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A héten van a 

nagyböjti lel-

kigyakorlat! 

 

 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyha

zmegye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail.com 
Szerkesztők! 

 

(Gondolatok egy nagyböjti lelkigyakorlat kapcsán.) 

 

    A Szentatya napjainkban kifejezetten fontosnak tartja és 

erőteljesen  hangsúlyozza a hiteles és mások  számára vonzó 

keresztény élet fontosságát. 

    Jézus a főparancsban megmutatta számunka mindazt, amit 

az evangéliumi belső élet jelent, ami az Ő örömhírének belső, 

lelki tartalma és így számunkra is az alap, a biztonság. Ezt 

azonban nem őrizgethetjük magunkban, magunknak, hanem 

ki kell lépnünk, meg kell mutatnunk, képviselnünk és legin-

kább megélnünk kell Krisztus szeretetét a világban, közössé-

geinkben, iskolánkban, családunkban.  

Erre kaptunk meghívást, felszólítást a missziós parancsban, 

ami ennek az Istenben gyökerezésnek a kifelé megnyilvánuló, 

látható gyümölcse. Természetesen minden kifelé nyitás, oda-

lépés a másikhoz kockázattal jár, de nekünk, keresztényeknek 

ebben is Jézus példáját kell követnünk és mernünk kell koc-

káztatni, akkor is, ha ezt nehéznek, félelmetesnek, dicstelen-

nek tartjuk vagy éljük meg. Nekünk is fel kell vennünk a ma-

gunk keresztjét. Ha biztonságra törekszünk és inkább csak 

„távolról” szemléljük az Urat ahelyett, hogy engednénk, hogy 

megérintsen,  tűzre gyújtson bennünket, akkor olyanokká vá-

lunk, mint az ízetlen só, holott Jézusnak szüksége van ránk az 

aratásban.  

Otthonunk az Egyház 
Péceli Római Katolikus Egyházközség 3/16/2014 Elektronikus változat IX/11 
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GULYBÁN GERGELY GÖRÖG KATOLIKUS PARÓKUS ATYA, 

AKI A LELKIGYAKORLATOT ADJA: 
 

1979-ben született hívő családba, édesapja szintén görög katolikus 

pap. 2005-ben szentelődött, 4 év csengerújfalui szolgálat után került 

Budapestre először egyetemi lelkésznek 2009-ben, majd 2013-tól Rá-

koskeresztúri parókusnak. Nős, 2 gyermeke van. 

 

Ez az szántó-vető-arató munka azonban nem szolgai, hanem szeretet központú. Mi nem Isten 

rabszolgái vagyunk, hanem munkatársai. Úgy is illenék, hogy így álljunk a feladatainkhoz, amit 

egész konrétan ránk bíz az Úr. Ehhez persze nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy milyen 

világban is kell ezt a feladatot teljesítenünk, hogy hogyan is néz ki ma az a szántóföld, ahova Is-

ten küld bennünket és nem szabad elcsüggednünk, hogyha - bár úgy érezzük, megvan a vála-

szunk a világ kérdéseire – ez valahogy mégsem érdekel senkit. Ilyenkor persze felmerül az em-

berben a kérdés, hogy mit csinál rosszul, miért nem vonzó Krisztus üzenete?  

Nos, leginkább azért, mert mi jobban szeretjük magunkat képviselni, a saját értékeinket közvetí-

teni, elveszni a krisztusi tanítás „részleteiben” ahelyett, hogy a lényegre, magára Krisztusra fi-

gyelnénk. Ennek az oda nem figyelésnek azonban nem csak mi, nem csak az emberségünk az 

oka, hanem a Gonosz is, aki különböző kísértésekkel környékez meg minket és vonja el figyel-

münket, szorít bennünket vissza a magunk kis „védett zónájába”.  

Ez az  elszigeteltség a szeretet ellen való és a pusztulásunkat okozza. Ezért fontos, hogy figyel-

jünk arra, hogy az Istenbe vetett bizalmunk ne sérüljön, nem kopjon el, ne legyen érdektelen. Ez a 

szeretetkapcsolat Teremtő és teremtmény közt az, ami a biztos alapja a kapcsolatépítésnek, a kö-

zösségeknek, a lépésnek a világ felé, a kilépésnek a világ elé.  

A tudat, hogy a legelhagyatottabb pillanatainkban sem vagyunk egyedül megerősít a kísértések-

kel szemben és segít abban, hogy a Szentlélekkel együtt munkálkodva megszilárduljon bennünk 

a missziós lelkület és az ebből fakadó magatartás. 

Adja Isten, hogy mindnyájan részeseivé váljunk Isten üdvözítő munkájának! 

 

                                                                                      Dévai Zsuzsanna 
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Április 

4. 17.45-től. Keresztút a Szent Erzsébet Iskola diákjainak közreműködésével  

4. Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatának első napja Gulybán Gergely görög katolikus atyával, 

az esti mise keretében 18.30-tól. A lelkigyakorlatos misék alatt és után gyónási lehetőség van. 

5. Lelkigyakorlat második napja, mise 17.30-tól, húsvéti Karitász vásár kezdete. 

6. Lelkigyakorlat záró alkalma a 10.00-es misén, szolgál az ifjúsági gitáros énekkar. 

11. Keresztút 18.00-kor a Coelestis Regina Énekkar szolgálatával. 

13. Virágvasárnap, barkaszentelés 

15. Nagykedd 17.30-tól Családi keresztút. 

17. Reggel 9-től a templom takarítása, díszítése. 

17. Nagycsütörtöki szertartás 18.30-tól, utána virrasztás 

18. Nagypéntek, 15.00  Keresztút, 18.30-tól szertartás  

19. Nagyszombat, 9.00-17.00 óráig Szentsír látogatása. 

20. Húsvétvasárnap 

Hajnali 4.30-tól feltámadási szertartások, mise és körmenet. 

