
 Hirdetések 

1. Járványügyi rendelkezések a Váci Egyházmegyében: a nyilvános 

istentiszteletek 2021. március 8., hétfőtől az egyházmegye egész területén 

szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, 

maximum 50 fő részvételével lehet megtartani. (A rendelet teljes szövege 

megtalálható a plébánia honlapján.) 

2. A rendelet értelmében nem mutatunk be szentmisét a Magyarok 

Nagyasszony Kápolnában, Csemőben, Nyársapáton illetve hétköznap a 

Templomban. A vasárnap fél 10-es misét azonban, hívek részvétele nélkül 

elvégezzük a Templomban. Ezt a szentmisét a Mária Rádió Facebook 

oldalán élőben közvetítjük. Elmarad továbbá a pénteki keresztút, és a 

szombat estére meghirdetett gyóntatás is. 

3.  Szerdán este 6-kor jegyeskurzus. 

4. Március 7-től 14-ig tartjuk a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. 

Rászoruló családok részére gyűjtünk, a beérkező adományokat a Karitász 

munkatársai juttatják el a szükséget szenvedőkhöz. A felajánlásokat a 

plébániai irodába lehet behozni hivatali időben. 

5. Március 19-én, pénteken a plébániai ifjúság számára gyónási alkalmat 

kínálunk délután 2-től 3-ig, és 5-től 6-ig a Templomban. Ebben az időben 

várja Jézus Krisztus azokat a fiatalokat, akik még nem végezték el a 

nagyböjti szentgyónásukat. Ha a katolikus egyházhoz tartozunk, akkor a 

bűnbánat szentségével tisztítjuk meg a lelkünket! 

6. Az imaapostolság márciusi imaszándékai a kiengesztelődés 

szentségének elmélyült megéléséért: Imádkozzunk azért, hogy a 

kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa 

megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát. 
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Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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NAGYBÖJT 3. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 Szent Pál apostol a kor erkölcstelenségeit látva arra hívja fel a 

korintusi hívek figyelmét, hogy testük a bennük lakó Szentlélek temploma 

(vö. 1Kor 6,19). Meg kell értenünk, hogy a zsidók számára egyetlen 

templom létezett: a jeruzsálemi. Ezt a legszentebb helynek tartották a földön, 

mert az élő és igaz Isten jelenléte szentelte meg. Isten maga lakozott a 

szentek szentjében. Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásával Isten szerető 

jelenléte töltötte el a hívek szívét (vö. Róm 5,5). Mi magunk váltunk így a 

háromszor szent Isten lakhelyévé. Pünkösd folytatódik minden megkeresztelt 

szívében: Isten szeretetének tüze fellobbant lényünk legmélyén, és ez a tűz 

bennünk ég keresztségünk óta lelkünk oltárán. A mai evangéliumban Jézus a 

jeruzsálemi templom megtisztításával prófétai jelet visz végbe: megtisztítja, 

ahogy szeretné lelkünket is megtisztítani. Isten féltékeny szeretete nem tűr 

riválisokat sem a kőből épített salamoni szentélyben, sem pedig lelkünk 

templomában. Isten azt parancsolja Mózesnek, hogy ne legyen más istene 

rajta kívül (vö Kiv 20,3). Mózes ezért inti népét is, hogy ne felejtse el, hogy 

„az Úr emésztő tűz, féltékeny Isten.”  (MTörv 5,24) Az Úr szeretné, ha első 

helyre helyeznénk Őt, minden és mindenki elé: házasság, család, munka, 

közösség, nemzet, saját tervek… bármennyire értékesek is, csak második 

helyre sorolódhatnak, Isten után. 
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Ferenc pápa üzenete 2021 nagyböjtjére (3. rész) 

A szeretet annak örül, amikor a másikat növekedni látja. Ezért 

szenved, ha a másik bajban van: ha magányos, beteg, hajléktalan, megvetett 

vagy szűkölködő… A szeretet a szív késztetése, mely kiszólít magunkból, és 

megteremti az osztozás és a közösségvállalás kötelékeit. „A társadalmi 

szeretetből kiindulva előrehaladhatunk a szeretet civilizációja felé, amelyre 

mindannyian meghívottnak érezzük magunkat. Egyetemes dinamizmusával a 

szeretet új világot képes építeni, mert a szeretet nem egy meddő érzelem, 

hanem a legjobb módja annak, hogy hatékony utakat találjunk a fejlődéshez 

mindenki számára” (FT, 183). 

