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Mostmár tény-

leg itt a Far-

sang! 

 

 

 

 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyha

zmegye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail.com 
Szerkesztők! 

 
Alatskay János  

Árpi bácsi emlékére 

Az orgona fent figyel némán,  

Kompresszora zihálva még jár. 

Felújított sípjai csendesen állják, 

Az idő, embert próbáló múlását. 

 

Viharvert fakerete oltalmazván, 

Több nemzedék lenyomatát. 

Billentyűi, regiszterei láttak már, 

Igen sok születést és halált. 

 

Valaki hiányzik nekünk a rajzról, 

Megszokott arc, kedves mozdulatok, 

A csorba csigalépcső, kopott sarok, 

Az Ő lába nyomán dalolt. 

 

Bizony, maximalista volt, 

Tisztességes jellemű, alapos, 

Nyugodt, s boldog volt, mert adott, 

A súlyos hivatásra, utódra valót. 

 

Nekünk, még itt maradtaknak, 

Hiányzik rendkívül, hallatlan. 

Odaát már az angyalok látják, 

Hallgatják szívbeli muzsikáját. 

Pécel, 2014. február 7. 

Otthonunk az Egyház 
Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/23/2014 Elektronikus változat IX/8 
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Írta: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

 

Ferenc pápa február 19-én szerdán délelőtt a kiengesztelődés szentségéről elmélkedett a Szent 

Péter téren összegyűlt több tízezer hívőnek. 

A keresztény beavatás szentségein keresztül, mint a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia, 

az ember új életet nyer Krisztusban – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Ahogy mindannyian tud-

juk, evilági életünket „cserépedényben” hordozzuk, ki vagyunk még téve a kísértésnek, a szen-

vedésnek, a halálnak, és bűneink miatt akár el is veszíthetjük az új életet. Ezért az Úr Jézus azt 

akarta, hogy egyháza tovább folytassa üdvözítő művét tagjain keresztül is, különösen a kiengesz-

telődés és a betegek szentsége által, amelyeket a gyógyulás szentségei néven csoportosíthatunk. 

Amikor ugyanis gyónni megyek, akkor gyógyulást keresek: a lelkem, a szívem gyógyulását, mi-

vel olyasmit tettem, ami nem jó – fűzte hozzá a pápa. Jól kifejezi ezt az az evangéliumi rész, 

amelyben Jézus megbocsátja a béna ember bűneit és meggyógyítja őt. 

A bűnbocsánat és a kiengesztelődés szentsége – amit mi gyónásnak nevezünk – közvetlenül a 

húsvéti misztériumból ered. Amikor ugyanis húsvét estéjén az Úr megjelent tanítványainak, így 

szólt: „Békesség nektek!” Rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. Akinek megbo-

csátjátok bűneit, bocsánatot nyer” (Jn 20,21-23). Ez a szakasz fölfedi e szentség mélyebb működé-

sét. Először is, bűneink bocsánata nem valami olyan, amit mi adhatunk saját magunknak. Nem 

mondhatom azt: megbocsátok magamnak. A bocsánatot kérni kell, valaki mástól kell kérni, és mi 

a gyónásban Jézustól kérünk bocsánatot. A bűnbocsánat nem erőfeszítéseink gyümölcse, hanem a 

Szentlélek ajándéka, elhalmoz minket az irgalmasság és a kegyelem megtisztító erejével, amely a 

megfeszített és feltámadt Krisztus kitárt szívéből árad szüntelenül. Másodsorban pedig csak ak-

kor lehetünk valóban békességben, ha kiengesztelődünk Jézusban az Atyával és a testvéreinkkel. 

A korábban nyilvános formában gyakorolt szentség ma személyesen, a gyónásban történik. 

Egyesek mondhatják: „Én csak Istennek gyónok.” Igen, mondhatjuk Istennek: bocsáss meg, és el-

sorolhatjuk bűneinket. De ezeket a bűnöket a testvéreinkkel szemben, az egyházzal szemben is 

elkövettük, ezért szükség van rá, hogy az egyháztól, a testvérektől kérjünk bocsánatot a pap sze-

mélyében. „De atyám, én szégyellem magam!” – folytatta a pápa. A szégyen is lehet jó, egészsé-

ges, mert alázatosabbá tesz minket. És a pap szeretettel és gyöngéden fogadja gyónásunkat, és Is-

ten nevében megbocsát. Ne féljetek a gyónástól! – buzdított Ferenc pápa, majd megkérdezte: 

Gondoljátok csak végig, mikor gyóntatok utoljára? Két napja, két hete, két éve, húsz éve, talán 

negyven éve? És ha sok idő telt el, ne veszítsetek egy nappal se többet, ne késlekedjetek, a pap jó 

lesz. Jézus van ám ott! És Jézus jobb, mint a papok, Jézus vár titeket sok szeretettel. Legyetek bátrak és 

menjetek gyónni!   
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 
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  A katolikus Egyházközösség 
 

 

 

 

 

2014. március 1-én, szombaton lesz  

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában! 

 

Szeretettel várunk minden bálozni vágyó testvérünket! 

Jegyek  elővételben válthatók február 15-től 

a szombat esti és a vasárnapi szentmisék előtt és után: 

Egyéni – 1000Ft, Családi jegy – 3000 Ft, 

(a helyszínen: 1200.- ill. 3500Ft) 

 Támogató jegy – felajánlás szerint 

Minden belépőhöz egy plüss állatot adunk ajándékba! 

 

       17 órától aztalfoglalás!   18-tól  

 jelmezes felvonulás,- valami pöttyös mindenkin legyen! 

 vidám műsorszámok, tánc bemutató, 

 táncház Pintér Andrással,  

 Bross On the Road fúvós együttes műsora 

 és zenél a zenekar 

                              

 

GYERMEKJÁTSZÓHÁZ LESZ, SZERVEZETT PROGRAMOKKAL! 

