, van, hogy nemcsak a gyermek életét, hanem az imádkozó életét is
megmenti. A lelki adoptálást vállaló fiatalokban kibontakozik az élet tisztelete, tudatosabban, pozitívabban állnak a családalapításhoz. Ha egy házaspár
együtt imádkozza, akkor azonfelül, hogy megmentik
két gyermek életét, a házasságuk is erősödik. Amikor
szülő együtt tesz fogadalmat gyermekével, az minden
szempontból gyümölcsöző. Amikor bármi okból nem
lehet gyermekünk, akkor ez által az ima által lelki szülőkké válhatunk. Illetve olyan is előfordult már, hogy
egy házaspárnak nem született gyermeke és amikor
fogadalmat tettek, Isten egy hús-vér kisbabával is

megáldotta őket. Ez bárki életének célt
adhat.
A lelki adoptálás története
A lelki adoptálás gondolata a fatimai
jelenésekkel kapcsolatos, válaszként a
Szűzanya kérésére: imádkozzuk a Szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, engeszteljünk a tisztaság elleni bűnökért. A tisztaság ellen elkövetett bűnök következménye a világon végrehajtott évi több tízmillió abortusz,
amely a vezető halálnem Magyarországon is. Ez a folyamat egy szellemi harc, ami leginkább az imával
állítható meg. A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki 1987-ben, ahol először a varsói pálos atyák karolták föl a kezdeményezést. Hazánkba 1995-ben jutott el. A templomokban leggyakrabban Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tesznek
ünnepélyes fogadalmat Szentmise keretében. A mi
plébániánk is ehhez csatlakozik. A lelki adoptálás fogadalma azonban az év bármely napján, bárhol letehető.

A fogadalom szövege:
Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, Isten összes angyalai és szentjei! A még meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatároztam és fogadom, hogy
………………………….-tól kezdődően lélekben
adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri. Kilenc hónapon át, mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.
-6-
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Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy
tized Rózsafüzér, önkéntes felajánlásaim /nem kötelező/ valamint a napi imádság, amit most mondok el
először.

Kérlek adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy
meghagyják gyermekük életét, amit Te magad rendeltél számára. Ámen

Napi imádság
Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására,
aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent
Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására,
aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek az érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget.

Állj ki az élet mellett és áldás lesz rajtad!
Elérhetőségek: lelkiadoptalas.hu
Telefonos applikáció: lelkiadoptalas.hu/app /
Powerbank for Life/
(Ebben az applikációban nyomon követhető egy magzat
fejlődése valamint napi elmélkedéseket is tartalmaz.
Nagy segítség!)

tottuk. Nagy álmunk, hogy legközelebb a templomban találkozhassunk. Voltak, akik csak egy-egy
napra tudtak bekapcsolódni.
A résztvevők tanúságtételeiből:
Triduum
„… nagyon jól esett, különösen a
Szentendrén három éve imádkozfélóra csend. Bár ezt bármikor
zuk az „Édesanyák imái”-t. A
megtehetem, mégis más volt így,
mozgalmat két nagymama, Verohogy éreztem a közösséget, hogy
nika Williams és sógornője Sandra
most ti is Istennel beszélgettek, és
alapította Angliában 1995-ben.
ez összekötött minket. Így egyJelenleg a világ 130 országában
szerre volt közösségi élményem és
van jelen. A csoportokba járó
elmélyülésem Istennel. Köszönöm
édesanyák hetente találkoznak és
Nektek még egyszer a meghívást a
adják át imában gyermekeiket,
triduumra!”
férjeiket, kereszt és bérmagyerekeiket, papjaikat Jézus kezébe. Tri- „Számomra a tridum 2. napja volt
duumot negyedévente szerveznek. az, amikor fizikai valóságát éltem
meg a kegyelemnek.
Az imában minden korosztály
részt vesz.
Az elmélkedési fél óra alatt
2020. októbere óta havonta egynagy újdonság dolgokat nem írszer vállaltuk a Péter-Pál templom tam a lapra, jó sok olyan került rá,
takarítását.
amiket már számtalanszor átimádkoztam… sírtam. Nem érzelemNekünk ez volt az első Triduumunk. Nagy izgalommal, sok imá- ből, rögtön tudtam, hanem a
Szentlélek indítására. Az a perc
val és egyeztetéssel készültünk.
nehéz volt, aztán végtelenül könyA három nap három órája alatt
Húsvét három szent napjára emlé- nyű.
kezünk. Máriával együtt éltük meg És rögtön azt gondoltam, hogy a
Fia szenvedését, a várakozást ás a tegnap kellett ehhez és holnap milyen gyönyörűség lesz dicsőíteFeltámadást.
ni !”
Pénteken saját bűneinket bántuk
meg, szombaton azokért imádkoz- „Röviden olyan érzés maradt meg,
tunk, akik megbántottak minket
mintha felültünk volna a Szentlévagy a gyerekeinket, vasárnap a
lek áramlatára. A 130 országban
hála és a dicsőítés napja volt.
egyszerre zajló ima biztos összeér
A Triduumot online formában tar- és szárnyra kell. Ez egy csoda.”

