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Tisztelt Olvasó! Ezt a levelet Szandaszőlős
minden lakásába igyekszünk eljuttatni, hogy
tájékoztassuk a helyi római katolikus közösség
életéről. Ha Ön nem tartozik egyházközségünkhöz, mert más felekezethez tartozik, vagy
nem hívő, kérjük, ne vegye tolakodásnak, és
nyugodtan tekintse semmisnek levelünket.
A Kereszt titka. A kereszténység legnagyobb
ünnepe a húsvét, melyben Urunk, Jézus Krisztus kínszenvedését, kereszthalálát és dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Az elmúlt két évben a pandémia árnyékolta be örömünket, idén
a háború. Értetlenül állunk a sok szenvedés és
halál előtt. Mindez a bűn következménye: a mi
bűneinké is, mert bár sokszor észre sem veszszük, mindnyájan vétkezünk és szenvedést
okozunk. Nemcsak embertársainknak és önmagunknak, hanem Istennek is, aki minden
emberrel együttérez. Hogyan engedheti meg
Isten e sok szenvedést és halált? Nem lenne-e
jogos a megtorlás, ha eltörölné az egész emberiséget? De Isten némán tűr, és szenved a szenSzent Orbán pápa (†230),
vedőkkel. Ez misztérium, a Kereszt titka. Ha
templomunk és egyházJézus leszállt volna a Keresztről, akkor nem
községünk védőszentjélenne megváltás. Ha az erőszakra erőszakkal
nek szobra templomunk
válaszol, az csak még több halált és pusztulást
udvarán
okoz. Csak a szeretettel lehet legyőzni a gyűlöletet, csak a jóval lehet győzni a rossz fölött. Isten irántunk való szeretetének legnagyobb jele, hogy a bosszú helyett magára ölti szenvedékeny emberi alakunkat, és vállára veszi bűneink terhét. Szeretetből úgy határozott,
hogy nem üt vissza, sőt önként átadja magát a kínhalálnak, hogy minden
embert az üdvösségre vezessen és megbékéltessen Istennel. Az igazi szeretetnek szükségszerű velejárója a szenvedés, mert csak a másért vállalt szenvedés mutatja igazán hitelesen szeretetünket. De nem a halálé az utolsó szó.
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Hiszen Jézus győzött a halálon: „meghalván az Élet, a halálon Úr lett”. Erről szól a húsvét. A feltámadás bizonyítja, hogy minden igaz, amit Jézus tett
és tanított, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten Fia, és beteljesít mindent,
amit az örök élettel kapcsolatban megígért nekünk.
Személyi változások az egyházközségben. Szent Orbán levelével, a szandaszőlősi római katolikus egyházközség értesítőjével 2020 őszén jelentkeztünk utoljára, amikor Kómár István atya szolgálatát Gáspár István atya
vette át, aki egyúttal a belvárosi Szentháromság templom, a Vártemplom és
a temetői Szentlélek templom plébánosa is lett. Új plébánosunk megbízásából hamarosan megalakult plébániánk 4 fős világi gondnoksága. 2021 júliusától pedig helyettes plébánosként Polcz Zoltán káplán atya vezeti a közösséget, akit a hívek nagyon megszerettek derűs, fiatalos lendülete, közvetlensége és humora miatt. Elgondolkodtató szentbeszédei minden szentmisén megérintik a hívők szívét. A járvány közösségünket is megviselte, a
templomlátogatók száma ezt jól tükrözte, de Zoli atya stabilitása, aktivitása
lehetőséget nyújtott arra, hogy elinduljunk az újraépülés útján.
Közösségeink és rendszeres alkalmaink. A szentmisék rendje állandóvá
vált: szombaton este 18 órakor, vasárnap 9-kor kezdődik a szentmise.
Templomunk méltó környezetben fogadja az érkezőket. A tabernákulumot
és a miséző kelyheket felújíttattuk, és új miseruhákat szereztünk be támogatásból. A pályázati forrásból megvalósított padfűtés és napelemes hőszivatytyú révén pedig télen fűtött, nyáron hűtött épület várja a híveket. Minden
csütörtökön este a 18 órai szentségimádás alatt nyitott kapuval, nyitott tabernákulummal fogadja az embereket az oltári szentségben jelenlévő Jézus.