 

 

BATYUS-BÁL lesz, melyen ! mindenki mindenkit vendégül lát

Kérjük, hozzanak harapnivalót, süteményt, italt! 
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A legszebb, legötletesebb   

szavazataik alapján díjazzuk! 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  23-án vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. 

 Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda  nyílt napokat tart: 2014. február 25. és 26. 

7.55-12.00 óra között, a foglalkozások időpontjai: 2014. február 8., 22., március 1., 8., 22., 

és 29. szombatonként 9-10 óra között; A BEIRATKOZÁS: 2014. március 29. az iskolában! 

 Egyházközségünk (pöttyös) jelmezes bálja jövő szombaton lesz. Ahogy már megszok-

hattuk batyus bál lesz, vagyis mindenki hozzon magával harapni valót, sütit és italt. 18 

órától jelmezes felvonulás ( valami pöttyös mindenkin legyen). Utána vidám műsor-

számok, táncbemutató és táncház Pintér Andrással. A talpalávalót  a Bross On the Road 

fúvós együttes és a SzeRBuSz zenekar szolgáltatja. A legszebb jelmezeket jutalmazzuk. 

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 
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9.1 A kánai csoda. A Mi Asszonyunkat nagyhatalmú Szent Szűz. 

Az esküvő Kánában történik. Ez a város csak nem messze található Názárettől, ahol Szűzmária él. 

Mint egy jó barát, vagy rokon, van jelen ennél a szerény ünneplésnél és ide hívták meg Jézust is 

az első tanítványaival. Szokásos volt, hogy a résztvevő asszonyok, a családok ismerősei segítse-

nek a szükséges előkészületekben. Az esküvő elkezdődött, és/vagy az előrelátás hiányában, vagy 

pedig a váratlanul nagyszámú vendégek érkezése miatt a bor elfogyott.  

A Mi Asszonyunk, – természetesen – észreveszi, hogy bor fogyóban van. Jézus is ott van, Mária 

tudja róla, hogy Ő az Isten valódi Fia. A Megváltó éppen akkor kezdte a nyilvános tanítását és 

szolgálatát. Ő – mint anya – mindenkinél jobban tudja ezt. A mai szentmise evangéliuma az egy-

szerű és szeretetteljes párbeszédet mutat be az Anya és a Fia között.1 „Jézus anyja megjegyezte: (Fi-

am,) nincs boruk.” Semmit sem kérve, rámutat a szükségre. „Nincs boruk.” Ezzel Isten felé forduló 

imára tanít. Jézus válaszolt neki: „Asszony, a mi gondunk ez? Még nem jött el az én órám.” Úgy néz 

ki, hogy Jézus el fogja utasítani Mária kérelmét: „Még nem jött el az én órám”, mondja neki. De Má-

ria, aki jól ismeri Fia szívét, úgy viselkedik, mintha Ő már beleegyezett volna kérésének végbevi-

teléhez: „Tegyétek, amit mond”– mondja a szolgáknak. Mária mint egy anya, sokkal figyelmesebb 

az összes létező és a majdan születő földi anyánál. A csoda megtörtént, mert a mi Anyánk köz-

benjárt; és ez csak az ő kérelme miatt történt. 

„Miért van Mária imájának olyan hatása Istennél? A szentek imái is, akik ugyan csak szolgák (de teljes 

egységben vannak Istennel), és Mária kérése, aki az Anyja Jézusnak, ebből az egységből meríti a haté-

konyságát és meghatározó jellegét. Mint ahogy Jézus anyja iránti szeretete is határtalan, Mária is bármit 

kérhet Fiától a meghallgatás biztos tudatában. Bár senki nem kérte meg a Boldogságos Szüzet a Fiánál való 

közbenjárásra a szükséget szenvedő pár érdekében, Mária szíve mégis, – mely mindig megkönyörül a sze-

rencsétleneken – , arra ösztönözte őt, hogy közbenjárójuk legyen és csodára kérje a Fiát. Ha a mi Anyánk 

így reagált kérés nélkül is, mit tett volna, ha erre meg is kérik?”2 Mi is megkaptunk bármit, ha állha-

tatosan hozzá fordulunk? 

Nagyhatalmú Szent Szűz. Ez az az a név, melyet a keresztény áhítat Mária Anyánknak adott, mert 

Isten az ő Fia, és őt így nem utasítja el.3 Ő mindig a tudatában van a lelki és anyagi szükséglete-

inknek; még jobban, mint mi, ő azt óhajtja, hogy ne hagyjuk abba az ő ostromlását az érdekünk-

ben az Isten előtt. Mi pedig, amikor szükségben vagyunk húzódozva kérünk szívességet, sőt, 

sokszor még a bizalmunkat és türelmünket is elveszítjük, ha lassan jön a válasz! 

Nem kellene-e gyakrabban a Szűzanyához fordulnunk? Nem kellene-e nagyobb bizalommal be-

nyújtani a kérelmünket, tudva, hogy megadja a legszükségesebbeket? Ha a bort megszerezte a Fi-

ától, ami nem létszükséglet volt, vajon nem talál-e megoldást a nehéz helyzetünkben? „A te nagy-
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lelkű kezedbe akarom letenni, Uram, mindennek a gondját. Édesanyánk – a Te édesanyád, – már füledbe 

súgta, mint Kánában is: hiányzik nekik valami! Jézusom, hiszek benned, remélek benned, szeretlek téged: 

nekem semmit (se adj); nekik (adj akiket rám bíztál).”4 


