IV. évfolyam, 5. szám, 2011. január 30. Évközi 4. vasárnap

„Boldogok a tiszta szívűek, mert
meglátják az Istent”

hatja Istent és az ő műveit, tetteit.
Megláthatja Istent a legkisebbekben: a
szegényekben, egy nehezen elviselhető
embertársban, egy vigasztalásra szoruló
testvérben. S nemcsak megláthatjuk
bennük Istent, hanem szolgálhatjuk is
bennük őt szeretet cselekedeteinkkel,
kedves szavunkkal stb. Ebben voltak
nagyok korunk szentjei is: II.
János Pál pápa, akit hamarosan
a boldogként tisztelhetünk, illetve Boldog Kalkuttai Teréz
anya, aki a szegényekben Jézust
szolgálta és szerette. S ha ilyen
tiszta lelkülettel élünk e világon,
földi létünk után egész biztosan
meglátjuk majd Istent az örök boldogságban, ahogy ezt Jézus megígérte.
Kérjük a Boldogságos Szűz Máriát,
hogy segítsen bennünket tiszta szívvel
élni ezen a héten és életünk többi napján is, hogy már itt a földön is és végül
a mennyek országában is megláthassuk
Istent életünk végső célját!
Fejes Csaba
Esztergom

Jézusnak ezek a szavai nem egy elvont igazságot fogalmaznak meg, hanem életünk komoly igazságát. Ha tiszta a szívünk, nemcsak halálunk után
láthatjuk meg Istent, mintegy jutalomként igaz tetteink miatt, hanem már az életünk folyamán
is „megláthatjuk” az Atyát.
De mit is jelent a tiszta szívűség? Mindenekelőtt azt,
hogy a bűnök szennyétől
mentes a lelkünk, vagyis nincs
komolyabb bűnünk, amely
akadálya lehetne az Isten felé
vezető utunknak. Ezt a szentgyónás kegyelme adja meg számunkra a leghatékonyabban. Illetve a tiszta szívű embernek van egy olyan tulajdonsága, hogy
mindent és mindenkit jó szándékkal,
mintegy „Isten szemével” néz ezen a világon. Tehát a tisztaszívűség egy állapot
és egy hozzáállás is.
Aki tiszta szívvel él ezen a világon,
az már itt „megláthatja”, megtapasztalOlvasmány – Szof 2, 3; 3, 12-13 – a szegények és alázatosak menedéket találnak
Olvasmányközi ének: 145. zsoltár
Válasza: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.
Szentlecke – 1Kor 1, 26-31 – Isten a kicsinyeket választotta ki
Evangélium – Mt 5, 1-12a – a 8 boldogság
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A katekumenátus hírei

Gazdagodunk a hitben

Múlt vasárnap megtörtént a reddíció,
vagyis a két hónapja kapott Hitvallás és Miatyánk „felmondása”, valamint a fülek jelképes megnyitásának (effata) szertartása. Ez
volt a negyedik alkalom a keresztségre készülvén. Ezek a szertartások mindig izgalmakkal teli várakozással töltenek el.

A katekumenátus felénél tartunk. Az eddig eltelt hónapok, a heti találkozások tartalmasak és érdekesek voltak. Sokat jelent ez az
időszak számomra, megértek és átértékelek
dolgokat az életemben.
Gyerekkoromban csupán hiányát éreztem
valaminek, mely kislányom születését követően felerősödött bennem, ekkor kezdtem el
templomba járni. Boldogsággal tölt el, hogy
immár felnőttként képes vagyok tenni azért,
hogy az Egyház tagja lehessek.
Ehhez sok segítséget kapok családomtól,
akik nélkül nem is lenne lehetséges, hogy
részt vegyek a foglalkozásokon; és természetesen lelkipásztorunktól, akinek köszönöm a
külön rám szánt időt és nem fogyó támogatását.
Még három hónap van hátra Húsvétig,
amikor a katekumenek életének egy szakasza
lezárul és valami új kezdődik a keresztség elnyerésével.
Mindannyiunknak azt kívánom, hogy
tudjuk megtartani elszántságunkat és egész
életünket kísérje végig a hit!
Szabó-Bárkányi Gabriella

