
PROHÁSZKA ÜZENETE 
A Székesfehérvár - Vasútvidék Római Katolikus Plébánia értesítője  

Megjelenik hetente 150 példányban 

2019.MÁRCIUS 17. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA  XXIII.  ÉVFOLYAM  11. (1054.) SZÁM 

MMM ooottt ttt óóó::: Mester, jó nekünk itt lennünk! 

Múlt héten, nagyböjt első vasárnapján szem- és fültanúi voltunk Krisztus Urunk kísértésének. Lát-
tuk és hallottuk, amint Sátán az Írásokból vett idézetekkel próbálta eltéríteni Jézust útjáról. A 

nagyböjt a kísértés ideje, és lám ezúttal a kísértés mennyei pompában és tündöklésben jön. A tanítványok 
még nem értek meg rá, de hisz Jézus épp ezért viszi őket magával a Szent hegyre, randevúra az Atyjával. 
Megerősíti őket az eljövendő szenvedésre azzal, hogy feltárja előttük dicsőségét. Péter azonban kísértésbe 
esik. Azt szeretné, hogy a vigasz örökké tartson. Az Elváltozás Jézus tervében felkészítés az elkerülhetetlen 
szenvedésre, Péter azonban pont ezt szeretné elkerülni. Lelkigyakorlatozók és misztikusok hasonló jelensé-
gekről, tapasztalatokról számolnak be. Amikor a Feltámadás dicsőségére készülünk, véssük mindezt jól el-
ménkbe. Az igazi vigasz az Atya szózata: Ez az én választott Fiam. Őt hallgassátok.” 

Kiss Ulrich SJ 
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SZENT JÓZSEF. Máté evangéliuma szerint apja Jákob volt, Lukács szerint viszont Élinek hívták. Az evangé-
liumok azonban nem adják meg sem születése, sem halála helyét vagy idejét. Amit megtudunk belőlük, hogy 
hosszabb ideig a galileai Názáretben élt, néhány évig a júdeai Betlehemben lakott, illetve Egyiptomba kellett 
menekülnie. Az evangéliumok foglalkozására nézve a τεκτων szót használják, amit hagyományosan ácsnak 
fordítanak, jóllehet más (főként famegmunkáló) mesterségeket is takarhat. Sőt a héber naggar főnév félrefor-
dításáról van szó, amelyet a görög fordítások a „mesterember” jelentésből vezettek le. A naggar azonban „ta-
nult ember” jelentésű is lehet. Ez a jelentése a valószínűbb, ellenkező esetben ugyanis Jézus nem beszélhetett 
volna gyermekkorában, a zsinagógában. Ezen felül keveset tudunk meg róla az evangéliumokból, amelyek-
ben egy szót sem idéznek tőle. Jézus 12 éves kora után többé nem említik. 

NURSIAI SZENT BENEDEK 480 körül Norciában (latinul Nursia) született, előkelő szülőktől származott. Kez-
detben Rómában tanult, de megelégelte a világi hívságokat, és később egy Subiacóhoz közeli barlangba vo-
nult a világ elől. Itt három év után pásztorok találtak rá. Abban a korszakban élt, amikor megszűnt a Római 
Birodalom, helyette létrejött a keleti gót állam, élén Theodorik királlyal. 530 körül alapította meg saját kolos-
torát – a bencés szerzetesrend anyakolostorát – Dél-Itáliában, Monte Cassino hegyén. 
Benedekkel megtérése után csodák történtek, ő pedig küzdött a bűnös dolgok ellen. Pl.: a női kísértés elkerü-
lésére csalánbokorba ugrott, felismerte a neki szánt, mérgezett ételeket és italokat. A monostor megalapítása 
után már ő lett a csodák forrása, de csodái nem térítő és nem is gyógyító csodák. Benedek örökké harcolt a 
Sátánnal, ezért ő lett a tökéletes és legyőzhetetlen szent példája. Ezenkívül ő a közösségi élet szentje is, hi-
szen a szerzetesként élve tette csodáit, a rendnek mutatott példát. Ő felügyelte egy tucat kolostorban a rendet, 
a kolostori élet megszervezését és folytatását. A különböző kolostori szabályzatok ismeretében és saját ta-
pasztalatainak tudatában új szerzetesrendi szabályzatot alkotott, mely annyira átfogó és meggyőző volt, hogy 
Nagy Szent Gergely pápa és egyházatya (540–604) kötelezővé tette minden kolostorban, sőt az egész római 
egyházban is. Egyik legfontosabb műve a 73 pontból álló szerzetesi Regula. E műve mind a mai napig sok 
kolostorban, monostorban szabályozza a szerzetesek mindennapi életét.  Monte Cassinoban hunyt el 543. 
vagy 547. március 21-én. 1220-ban avatták szentté. 1964-ben VI. Pál pápa a nyugati szerzetesség alapítója-
ként és az európai szellemiség alakítójaként „Európa védőszentjévé” nyilvánította. 
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Március 17. Nagyböjt 2. Vasárnapja. 