A szeretet ajándék, mely értelmet ad életünknek, és lehetővé teszi, 

hogy a rászorulókra családtagként, barátként és testvérként tekinthessünk. A 

kevés, ha szeretettel megosztjuk, sosem fogy el, hanem az élet és a 

boldogság forrásává válik. Így történt a száreptai özvegyasszony lisztjével és 

olajával, aki hamuban sült lepénnyel kínálta Illés prófétát (vö. 1Kir 17,7–16); 

és a kenyerekkel, melyeket Jézus megáld, megtör és a tanítványoknak ad, 

hogy szétosszák a tömegnek (vö. Mk 6,30–44). Ugyanez történik a mi 

adományunkkal is, akár kicsi, akár nagy, amikor örömmel és egyszerű 

természetességgel adjuk. 

A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, hogy gondját viseljük 

azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik 

magukat vagy aggódnak. A jövő miatti nagy bizonytalanság idején, ha 

emlékezetünkbe idézzük, amit az Úr az ő Szolgájának mondott: „Ne félj, 

mert megváltottalak” (Iz 43,1), szeretetünkkel bizalmat közvetítünk és 

megéreztetjük velük, hogy Isten gyermekeiként szereti őket. „Csak a szeretet 

által átformált, a másik ember méltóságát felismerő látásmóddal lehet a 

szegényeket mérhetetlen méltóságukban elismerni és megbecsülni, saját 

életstílusukban és kultúrájukban tiszteletben tartani, és így a társadalomba 

valóban integrálni” (FT, 187). 

Kedves Testvérek! Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy 

higgyünk, reméljünk és szeressünk. Ez a felhívás, hogy a nagyböjtöt a 

megtérésnek, az imádságnak és javaink megosztásának útjaként éljük meg, 

segítsen bennünket abban, hogy közösségi és egyéni emlékezetünkben 

átgondoljuk az élő Krisztusból fakadó hitet, a Szentlélek fújása által 

ébresztett reményt és az Atya irgalmas szívéből kiapadhatatlanul forrásozó 

szeretetet. Mária, a Megváltó édesanyja, aki hűen áll a kereszt tövében és az 

Egyház szívében, támogasson bennünket szeretetteljes jelenlétével, és a 

feltámadott Úr áldása kísérjen bennünket a húsvét fénye felé vezető utunkon! 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a nagyböjti 

tartósélelmiszer-gyűjtésről 

Idén újra meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának az 

ősegyházi hagyományát, amikor arra biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a 

szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék 

a templomban az erre kijelölt helyre. (…) 

Sajnos még nincs vége a járványveszélynek, de a templomainkban 

megtalálhatjuk a személyes találkozást az Úrral, ami reményt, erőt és 

bátorságot ad nekünk. Tanúságtételünkben most a hit-remény-szeretet 

sorrendje megfordul: a szolgáló szeretettel erősítjük a Gondviselésben való 

reményt, ami feléleszti az emberekben az Istenben való hitet, aki szeret 

bennünket és megszabadít a világjárványtól.  

Ennek a szeretetnek a jele az a nagyböjti alamizsna is, amit 

összegyűjtünk.  A szokásos módon, az idén jubiláló – alapításának 90. és 

újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő – Katolikus Karitász munkatársai 

juttatják majd el a családokhoz az adományaikat. Tegyünk tanúságot az 

irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez 

mérten tartósélelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház 

segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az 

azt követő hétköznapokon, március 7-től 14-ig. (…) 

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. (…) „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. 



 