A szentendrei
„Édesanyák imái”
csoport beszámolója
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„Nagyon jó
volt valóságosan ott lenni a
Bibliai jelenetekben és így
tekinteni rá az
életemre és
olyan dolgok
eszembe jutottak, amik
azelőtt soha.”
„ Olyan, mintha egy háromnapos
lelkigyakorlaton vettem volna
részt.”
"A recsegő telefon zavart ugyan,
de a lényeg, hogy abba a Kézbe le
tudtam tenni sok mindent, amiről
eddig nem is vettem tudomást."
„... csak vasárnap tudtam csatlakozni. Egyedül élek, mégis a
csönd nagy élmény volt nekem,
mivel otthon mindig szól valami
háttérzaj. Még jó volt nekem,
hogy így átgondolhattam a saját
életem.”
Nagy szeretettel várjuk az édesanyákat a csoportba, valamint
mindenkit a tavasszal tartandó Triduumra.
Elérhetőség:
vanczakcsalad@gmail.com,
kelecsrita@gmail.com
www.edesanyakimai.hu
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Poetica
Simon András:
Bűn – szeretet
A bűn becserkész,
a szeretet befogad.
A bűn bekebelez,
a szeretet magába foglal.
A bűn megköt,
a szeretet megtart.
A bűn száz annyit ígér,
a szeretet száz annyit ad.

A bűn éget és perzsel,
a szeretet sugároz.

A bűn űz és hajt,
a szeretet lelkesít.

A szeretet egyszerű,
a bűn körmönfont.

A szeretet megkeresi a
tisztátalant, hogy felemelje,
a bűn „felhajtja” magának
a tisztátalant, hogy
kihasználja és a sárba tapossa.

A szeretet „egy-ügyű”,
a bűn agyafúrt.
A szeretet nyíltan beszél,
a bűn körülír.
Míg a szeretet a mélység
titkairól dadog,
a bűn a felszín közhelyeiről
fecserész.

A bűn elveszi az önismeretet,
felmagasztal és magasba emel:
csakhogy letaszíthasson.
A szeretet helyes önismeretre tanít,
Kiábrándít hamis „önmagadból” és
összetör:
csakhogy felemelhessen.

Míg a bűn hazudik, hogy ne
kelljen megmondania az igazat,
a szeretet kitérő választ ad,
hogy ne kelljen hazudnia.

A bűn hájjal keneget,
hogy megrontson.
A szeretet kíméletlenül pöröl,
hogy megtisztítson.

A bűn csábít,
a szeretet vonz.

A bűn fröcsköl,
a szeretet szétárad.

A bűn kényszerít,
a szeretet késztet.

A bűn érzéki,
a szeretet érzékelő.
A bűn forral,
a szeretet hevít.

A szeretet az embert látja
a cédában is,
de a bűn csak riherongy
kurvának tartja.
A szeretet megjelöl,
a bűn megpecsétel.
A szeretet társakra lel,
de a bűn csak hordákba ver.
A szeretet kiteljesít,
a bűn kiüresít.
A szeretet mentséget keres,
a bűn kifogást talál.
A bűn bekerít és magadba zár,
a szeretet kapukat nyit és
másokhoz vezet.
A bűn elfecsérli és pazarolja
a másét,
de a szeretet önmagát osztja szét.

Humor
Közösségi híreink:
Temetések:
Junkgné Papp Erika
Szlávik József
Imádkozzunk
közösségünk tagjaiért!
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