Szeretettel köszöntjük Olvasóinkat, immár megújult köntösben jelentkezĘ újságunk hasábjain!
A hittanterem átépítésével a
meglévĘ, szerény technikai
hátterünk ideiglenesen megszĦnt,
így egy idĘre Hírmondónk is
szünetelt. Sikerült új nyomdai
lehetĘséget találnunk, reméljük,
elnyeri testvéreink tetszését,
örömmel fogadják és forgatják
az új Katolikus Hírmondót.
Kis R. Sándor
Plébános
Tóthné Bíró Katalin
szerkesztĘ

TerveinkbĘl:
Szeretnénk megtartani az
elĘzĘ újság tartalmi szerkezetét,
amely a következĘ tematika szerint épült fel.
I. Gondolatok az elmúlt, vagy
az elkövetkezĘ ünnepek kapcsán
II. Beszámolunk Egyházközségünk
életének
fontosabb
eseményeirĘl – néhány mondatban

III. Egy-egy kiemelt, érdekes, fontos esemény részletesebb
ismertetése
IV. Az elkövetkezĘ idĘszak
rendezvényei, ünnepi, hétköznapi misék rendje
Szeretnénk egy új rovatot is
indítani, amiben lehetĘséget
kapnának az Egyházközségünkben mĦködĘ szervezetek, imakörök bemutatkozásra, vagy közleményeik, kéréseik tolmácsolására, megjelentetésére.
Bízunk benne, hogy megújult
formátumú újságunk elnyeri tetszésüket, s ha sikerül a technikai
hátteret is megteremtenünk, szeretnénk honlapunkra is rendszeresen feltenni.
Várjuk szeretettel építĘ kritikáikat, javaslataikat, ötleteiket
személyesen, vagy írásban a
katolikus.hirmondo@freemail.hu
címre.
SzerkesztĘség

DUNAVARSÁNYI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az elmúlt idĘszak fontosabb
eseményei
Januárban nagy érdeklĘdés kísérte az Ökumenikus Imahét programjait. Ebben az évben mi voltunk a rendezvény házigazdái, így Délegyházán
a katolikus templomban vette kezdetét
az imaest. A hagyományoktól eltérĘen
idén nem vettek részt az amerikai lelkész-fiatalok, de nagyon jó hangulatú,
imádságos estéket töltöttünk együtt.
Kedden Nagyvarsányban, szerdán
a kisvarsányi katolikus templomban,
csütörtökön a Soli Deo Gloria közösségi házban, ahol meghívott vendégként Dr. Kránitz Mihály a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem professzora
prédikált. Gondolataiban a Krisztusban való hittel együttélés fontosságára
figyelmeztetett – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Pénteken a zárónap
imádságait, a liturgikus szolgálatot a
Cserkészcsapat tagjai látták el.
Nagyon jó hangulatban, egymással megbékélve töltöttük ezeket az
estéket.
A szertartásokat követĘ agapékon
igazi baráti beszélgetéseket folytathattunk egymással.
A következĘ héten sajnálkozva
emlegettük – akivel találkoztunk -, de
kár, hogy vége, milyen jó lenne
megint elmélyedni imáinkban, megállni, meghallgatni a másik gondolatát, osztozni örömében, bánatában.
Februárban GyertyaszentelĘ Boldog Asszony napja után hamar elérke-
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zett Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete. Péntekenként Keresztúti Ájtatossággal emlékezünk meg Urunk kínszenvedésérĘl, s haláláról.
E hónapban gyĦlést tartott az Egyháztanács a Cserkészházban.
Beszámoló hangzott el a gazdasági, pénzügyi helyzetrĘl, a dunavarsányi közösségi ház építésének pillanatnyi állásáról, a templomkert rendezésére benyújtott pályázat fĘbb pilléreirĘl. Elfogadták a 2013-as költségvetési tervezetet, s az év fontosabb
eseményeirĘl, terveirĘl, programjairól
határoztak.
Március elsĘ péntekje ismét egy
ökumenikus rendezvény napja. Immár
10 éve rendezik meg a református
egyház vezetésével az „Ökumenikus
Asszonyima-napot”. Ez, egy diavetítéssel színesített (az adott országról
szóló ismertetéssel), közös imádsággal, énekekkel, bibliai idézetekkel - az
adott ország asszonyai által – egy
téma köré szerkesztett imaest. Idén a
kirekesztettség, a megkülönböztetettség megélése volt a fĘ téma a Franciaországba bevándorolt nĘk szemével
láttatva. Az estét közös agapéval, teázással, beszélgetéssel zártuk.
Március 2-án indult az elsĘáldozásra készülĘ gyermekek hittanórája a
Cserkészházban.
Huszonnégy kisgyermek készül
ezen szentség vételére. Imaláncok indultak a gyermekekért, szüleikért, s
azért, hogy maradjanak is meg híveink sorában.
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„… ég és föld találkozása …”
Immár harmadik alkalommal volt
szentmise Majosházán a felszentelt
kis kápolnában.
A nyáron – a két konténerbĘl –
„épített” kis templomocska, melyet
december 10-én szentelt fel dr. Beer
Miklós Püspök, az elĘtte álló kereszttel hirdeti az emberi hit, bizakodás és összefogás hihetetlen példáját.
A semmibĘl – szinte hetek alatt – teremtett kis ékszerdoboz, valóban –
Püspök Atya szavait idézve: „..ég és
föld találkozása…” .
Az az elhivatottság, megszállottság melyrĘl tanúbizonyságot tett Kis
Gábor Majosháza Polgármestere, s az
a keresztényi alázat, mellyel szerényen a plébánosi útmutatásokat, ötleteket követve igyekezett megvalósítani ezt a megálmodott csodát,
minden elismerést megérdemel. Kis
R. Sándor Atyával megtalálták mindenre a megoldást, a megfelelĘ segítĘket … és van harang, csengĘ, szól
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az orgona, vannak keresztúti stációk
a falon, és minden hónap utolsó vasárnapján 15 órakor a majosházi, az
áporkai katolikusok összejönnek a
kis kápolnában imádkozni, szentmisét hallgatni, s hálát adnak, hogy ezt
– a zömében reformátusok lakta –
falujuk kis kápolnájában tehetik.
Istennek legyen hála!