A nyugdíjrendszer változásai a
közeljövőben

Dr. Mészáros József egyetemi tanár, az Országos Nyugdíjintézet főigazgatója ezzel a
címmel tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást a Szent Mihály Akadémia keretében január 26-án. Elmondta, hogy ma kétféle nyugellátás létezik Európa-szerte: a fedezeti rendszerű,
amelyben az adott korosztály saját jövőjéről
gondoskodik tőkebefektetés és annak hozama
útján, illetve a „felosztó-kirovó rendszerű”,
amelyben a mindenkori aktív dolgozó réteg befizetései nyújtanak alapot az idősebb korosztály
nyugdíjainak kifizetéséhez.
A fedezeti rendszer csak a jóléti államokban
életképes, ahol az államháztartás nem deficites.
A II. világháború veszteségei után Európaszerte felosztó-kirovó rendszerek alakultak ki,
de ezeket a 60-as évek végéig egyensúlyban lehetett tartani. Az egyensúly az államadósság
növekedése, a csökkenő gyermekszám és az átlagéletkor növekedése miatt megbomlott és a
nyugdíjrendszer válságba került. Magyarország helyzete mindhárom tekintetben különösen súlyos.
1997-től kezdve a kormánynak szigorítania
kellett a nyugdíjazás feltételeit. A nyugdíj korhatárt először 62 évre, majd 2009-ben 65 évre
emelték, valószínű, hogy 67 évre nő majd. Az
újonnan nyugdíjba menők nyugdíja is drasztikusan
csökkenni
fog.
A
kötelező
magánnyugdíjpénztárak nem úgy vizsgáztak,
mint ahogy azt várták tőlük. Pénzintézetek
alapították őket, működési költségük Magyarországon duplája volt a külföldiekének, hozamuk
a befektetési alapokhoz képest alacsony maradt.
Működésük 12 éve alatt 300 milliárd Ft
veszteséget halmoztak föl! Az állami nyugdíjrendszerből pedig hiányoztak a magánnyugdíj
pénztárba befizetett összegek, ami miatt az államnak drága kölcsönt kellett felvennie állampapírok kibocsátásával ahhoz, hogy a folyó
nyugdíjakat fizetni tudják.
Az előadó a magánnyugdíjpénztárak jövőjét
illetően úgy fogalmazott, hogy rosszul jár az,
aki ott marad.
Végezetül Mészáros úr vázolta, hogy a kivezető út csak a gazdasági fellendülés lehet: az államháztartást deficitesből szufficitessé kell ten-
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ni. Ehhez távlatilag tűzzel-vassal csökkenteni
kell az államadósságot, növelni a foglalkoztatottságot és hatékonyan ösztönözni a gyermekvállalást. Az előadást számos kérdés és azok megválaszolása követte.

Kesselyák Péter

Új épületszárny a Don Bosco iskolában

Pénteken dr. Székely János segédpüspök
ünnepi misét tartott templomunkban, majd
megáldotta a Don Bosco iskola újonnan átadott épületszárnyát – a szerk.
Ahogy Don Bosco mondja: „Az imádság
mellett, ami soha nem hiányozhat, mindig alkotni kell valamit.”
Az új épületszárny helyén nem olyan régen még egy kis méretű, szűkös, igen rossz állapotú ebédlő volt. Nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen az építkezést úgy kellett lebonyolítani, hogy mellette az iskolában több mint 450
gyerek élte mindennapjait. Sokszor bizony kilátástalannak tűnt ezt biztosítani nekik. Mint a
tegnapi ünnepség is mutatja, ez végül sikerült.

Van új ebédlőnk, fiú- és lányöltözők, új
WC-k, új tantermek, több, újonnan telepített
kis fa az udvaron. Az elkészült épületszárnyban a legmodernebb technikát alkalmaztuk:
energiatakarékos világítást, víztakarékos kézmosókat, szép bútorokkal rendeztük be.
Nagyon nagy dolog, hogy fenntartónk lehetővé tette az építkezés megvalósulását! Hálásan köszönjük anyagi és erkölcsi támogatását! Hálásak vagyunk azért, hogy minden kérdésünkkel, aggályunkkal bátran fordulhattunk
a fenntartóhoz, aki mindig meghallgatott és
segített bennünket!
Nagyszerű dolog, hogy vannak lelkes apukák és anyukák, akik szívesen dolgoztak sok
délutánon át, akik szaktudásukkal és fizikai
munkájukkal segítettek bennünket abban,

hogy zökkenőmentesen, eredményesen megvalósuljanak álmaink!
Köszönet a tervezőknek, a kivitelezőknek,
a Magyar Államkincstár dolgozóinak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, mindazoknak, akik elősegítették, illetve bármi módon
hozzájárultak, hogy ez a csodálatos beruházás
megvalósulhasson!
Kívánom mindannyiunknak, hogy sok
örömünk legyen az új épületszárnyban, az új
ebédlőben elfogyasztott ebédekben, az új tantermekben eltöltött tanórákban és az átbeszélgetett délutánokban. Kívánom, hogy sokáig emlékezzünk erre a mai napra, erre az
igazán felemelő pillanatra, amikor a hosszú
munka elnyeri méltó jutalmát: a püspök úr
megáldotta az új épületszárnyat!
Sédyné Esztergár Klára
igazgató