Március 18. hétfő: A plébánián 18.30-tól felnőtt katekézist tartunk, melyre szeretettel várjuk a Testvéreket. 

Március 19. kedd: Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének fő ünnepe. 10 órakor a Szeminá-
riumi templomban Spányi Antal megyés püspök celebrál hagyományos, Szent József-napi szentmisét a vá-
ros papságával. A szentmisében püspöki áldásban részesülnek az édesapák. A Baba - Mama Kör szeretettel 
várja délelőtti együttlétre a kisgyermekes anyukákat kicsinyeikkel a közösségi terembe ½ 10 és 11 óra között. 

Március 21. csütörtök: Nursiai Szent Benedek rendalapító, Európa védőszentjének ünnepe. A Prohászka 
Baráti Kör az esti szentmisét követően tartja összejövetelét a plébánián. 

Március 22. Péntek. 17.15–től a templomban keresztúti szertartást végzünk. A szentmise után csendes 
szentségimádást tartunk a kápolnában 19.15-ig. 

Március 24. Nagyböjt 3. Vasárnapja. Ezen a hétvégén minden szentmise végén áldásban részesülnek 
templomunkban az édesapák. 

⁎  ⁎  ⁎  

Húsvétra szeretnénk élelmiszer csomagokat összeállítani, hogy segítséget tudjunk adni idős nyugdíjas test-
véreinknek és a nehezebb élethelyzetben élő családjainknak. Ehhez kérjük a Testvérek felajánlásait, melyeket 
kérjük, hogy a szentmisékre kihelyezett kosarakba szíveskedjenek tenni. A tartós élelmiszereket át tudjuk 
venni a karitász irodában is a szokásos nyitvatartási időben. Köszönjük előre is a segítséget.  

2020-ban Magyarország ad otthont a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak (NEK). A NEK azt tervezi, 
hogy azok a gyermekek, akik 2020-ban lesznek elsőáldozó korban (általában 3. osztály), közösen járul-
hassanak első szentáldozáshoz a Puskás Ferenc Stadionban egy ünnepi szentmise keretében 2020. 
szeptember 13-án. 
A gyermekek és szüleik utazási költségét és utaztatását az egyházmegye központilag intézi. A gyermekek 
ezen kívül kapnak egységes elsőáldozási ruhát és emlékplakettet. Az utaztatás megszervezése, a ruhák és 
plakettek elkészítése miatt az elsőáldozási szándékot 2019. április 30-ig jelezni kell az illetékes hitoktató-
nál, aki ezt továbbítani fogja az egyházmegye felé. Az iskolai hitoktatás nem készít fel az elsőáldozásra, a 
felkészítést a Prohászka Plébánia fakultatív hittan óra keretében végzi, amelyre külön kell jelentkezni a plé-
bánia által meghatározott időpontban, amelyről értesítést küldünk a szülőknek. (Természetesen más plébáni-
ákon is lehet végezni a felkészülést, erről az illetékes plébános ad igazolást.) A plébániai elsőáldozásokat 
2020-ban a közös elsőáldozás után (2020. szeptember 13.) fogják csak megtartani, amennyiben van rá igény. 

Felajánlottak egy ágyneműtartós heverőt. Érdeklődni a karitász vonalon: 30-3823-649.  
 

 

Kedves Testvérek! 

Február elejétől terveztük Kocsis Katalin testvérünk hatalmas munkával összeállított, egyházközségünk tör-
ténetét ismertető monográfiáját újságunk mellékleteként közreadjuk. Sajnos két példány után rá kellett jön-
nünk, technikailag nem megoldható a dolog. Mivel nagy érdeklődés mutatkozott az írás iránt, elhatároztuk, 
hogy az egyházközség honlapján, a www.prohaszkatemplom.hu oldalon a Prohászka Üzenete � Egy-
házközségünk története fülre kattintva olvashatjuk, illetve letölthetjük az aktuális részt. 

Fehér György 
 


