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2021. február

Betegek Világnapja

II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. a Betegek Világnapja.
1858-ban ezen a napon jelent meg a Szûzanya Soubirous Bernadett 14 éves
francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevõ
forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius
pápa bazilika címet és elõjogokat adományozott. Lourdes-ban a zarándokok
száma évente több mint félmillió, és a természetes módon meg nem
magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehetõ. A világnap célja,
hogy Isten egész népe kellõ figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elõ a
szenvedés megértését.

Február 11-én egyre több templomban csoportosan kiszolgáltatják a
betegek szentségét azoknak, akik elõzõleg kérik azt, és kellõképpen felkészültek.
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Február

11
A BETEGEK KENETE

A betegek kenete a Katolikus Egyház hét szentségének
egyike, mely kifejezetten a betegeknek szól.

Ez a szentség nem egyenlõ az „utolsó kenettel”, mivel nemcsak haldok-
lóknak szolgáltatható ki, hanem bármely hívõnek, aki komoly betegségben
szenved. A betegek kenetét egy személy élete során többször is felveheti, ha
gyógyulása után újra megbetegszik, betegsége továbbra is fennáll, vagy állapota
súlyosbodik.

Ez a szentség az ember életét, testi-lelki javát szolgálja, a Szentlélek
kegyelmét közvetítve a betegnek. Ez a kegyelem:

– a beteg ember szenvedéseit egyesíti Krisztus szenvedéseivel;

– megerõsíti a beteget, hogy bátran és békésen viselje el a betegség vagy
öregkor szenvedéseit;

– az egészséget is helyreállíthatja, ha az elõsegíti a beteg ember üdvösségét;

– megadja azon bûnök bocsánatát, amelyeket a bûnös igazán megbán,
csak nem volt lehetõsége meggyónni;

– és felkészíti a beteg embert az örök életre.

KI VEHETI FEL A BETEGEK KENETÉT?

– Mindazok a hívek, akik betegségük, vagy idõs koruk miatt súlyosan
gyengélkednek.

– Mindazok, akik a megszentelõ kegyelem állapotában vannak, vagyis
elõzõleg gyóntak és áldozáshoz járulhatnak.

– A szentség megismételhetõ, ha a beteg a szentség felvétele után
meggyógyult és késõbb újra beteg lett, de megismételhetõ ugyanabban a
betegségben is, ha a beteg állapota rosszabbra fordul.

– Sebészeti beavatkozás, vagy terápia elõtt a szentkenet feladható,
valahányszor súlyos betegség miatt operálják, vagy kezelik a beteget.

– Idõsek is felvehetik a betegek kenetét, ha erejük fogytán van, még ha
nincs is különösebb veszélyes betegségük.
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Pál apostol üzenete a mai világnak
Drága barátaim! Tudjuk azt is, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden
a javukra válik (Róm. 8,28). Ne féljetek! Isten mindent kézben tart és
semmi sem választhat el az Õ szeretetétõl.

Legyünk erõsek és bátrak! Lehet, hogy ez az idõszak elválaszt minket
szeretteinktõl, de ezáltal még jobban fogjuk értékelni azt az idõt, amit
együtt fogunk majd tölteni.

Ne féljetek! ,,Velünk az Isten!” – ennél bátorítóbb szavak nem is
léteznek. Isten értünk ember lett, hogy magához vonzzon minden embert,
hogy megismerhessük Õt és szeretetét szívünkbe zárjuk.

Engedjük be mi is a szívünkben szállást keresõ Istent.

Loló Gabriella-Brigitta

A SZENTSÉG KISZOLGÁLTATÁSA

A szentség kiszolgáltatója a pap, aki kezét a beteg fölé helyezi, majd a
betegek olajával megkeni homlokát és két kezét, miközben az egyház által
elõírt imádságot mondja.

A betegek kenete egyénileg és közösségileg, nagyszámú résztvevõ esetén
is kiszolgáltatható.
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„József, az ács”
– kilenced Szent József tiszteletére –

2020. december 8-án tették közzé Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel)
kezdetû apostoli levelét, melyben a Szentatya meghirdeti a Szent József évet,
ami egészen 2021. december 8-ig tart. A pápa ezzel állít emléket Mária
jegyesének, Jézus nevelõapjának, akit a Katolikus Egyház védõszentjeként
tisztelünk immár 150 éve.