Imaszándékok:
Kérjük Testvéreinket, hogy a
napi imájukban emlékezzenek meg
a következĘ fontos dolgokról, saját
családjuk után.

Imádkozzatok:

A majosházi Mária-kápolna oltára

Magyarországért
Az ElsĘáldozásra készülĘkért
A megválasztott Új pápánkért
Az egyházi iskolába jelentkezĘkért
Papjainkért, szerzeteseinkért
Azokért az elhunytakért, akiket nem
pap kíséri utolsó földi útjára
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Keresztút a Józan-tanyánál
A járó-kelĘ, aki Délegyházán
Galla-tanya irányába tart, a mĦút
mellett egy felállított keresztet pillanthat meg.
Ha megáll egy rövid imára, fohászra, s körbenéz, érdekes kis ösvényt talál. A fasor fáin pedig egyegy kampó emlékeztet arra, hogy itt
bizony, valaminek a helye van.
Nagypénteken fél 3-kor itt járjuk végig Urunk kínszenvedésének
állomásait, énekelve, imádkozva,
elvégezvén a Keresztutat.
A faluból ilyenkor kijönnek a
bentlakók, de sokan átjönnek
Varsányból, Majosról, sĘt még Bugyiról, Ványról is.
Köszönet ezért a családnak, s a
néhai Józan Laci bácsinak, akik a
gyönyörĦ kereszt felállítása után, az
Atya kérésére még az erdejük egy
részét is átadták e nemes célra, Isten
szolgálatára. Bodó Csaba és Sódar
Ferenc pedig elkészítették az állomásokat jelképezĘ fákat, s hozzá
sematikus rajzokkal a táblákat.
Idén is várjuk kedves katolikus
és nem-katolikus testvéreinket
Nagypénteken fél 3-kor a tanya
elĘtti keresztnél.
A Dunavarsányi Római Katolikus
Egyházközség lapja
FelelĘs kiadó: Kis R. Sándor plébános
Szerkeszti: Tóthné Bíró Katalin
Készült: Kucsák Nyomda, Vác

ElsĘáldozások idĘpontjai:
Nagyvarsány: május 26-án de .11 óra
Kisvarsány: május 26-án du. 16 óra
Délegyháza: június 9-én du. 16 óra

ElsĘáldozásra való felkészítés elkezdĘdött, összesen 28 gyermek
Kisvarsány
18 gyermek
Majosháza
1 gyermek
Nagyvarsányban 5 gyermek
Délegyháza
4 gyermek
Kérjük, imádkozzanak értük továbbra is!

Kis R. Sándor

NAGYHETI és HÚSVÉTI
SZERTARTÁSOK ideje
Kisvarsány
Nagycsütörtök 18 óra
Nagypéntek
18 óra
Nagyszombat 19 óra
Szentmise + körmenet
Délegyháza
Nagypéntek 14;30 óra Keresztút a „Józan
tanya” elĘtti keresztútnál
Nagyvarsány
Nagycsütörtök 16 óra
Nagypéntek 15;45 óra
Nagyszombat 16 óra
Szentségimádás
Nagyszombat
Kisvarsány 9-18-ig
Nagyvarsány 12-16-ig
Húsvétvasárnap
Délegyháza 7;30 óra Szentmise
Kisvarsány
9 óra Szentmise
Nagyvarsány 11 óra Szentmise
HúsvéthétfĘ
Nagyvarsány 8 óra
Kisvarsány
9 óra

