
Hirdetések: 

1. Ma van húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja. 

Vasárnap este 7-kor jótékonysági koncert lesz a Templomban az ukrajnai 

menekültek támogatására, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar 

közreműködésével. 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist, azután este háromnegyed 8-tól 

jegyeskurzust tartunk a plébánián. 

3. Az egyházközségi családi tábor jelentkezési határideje jövő héten lejár. 

Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a táborban, jelentkezzen a mise után a 

sekrestyében, de legkésőbb április 30-áig. Az esemény pontos részleteiről a 

Tanítvány belső lapján lehet olvasni. 

4. Liturgikus ünnepek a héten: kedden Szent Márk evangélistát, pénteken 

Sziénai Szent Katalint, Európa társvédőszentjét ünnepeljük. Május 1-je idén 

vasárnapra esik, emiatt elmarad Munkás Szent József emléknapja. Ez a nap a 

Szűzanyának szentelt hónap kezdete 

5. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk 

személyi jövedelemadónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és 

erre a lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is! Adónk másik 1%-át 

ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, Katolikus Karitász, 

Szent Kereszt Iskola). 

6. A Tanítvány belső lapján folytatjuk a szentgyónás mibenlétéről szóló 

írást. Olvassuk el figyelmesen, és gondoljuk át, mit tehetünk azért, hogy 

egyre gyümölcsözőbben járulhassunk a bűnbocsánat szentségéhez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A székely kisfiú szalad az apjához és így szól: – Gyüjjék mán apám, csuklik a 

tehén! – Székely megpödri a bajszát majd így szól – Nem baj az, adjál neki 

vizet! – Nem úgy csuklik apám, hanem össze! *** Két vívóedző beszélget: – 

Mondd csak, te hogy vizsgáztatsz? – Szúrópróbaszerűen. *** – Mi az 

abszolút képtelenség? – Megkérdezni az aludttejtől, hogy éjjel mit álmodott.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA – AZ ISTENI IRGALMASSÁG 

VASÁRNAPJA 

A válaszos zsoltár válasza: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel 

irgalma örökké megmarad.  

 Egy lelkigyakorlaton történt Angliában egy fiatalemberrel. A 

résztvevők szentségimádáson vettek részt. Az imát vezető személy kérte, 

hogy mindenki gondoljon vissza élete egy olyan pillanatára, amikor Isten 

közel lépett hozzá. Történetünk főhőse ekkor kifakadt magában: Istenem, 

miért voltál olyan távol tőlem mindeddig? Abban a pillanatban bevillant neki 

egy esemény, amint luxuscikkeket próbál átcsempészni a határon. Közvetlen 

a határ előtt közúti ellenőrzés során megállították. Bár nem volt mélyen hívő, 

kétségbeesetten kérte Istent, hogy mentse meg. Közben odament hozzá a 

rendőr, átvizsgálta a kocsiját, és mivel semmit sem talált, továbbengedte. 

Hihetetlen, ami történt: az autó tele volt csempészáruval, ám a rendőr nem 

látta, hiába nézte át tüzetesen a belteret; Isten „elrejtette” az árut a szeme 

elől. A fiatalembernek a szentségimádás alatt esett le a tantusz, hogy Isten 

meghallgatta az imáját, és emiatt megúszta a letartóztatást. Megértette, hogy 

Isten végtelenül irgalmas, és szereti őt, bár rengeteget vétkezett életében. 

Ahogy elmesélte mindezt, ragyogott a szeme. Ahogy ő, úgy én se értettem, 

hogy lehet ennyire jó az Isten. Vele együtt be kellett lássam: nem ismerem az 

Istent. Irgalmasság vasárnapja van. Szívleljük meg Jézusnak Fausztina 

nővérhez intézett szavait: „Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a 
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lelkeket, akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt.” (Napló, 687. pont) 

Mint konkrét elhatározás az ünnepez kötődően: tegyük életünk részévé az 

irgalmasság rózsafüzérének rendszeres elmondását! 

A szentgyónás: a gyóntató személye (2. rész) 

A gyóntatószék az új teremtés műhelye. A gyóntató pap az új 

teremtés – személyében jelentéktelen – eszköze. A kiengesztelődés 

szentségének lényege, hogy Isten csodát művel a megtérő szívében, magához 

ragadja őt és áthatja önmagával. A bűnök azért törlődnek el, mert nem férnek 

össze Isten szentségével, aki behatolt a gyónó életébe, és szeretetének 

perzselő csókjával birtokába vette azt. Természetesen kívánatos, hogy a 

gyóntató olyan személy legyen, aki előtt a gyónónak nem esik nagyon 

nehezére föltárni lelkét. Mégis szögezzük le világosan, hogy ami a 

gyóntatóból igazán fontos a gyónásban, az nem a személyiség, hanem az 

apostoli hatalom: „Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; 

akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak” (Jn 20,23). Nagyon 

nagy hiba azért halogatni a gyónást, mert nem vagyunk megelégedve a 

gyóntatókkal. A pap gyarló ember, ne akarjuk piedesztálra emelni, és ne 

várjunk tőle angyali tökéletességet. Egyszersmind azonban indokolt, hogy 

olyan gyóntatót keressünk, aki szolgálatával a feloldozáson túl lelki vezetést 

is nyújt. Bár a lelki vezetés szolgálata elválasztható a gyóntatói szolgálattól, 

mégis lehetetlen a gyóntatói működés egy minimális lelkivezetői 

tevékenység nélkül: a gyóntatónak nyilatkoznia arról, mi bűn és mi nem, 

milyen feltételek mellett adható egyáltalán feloldozás, és ha sok ideje nincs 

is egy-egy gyónásra, az esetek túlnyomó többségében indokolt egy-két lelki 

tanáccsal szolgálnia, sőt már a kiszabott elégtétel is mutat valamilyen irányt. 

Ha a gyónó ezenkívül lelki dolgokra vonatkozó kérdéseit is fölteszi a 

papnak, és kellő gyakorisággal járul a kiengesztelődés szentségéhez, a 

gyóntatás és lelkivezetés szolgálata minden nehézség nélkül összeköthető.  

A lelkivezető és a gyóntató lehetőleg azonos személy legyen. Ő se 

tévedhetetlen, mégis nagyobb biztonságot tud adni, mintha rendszeresen 

ellentétes tanácsok között kell választanunk. Ha meggyőződtünk arról, hogy 

gyóntatónk hit és erkölcs dolgában töretlenül képviseli az Egyház tanítását, 

és tűrhetően tudunk kommunikálni vele, a gyóntatószéki szolgálat kereteiben 

kielégítő lelkivezetéshez juthatunk. Így azt a veszélyt is elkerüljük, hogy a 

lelkivezetés lelki fecsegéssé torzul. Ahhoz, hogy állandó gyóntatóra leljünk, 

természetesen mindenekelőtt gyónnunk kell, mert csak a gyakorlat 

mutathatja meg, kinél találunk kellő megértésre és vezetésre. Elkerülhetetlen 

tehát, hogy benyissunk olyan papok gyóntatószékébe, akiket nem ismerünk. 

Hogy erre rá tudjuk szánni magunkat, tudatosítanunk kell a kiengesztelődés 

szentségének fent leírt lényegét. Nem azért megyünk gyónni, hogy 

pszichológiai kielégüléshez jussunk, nem is azért, hogy tanítást kapjunk, 

vagy kapcsolatot ápoljunk a gyóntatóval. Ezek mind következményei 

lehetnek (s remélem lesznek is) gyónásunknak, de nem képezik annak fő 

tartalmát. A fő tartalom az, hogy Jézus Egyházában és saját lelkünkben az 

isteni élet új hulláma árad ki, amely begyógyítja a bűneink ütötte sebeket. 

Ehhez részünkről szükséges a hit, a megtérés elhatározása és a bűnvallomás. 

A gyóntató részéről egy szükséges: a feloldozás. Kellemetlen tud lenni egy 

ballábbal felkelt gyóntató, és a papnak természetesen mindent meg kell 

tennie, hogy szeretetteljes érdeklődést és megértést tanúsítson a bűnbánók 

iránt. De egy goromba pap, sőt egy hitetlen pap is rázúdítja gyónóira a teljes 

mennyet, ha a feloldozást előírásszerűen elimádkozza. A gyónás szertartása 

szentség. Isten cselekvése, nem a papé. (Dr. Kovács Gábor) 

Egyházközségi nyári családi tábor 

A plébánia tábort szervez, amelyre sok szeretettel várjuk az 

egyházközség tagjait: fiatalokat és időseket, egyedül vagy családostul. 

Töltsünk együtt pár napot a nyáron örömökben, élményekben, közösségben, 

hitben és szeretetben osztozva. A tábor időpontja: 2022. július 30 - augusztus 

3. (5 nap – 4 éj); helyszíne: Pálköve (Balaton partja). Az elhelyezés fa- és 

kőházakban, 3-6 fős fürdőszobás szobákban történik. Költség (mely 

tartalmazza a szállást és az étkezést): 0-3 év: ingyenes, 3-14 év: 16000Ft/ fő, 

14 év felett: 21000 Ft/fő (+ 300Ft/fő/nap idegenforgalmi adó). SZÉP 

kártyával is lehet fizetni. Jelentkezni április 30-ig lehetséges jelentkezési lap 

és előleg (3000 Ft/fő) leadásával a plébánián hivatali időben vagy a 

sekrestyében szentmisék előtt/után. A maradék összeget június 30-áig kérjük 

befizetni. Anyagi gondok miatt senki ne maradjon otthon! Akinek gondot 

okoz az összeg befizetése, kérem személyesen jöjjön és megbeszéljük! 

További információért érdeklődni lehet: Ecseriné Simon Szilviánál a 06-30-

573-1196-as telefonszámon. 