Megragadva az alkalmat, a nagyváradi Szent József plébánia és az Erdélyi
Mária Rádió közös szervezésében egy nagy-kilenced imára hívjuk és várjuk
a kedves paptestvéreket, híveket. Ez lehetõséget akar nyújtani Szent József
személyiségének jobb megismerésére, erényeinek szemlélésére, de ugyanakkor
rá akar világítani, újra felszínre hozni az édesapák, férjek szerepének a
fontosságát is.

A kilenced imaalkalmainak programja:

1. 2021. január 20. – „Isten Anyjának jegyese”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

2. 2021. február 17. – „A házasélet dísze”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

3. 2021. március 17. – „Engedelmes József”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

4. 2021. április 21. – „Hûséges József”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

5. 2021. május 19. – „Tisztaságos József”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

6. 2021. június 16. – „Krisztus gondviselõ oltalmazója”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.
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7. 2021. július 21. – „Béketûrés példaképe”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

8. 2021. augusztus 18. – „Szegénység kedvelõje”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

9. 2021. szeptember 22. – „Az Anyaszentegyház védõszentje”
18 óra – ünnepi szentmise, 19 óra – rózsafüzér ima (férfiak vezetésével)

19.30 – egy édesapa tanúságtétele, 20 óra – szentségimádás.

Minden imaalkalom Nagyváradon, a Szent József plébániatemplomban
lesz megtartva, a Mária Rádió pedig élõ adásban közvetíti.

A Szent József-évet meghirdetõ pápai dokumentum mellett az Apostoli
Penitenciária hivatala dekrétumban rendelkezik a 2021. december 8-ig tartó
szentévi búcsú elnyerésérõl.

Bãrbuþ Péter plébános
Karácson Tibor mûsorigazgató

Georges de La Tour:
Szent József, az ács
(17. sz.)
Forrás: magyarkurir.hu
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Február

14-15-16

Február 14., vasárnap:
17–18 óra között szentségimádás – Nagys. és Ft. Dr. Lõrincz Ottó kanonok
18 óra: szentmise – Mons. Fodor József általános helynök, nagyprépost
Prédikál mind a három nap: Nagys. és Ft. Pálos István kanonok, fõesperes

Február 15., hétfõ:
17–18 óra között szentségimádás – Nagys. és Ft. Májernyik Mihály, kanonok,

szentjobbi apát, plébános
18 óra: szentmise: Kiss Albert kanonok, plébános

Február 16., kedd:
17–18 óra között szentségimádás – Nagys. és Ft. Rajna József kanonok,

fõesperes
18 óra: szentmise – Nagys. és Ft. Kóhr Balázs kanonok

A török uralom alóli felszabadulást követõen, az 1693-ban
újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan foga-
dalommal kötelezte el magát, hogy hálaadásul és engesztelésül

minden évben a farsang utolsó három napján szentségimádást tart, melynek
helyéül a Szent László-templomot választotta.

Idén február 14–16. között kerül sor a triduumra, a következõ program
szerint:

Triduum – 2021
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Kreatív ötletek nagyböjtre
Valami olyat keresel, ami nem szokványos, hogy lemondj róla a nagyböjt idejére?
Misszionáriusoktól és a Facebookon lévõ barátainktól érdeklõdtünk szuper dolgok-
ról, amiket már teljesítettek. Íme, a tippek, amelyeket megosztottak velünk:

„Koffeinfüggõ vagyok, ezért két éve lemondtam minden italról, ami nem
víz.” Amanda

„Múlt évben semmirõl sem mondtam le nagyböjtben, de több idõt szántam
az imaéletemre. Ebben az évben is többet fogok imádkozni, és felhagyok a
Facebookkal.” Josephina

„Úgy fogom kezelni a testemet nagyböjt idején, mint Isten templomát…
Mindenben, amit olvasok, látok, hallgatok, eszek, iszok, teszek, mondok stb.,
arra fókuszálok, hogy Isten temploma legyek.” Paul

„Egyik évben, nagyböjtben minden nap írtam egy levelet. Készítettem egy
listát 40 emberrõl, akik valahogyan befolyásolták az életemet. Minden nagyböjti
napon írtam a listán szereplõ emberek közül valakinek, megköszönve, hogyan
érintették meg az életem, és imádkoztam értük aznap. Nagyszerû tapasztalat
volt.” Patty

„Ebben az évben az autórádióról mondok le, hogy jobban fókuszáljak a
körülöttem lévõ dolgokra, amiket Isten alkotott. Nem tudok várni, szóval már
el is kezdtem.” Joshua

