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Események egyházközségünk életében az elmúlt időszakban

„Talán emlékeznek még a kedves hívek a gyönyörű nagyszombati
feltámadási liturgiára (április 4.), keresztény hitünk legnagyobb ünnepére. Ezt
a csodás estét még kiemelkedőbbé teszi a keresztelés szertartása, hiszen ha
„nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint
kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre" (Lk 15,7),
bennünket is örömmel kell, hogy eltöltsön az az aktus, amikor valaki Isten
gyermekévé lesz. Hoppa Sándor ezen a napon részesült a beavató
szentségekben (keresztelés, elsőáldozás), míg Adriányi Csaba, Szilágyi Lili és
Szilágyiné Pisztró Marianna először vehette magához Jézus testét és vérét.
Április 18-án, szombaton templomunkban a Katolikus Karizmatikus
Megújulás helyi – Szőlővesszők – csoportja lelki délutánt szervezett. A
programban zenés dicsőítés, buzdítás, gyógyulásért és más szándékokért
végzett közbenjáró ima szerepelt, melyet az Oltáriszentséggel végzett áldás és
minden liturgia csúcsa és forrása, a szentmise koronázott meg. Vendégünk
volt Hugyecz János atya, gödöllői plébános, aki a Magyar Katolikus
Karizmatikus Megújulás (MKKM) Szolgálóbizottságának tagja.”
Juhász Zoltánné, Aranka
Április 24-én, pénteken templomunkba érkeztek a „Mária útja”
zarándokai. A zarándokok gyalogosan mennek Csíksomlyóba, hogy ott
Pünkösdkor részt vegyenek a búcsún. Templomunkban rövid időre
bekapcsolódtak a szentségimádásba, majd tovább haladtak a Deszka templom
felé.
folytatás a 4. oldalon

Ki kicsoda? Egyházközségünkben

Dr. Takács János,
a képviselőtestület elnöke mutatkozik most be:
„Monokon születettem 1948. szeptember 8-án, vallásos családba. Négy
testvérem van. Általános iskolába a szülőfalumban jártam, ott voltam elsőáldozó
és bérmálkozó is. Hitem alakulásában, fejlődésében sokat köszönhetek Dr.
Szutorcsik József atyának, aki az 50-es évek nehézségei ellenére felvállalta a
gyerekekkel való foglalkozást.
Középiskolai tanulmányaimat a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban
végeztem 1963-1967 között. Érettségi után a Nehézipari Műszaki Egyetem
hallgatója lettem és 1972-ben szereztem vegyipari gépészmérnök diplomát, 1982ben Műszaki Doktori, 1998-ban pedig PhD. tudományos fokozatot.
1972 júliusában megnősültem. Feleségem Forrai
Katalin, ő szintén monoki származású. Mélyen vallásos
családból erős hitet hozott magával, amit most már 43 éve
együtt viszünk tovább. Két gyermekünk van (Katalin,
1977; Gábor, 1986), és eddig két szerető unokánk
színesíti életünket.
Az egyetemi diploma megszerzése után bent maradtam az egyetemen
kutatói, illetve oktatói státuszban. Kutatási és oktatási területem a
környezetvédelem (környezetkémia, víz szennyvíztisztítás, stb.). Nyugdíjazásom
óta, mint címzetes egyetemi docens, tovább oktatok.
Családom életében erősen meghatározó a Minorita templom! Úgy érzem,
az itt szolgáló atyák sokat tettek jellemünk, életünk formálásában. Feleségemmel
együtt több imacsoport tagjai vagyunk (az Oltáriszentség imacsoport, Rózsafüzér
Társulat, stb.). Kiemelném, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy 2006 óta a
krakkói székhelyű, Fausztinum Isteni Irgalmasság Közösséghez is tartozunk.
Amiben lehet, támogatjuk plébániánk életét, minden napjait.
Az 1980-as évek végétől vagyok képviselőtestületi tag, majd 2006-ban
Ernő atya felkérésére a testület világi elnöke lettem. Azóta még többet igyekszem
tenni egyházközségünk lelki fejlődéséért, templomunk felújításáért, ismerté
tételéért Zsolt atya támogatásával. Munkám elismerésének köszönhetem, hogy a
kedves hívek az utóbbi két választáskor megerősítették testületi tagságomat, és
ismételten a világi elnöki posztomat. Ezt a bizalmat, a kedves hívek
támogatásával, további munkámmal szeretném meghálálni. Ehhez kérem az
Irgalmas Isten áldását és kegyelmeit minden kedves hívőnkre és mi magunkra is.”
„Az Isten dicsőségére és a lélek üdvére fordított idő sohasem vész kárba.”
(Szent Pio Atya)
Néhány gondolat a katekumenátusról