Don Bosco Nap az óvodában

Az óvodában sikeresen megünnepeltük
Don Bosco napját, óvodánk alapító szentjét.
Meséltünk a gyermekeknek Bosco Szent Jánosról, aki főként az elhanyagolt és lezüllött
gyermekeket vette pártfogásába. Óriási türelemmel és szeretettel fordult a gyermekek felé.
Mi, óvodapedagógusok is igyekszünk átvenni
ezt a türelmes és megbocsátó lelkületet. A
szalézi rend néhány fontosabb hitvallása: bocsáss meg könnyen mindenkinek, legyél türelmes, örömmel viseld a krisztusi keresztedet,
legyetek őszinték, ne engedjétek, hogy az ördög munkálkodhasson bennetek!
A gyermekek számára ezeket a gondolatokat legvidámabban és legérthetőbben a Don
Bosco azt tanította című dalban összegezzük.
Lelkesen és vidáman énekeltük ma is e dalt,
óvodánk indulóját. Immáron hagyomány az
oviban, hogy e jeles napról sportvetélkedőkkel
emlékezünk meg. Mind a négy csoportban
ügyességi erőpróbát tehettek a gyerekek. Volt
célba dobás, laposkúszás, egyensúlyozás, bukfenc és még sok más. Fáradozásukat matricákkal és müzli szelettel jutalmaztuk. A hetet
vetítés is színesítette.

Ivánné Kovács Tünde
sárga csoport
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Hirdetések

1.) Szerdán, február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz.
Az esti ½7 órai szentmisében végezzük
az ünnepélyes gyertyaszentelést és a
gyertyás körmenetet.
2.) Csütörtökön Szent Balázs vértanú püspök ünnepén és jövő vasárnap is
minden szentmise végén Balázs-áldást
adunk.
3.) A héten elsőcsütörtök lesz. Az esti szentmisében papi hivatásokért imádkozunk és két szín alatt áldoztatunk.
4.) Elsőpénteken felkeressük idős és
beteg testvéreinket a szentségekkel. Este
8 órától taizéi imaórát tartunk a templomban.
5.) Elsőszombaton az esti szentmise
előtt ¾6-kor rózsafüzért végzünk a magyar családokért és az ifjúságért.
6.) Jövő vasárnap, február hónap első
vasárnapján délután 4 órától szentségimádás lesz templomunkban.
7.) Február 13-án, vasárnap, az este
½7 órai szentmisében részesülhetnek a
betegek kenetében azok, akik idős koruk, vagy komoly betegségük miatt kérik
ezt a szentséget. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián február 12-ig
lehet. A lelki előkészület február 12-én,
szombaton délelőtt 10 órakor lesz elmélkedéssel és gyónási lehetőséggel. Fontos,
hogy a kenetben részesülők a szentség
vétele előtt szentgyónást végezzenek!

8.) A hét jeles napjai: hétfőn Bosco
Szent János áldozópap, szombaton pedig Szent Ágota szűz és vértanú ünnepe lesz.

Anyakönyvi hírek

Temetés: Farkas Kálmánné, február
3. 1000, Szent Gellért templom

Jean-viccek

Ha Ön a mise előtt/alatt olvassa
ezt a rovatot, kérjük, fordítsa meg a
lapot és előbb az elmélkedést olvassa
el! Köszönjük!
– Hozzon gyorsan egy fürdőnadrágot, Jean, mert jön a menyasszonyom!
– Ehhez miért kell fürdőruha,
uram?
– Mert úszni fogok a boldogságban.
– Jean, vezesse a lovamat!
– De uram, fordítva ül a lovon!
– Honnan tudja, hogy merre akarok
menni?
– Jean, a puskámat! Lőni akarok!
– De uram, még az egész ház alszik!
– Nem baj, Jean. Majd lábujjhegyen
lövök.
– Jean, azt írja az újság, hogy a
megfagyott embert legjobb hóval bedörzsölni, hogy magához térjen.
– Igen, uram.
– De mi van akkor, ha ez a malőr
nyáron történik? Honnan lehet akkor
havat szerezni?
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