„Problémám van a hiúsággal, különösen, amikor reggel elkészülök. Szóval
az egyik évben eldöntöttem, hogy azt a ruhát fogom viselni aznap, amelyiket
elõször felveszem. Azt tanultam ebbõl, hogyan legyen önbecsülésem a ruhám
mögött.” Carrie, Life Teen misszionárius

„Ebben az évben a telefonomat teszem le, nem tartom mindig magamnál,
mert egész nap az üzeneteket néztem. Remélem, hogy mértékkel, nagyobb aján-
dék lehetek a körülöttem lévõ embereknek. Szeretném, ha látnák a mélyebb
kapcsolatomat Istennel.” Kaitlin, Life Teen misszionárius

„Én többször szeretnék másokat meghallgatni.” Carmelina
„Ismerek egy lányt, aki tavaly csak keresztény zenét hallgatott nagyböjtben.

Azt mondta, elõször nehéz volt, de hamarosan megszerette a mélységet és a
keresztény dalok mögött lévõ jelentéstartalmat.” Molly

„Jobban bekapcsolódni a szentmisébe/istentiszteletbe. Segítséget kérni a
depressziómra. Arra fókuszálni, hogy általánosságban jobb keresztény legyek.
Érintettebbnek lenni mások életében és ráhangolni Isten tervére az én és csalá-
dom életét, a mi tervünk helyett, az életünkért.” Erika

„A 3. emeletre menve a lépcsõt használni a lift helyett.” Francisca
„Nem teszek ilyesmit egész nagyböjtben, de nagyhéten tavaly lemondtam a

párnámról. Õszintén, az elején vicces volt, de nehéznek bizonyult. Rádöbbentett,
mennyire szerencsés vagyok, hogy van ágyam.” Sara, Life Teen misszionárius

Forrás: LifeTeen.com. Fordította: Tóth Letícia
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Februári hirdetések

A havilapot szerkeszti a Nagyvárad-Újvárosi Szent László Római Katolikus Plébánia.
410209 Nagyvárad, Primãriei utca 9. Telefon: 0259/431-652. www.szentlaszloplebania.ro

facebook: Nagyvárad-Újvárosi-Szent-László-Római-Katolikus-Plébánia
Készült a nagyváradi Litera Print nyomdában.

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI

• Az egyház tagjává lett a keresztség által január 3-án Balogh Bettina.
• Utolsó útjára kísértük január 4-én † Gyõrfi Terézia, † Marján Piroska, 5-én

† Heilmann József, † Hevele Margit, 13-án † Gidimán György, 21-én
† Nosz Botond, 22-én † Papp Erzsébet Ibolya, 27-én † Iosif Elvira, 29-én
† Igna Alexandru-Teodor és február 2-án † Ménesi Tibor testvéreinket.

• Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy az adófizetõ állampolgárok
(alkalmazottak, nyugdíjasok, esetleg vállalkozói engedéllyel rendelkezõ
magánszemélyek (PFA)), 2021. május 25-ig felajánlhatják 2020-ban befolyt
jövedelmük adójának 3,5%-át valamely civil szervezetnek vagy egyháznak
az adótörvénykönyvnek megfelelõen. Ellenkezõ esetben ez az összeg az
államkasszában marad.
Amennyiben Önök plébániánkat támogatnák, a mellékelt formanyom-
tatványt kérjük személyes adataikkal kitölteni (az I.-es és II.-es cím alatt – a
III.-as rész meghatalmazottra vonatkozik, amennyiben szükséges), könnyítés
miatt már elõre bevezettük plébániánk adatait (a nyomtatvány weboldalunk-
ról is letölthetõ).
Hálásan köszönjük segítõ szándékukat! Isten fizesse felajánlásaikat!

URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELÕ BOLDOGASSZONY)
– febr. 2.: Mal 3,1-4 – Zsid 2,14-18 – Lk 2,22-40

Évk. 5. vas. – febr. 7.: Jób 7,1-4.6-7 – 1Kor 9,16-19.22-23 – Mk 1,29-39

Évk. 6. vas. – febr. 14.: Lev 13,1-2. 44-46 – 1Kor 10,31-11,1 – Mk 1,40-45

HAMVAZÓSZERDA – febr. 17.: Joel 2,12-18 – 2Kor 5,20-6,2 –
Mt 6,1-6.16-18

Nagyböjt 1. vas. – febr. 21.: Ter 9,8-15 – 1Pét 3,18-22 – Mk 1,12-15

Nagyböjt 2. vas. – febr. 28.: Ter 12,1-4a – 2Tim 1,8b-10 – Mt 17,1-9