Magyarországon néhány évtizede a katolikus szülők még szinte kivétel
nélkül megkereszteltették gyermekeiket, és elsőáldozáshoz, bérmáláshoz is
vitték őket. Ma azonban mind gyakrabban találkozunk olyan személyekkel,
akik nem kaptak hitbeli nevelést, vagy a körülményeik nem tették lehetővé, s
emiatt felnőtt korukban szeretnének felkészülni a keresztségre, az első
gyónásra, áldozásra, és a bérmálásra. A keresztény élet azonban nem csupán
néhány hitigazság megtanulásából áll. Ezért nem igazságos és nem is
hatékony a szentségre jelentkezők gyorstalpalón való felkészítése, hiszen a
Krisztus vére árán szerzett ajándékokat nem pazarolhatjuk el. A keresztény
ember Krisztus követésére, evangéliumi életre vállalkozik, azaz maga is
krisztusivá kell, hogy váljon, s ez nem megy egyik napról a másikra. Idő
szükségeltetik a szívnek, hogy megnyíljon Krisztus felé, és idő kell az
értelemnek, hogy a szív indulatait befogadja, magáévá tegye. Ezt a folyamatot
nevezzük megtérésnek, s erre az igényre válaszolt az Egyház az Ősegyházban
gyakorolt és jól bevált katekumenátus elrendelésével.
A katekumenátus legfontosabb szempontjai:
 A hitjelöltet (katekumen) elsősorban nem "hitre oktatni" akarja, hanem
bevezetni a KERESZTÉNY ÉLETFORMÁBA.
 Ehhez az első és legfontosabb "feladatnak" a MEGTÉRÉS-t jelöli
meg.
 Ezt a folyamatot mindenekelőtt és lényegileg KÖZÖSSÉGBEN tartja
megvalósíthatónak.
 A katekumen keresztény érlelődését SZEMÉLYES lelki kíséréssel
segíti, melyet a "kezes" szerepének kiemelésével tesz hangsúlyossá.
 Erre a folyamatra az eddig megszokottnál nagyságrendekkel
HOSSZABB IDŐT (éveket) tart szükségesnek.
 Visszaállítja és új(ból) értelemmel tölti meg a katekumenátus
folyamatában a LITURGIKUS LÉPCSŐFOKOKAT: befogadás,
traditio (pld. Miatyánk, hitvallás, kereszt átadása), scrutiniumok,
kiválasztás stb.
Juhász Zoltánné, Aranka
folytatás az 1. oldalról

Április 25-én, szombaton egyházközségünk képviselőtestületi tagjai
részt vettek Egerben a Dr. Ternyák Csaba érsek atya által szervezett
találkozón. A közösen elimádkozott zsolozsma után előadásokat hallgattak
meg, melyet az érseki szentmise követett. Délután orgonakoncertet és
tanúságtételeket hallgattak meg, majd a lorettói litánia elimádkozása után
áldással ért véget számukra ez a nap.
Május 1-jén a pénteki egész napos szentségimádás ELMARAD!
Meghívó
A Minorita Nagyboldogasszony Plébánia
és az Éltető Lélek Alapítvány rendhagyó konferenciát rendez
P. Kelemen Didák életpéldája
mit jelent számomra,
mit jelent a mai ember számára?
címmel, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Időpont: 2015. április 28. 15.30
Program:
- Imaóra
- Köszöntő és bevezető előadás:
Kalna Zsolt OFM Conv.
minorita tartományfőnök, plébános
- Előadások, zenei program
- Zárszó és összefoglalás Dr. Takács János képviselőtestületi elnök
18.00 Szentmise és ima Kelemen Didák sírhelyénél
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