 9.00-tól Ünnepi nagymise. 

21. Húsvéthétfő 9.00-től Szentmise. 

27. Búzaszentelő, mise a péceli gazdákért. 

30. Máriaszerenád 19.00 órától. 
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 12-én szombaton az esti szentmise után felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. 

 Virágvasárnap a 10-es szentmise előtt tartjuk meg a barkaszentelést.   

 Április 6-án vasárnap a Szentföld javára gyűjtünk. 

 Húsvéthétfőn megváltozik a miserendünk. A hétköznapi reggeli szentmisék   ½ 8- kor 

kezdődnek, a szombat esti mise 18 órakor kezdődik. Jelentős változás lesz a vasárnapi 

miserendben is. Vasárnap reggel 9 órakor lesz a szentmise. A 10-es mise megszűnik, és 

helyette vasárnap este 18 órakor lesz a szentmise!  
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11. A SZEMÉLY MÉLTÓSÁGA  
11.1 Az emberi személy nagysága és méltósága 

Jézus a gabonaföldeken ment keresztül. Az érettebb kalászokat leszedték a tanítványok és a ga-

bonaszemet kidörzsölték a kalászból, hogy megehessék. Szombat volt. A farizeusok azt akarták, 

hogy a Mester megdorgálja a tanítványait, mert – szerintük – még annyi munkát sem volt szabad 

végezni szombaton. Jézus megvédte a tanítványait és a szombati pihenést. Hogy ezt tegye, a 

Szentíráshoz fordult: „Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, mikor társaival együtt nélkülözött és éhezett? 

Hogyan ment be Abiátár főpap idejében az istenházába és ette meg a kitett kenyereket, amiket csak a papok-

nak volt szabad megenniük? S hogyan adott társainak is belőle? Aztán hozzá fűzte: A szombat van az em-

berért, nem pedig az ember a szombatért.” Aztán folytatta egy még határozottabban érvvel: „Az Em-

berfia ura a szombatnak is.”1 Minden Krisztusért és az egyénekért van rendezve a munka irányítá-

sában: még a szombati pihenés is. 

A Jelenlét kenyere tizenkét egész kenyérből állt, melyet hetente a szentély asztalára helyeztek. Ez-

zel akarták a tiszteletüket kifejezni Izrael tizenkét törzsének.2 Az oltártól eltávolított kenyereket a 

szertartást végző papoknak hagyták hátra.  

Abiátár viselkedése megelőzte azt az elvet, melyet Krisztus tanít az evangélium ebben a szaka-

szában. Az Ószövetségben Isten hierarchikus rendet hozott létre a Törvény szabályait illetően oly 

módon, hogy a kisebb szabályok a nagyobbaknak helyet adnak. Ez megmagyarázza azt, hogy a 

kenyerek esetében alkalmazott ünnepélyes szabály helyet adjon a természetes törvény szabályá-

nak.3 A szombat szabályának elsőbbséget kellett adnia a létfenntartás alapvető szükségletének. 

A II. Vatikáni Zsinat innen kapta az ihletését, hogy nagyobbra becsülje a személy értékét a gaz-

dasági és társadalmi fejlődésnél.4 Isten után az ember következik; mindenféle beavatkozás ebbe 

az igazságba egy igazi rendetlenséget okozna az emberek dolgaiba, mely sajnos gyakran fordul 

elő.  

Krisztus legszentebb embersége világítja meg lényünket és mindannyiunk életét, mert csakis 

Krisztusban találhatjuk meg az ember mérhetetlen értékét. „Mikor csodálkoztok a magatok titkáról” – 

mondta II. János-Pál fiatalok csoportjának, –„nézzetek Krisztusra, aki jelentőséget ad az életünknek.”5 

Ő az egyetlen – és nincs senki más – aki ilyen fontosság tudna adni létezésünknek. Ezért nem ad-

hatjuk meg az ember értékének meghatározásánál kezdőpontnak a teremtett valóságokat, és még 

kevésbé a munkáját, termelését és erőfeszítéseinek anyagi eredményét. Az emberi személy méltó-

sága a lelkének természetfölötti valóságából ered, isten-gyermekségétől, örökös sorsából, min-

dabból, amit Istentől kapott. Mindez a teremtett valóságok csúcsára helyezi őt. A kiérdemelt mél-
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tóságát és határtalan tiszteletét a fogamzásának pillanatában kapja és ez az élet sérthetetlenségé-

nek és az anyaság tiszteletének egyetlen jogszerű alapja. 

A legfontosabb jog, ami az emberi méltóság alapja is egyben, hogy ez az egyetlen valósága a lát-

ható teremtésnek, amit Isten az Ő saját képmására alkotott, önmaga miatt szeret és a kegyelem 

rendjébe is beemelt. Azonfelül, az emberi mivolt új értéke emelkedett az Isten Fiának megtestesü-

lése által. Ő természetünket magára vette és életét adta értünk emberekért: „propter nos homines et 

propter nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est.”  

Ezért érdekel bennünket az összes lélek: nincs egyetlen lélek, aki kívül állna Isten szeretetén. Sen-

kitől nem vonhatjuk meg a tiszteletünket és figyelmünket. Nézzünk a körülöttünk lévőkre, akik-

kel módunk van beszélgetésre és fontoljuk meg Isten jelenlétében, hogy jól bánunk-e velük, vajon 

kellően kifejezzük-e a tiszteletünket irántuk? 

 

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 