A templomban megnyugvást találhatunk, a csendes imában Jézus elé hozhatjuk életünket. Csütörtökön reggelente 7:30-tól rózsafüzérrel imádkoznak
a Béke Királynéja Rózsafüzér Imaközösség tagja: aki el tud jönni, az a
templomban, de idősebb vagy beteg testvéreink otthonról is csatlakoznak a
közös imához. Kéthetente szombaton délután a szentmise előtt az elsőáldozó gyerekeknek és szüleiknek bevezető felkészítést vagy a fiatalok részére ifjúsági hittant, a szentmise után pedig a felnőtt korosztály részére
bibliaórát tart Zoli atya. Alkalmaink mindenki számára nyitottak, szeretettel látjuk Önt is, látogasson el hozzánk!
Alkalmi közösségi események az elmúlt időszakban. 2021 nyarán két alkalommal, amikor a járványhelyzet már lehetővé tette, kerti partit tartottunk a plébániakertben, melyen számos család részt vett. Felnőttek és gyerekek közösen főztek, beszélgettek, játszottak. Szeptemberben tanévnyitó
szentmise keretében Zoli atya megáldotta a diákokat és iskolatáskáikat. Ok2

tóber a rózsafüzér hónapja, Zoli atya megáldotta a rózsafüzéreket és szentolvasókat, és vasárnaponként a mise előtt rózsafüzért imádkoztunk. A halottak napja kapcsán gyászolók lelki napja volt tanítással, elmélkedéssel és
imádsággal. November végén a művelődési házban közös adventikoszorúkötés nyitotta meg az adventi időszakot, kedden és pénteken reggelenként
6-tól roráte (hajnali) misével készültünk az úrjövetre. Természetesen nem
maradhatott el a Mikulás sem, aki Szent Miklós püspökre emlékezve ajándékozta meg a kicsiket és a nagyokat. A Karitász segítségével élelmiszerés ruhagyűjtést is rendeztünk a szandaszőlősi rászorulóknak. Karácsony
közeledtével a hívek kitakarították a templomot, felállították a nagy karácsonyfát, és a közös készület lelkes hangulata átjárta kis templomunk falait.
Karácsony éjjel, a szentmise előtt a gyerekek színvonalas, szívet-lelket melengető pásztorjátéka hangolta rá a jelenlévőket az ünnepre. Köszönet Zoli
atyának, hogy Jézus születését igazán felemelő, mély tartalommal töltött
ünnepként élhettük meg. Az új esztendőben vízkereszt ünnepe alkalmával
elkezdődtek a házszentelések: a keresztény családok papot hívnak otthonaikba, hogy az szenteltvízzel meghintve megáldja hajlékaikat. Rendszeresen
keressük a kapcsolatot idős, beteg testvéreinkkel is, akik egészségi állapotuk miatt már nem tudnak templomba járni, hogy őket is közösségbe vonjuk. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon testvéreknek, akik
imával, szellemi vagy fizikai munkával, szervezéssel, takarítással, díszítéssel, sütés-főzéssel, a különféle közösségi programok előkészítésével és lebonyolításával, adminisztrációs vagy liturgiai szolgálattal, vagy anyagi hozzájárulásukkal segítették egyházközségünk működését.
Soron következő alkalmi programjaink:
• A szolnoki Karitász csoporttal együttműködve tartósélelmiszer-gyűjtést
szervezünk a rászorulók és a háborús menekültek részére. Felajánlásaikat
folyamatosan fogadjuk a sekrestyében a szentmisék után.
• A nagyböjti időszakban a vasárnapi szentmisék előtt 8:15-től keresztutat
imádkozunk, végigelmélkedjük Jézus kereszthordozásának állomásait.
• A barkaszentelésre 2022. április 10-én a virágvasárnapi szentmise keretében kerül sor.
• A húsvétot az alábbiak szerint ünnepeljük. 2022. április 14-én, nagycsütörtökön a 18 órai szentmisén emlékezünk meg az utolsó vacsoráról és az
Oltáriszentség megalapításáról. Nagypénteken szintén 18 órakor kezdődik a „csonka mise”, melyben Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésére és
halálára emlékezünk. Nagyszombat az elcsendesülés napja, templomunk
reggel 9-től egész nap nyitva áll a csendes imádkozásra és szentsír-látogatásra. A szombat esti vigília szentmise 20 órakor kezdődik a tűzszente3

léssel, és a gyertyás feltámadási körmenettel zárul. A húsvétvasárnapi
szentmise április 17-én 9 órakor kezdődik, utána a gyerekek húsvéti tojást kereshetnek a templom kertjében.
• Közösségünk másik nagy ünnepe a Szent Orbán-napi templombúcsú,
amely 2022. május 22-én lesz. A 111 éves templomunk búcsúján az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik, majd a szokott módon a plébániakertbe családi napra, beszélgetésre, ismerkedésre és agapéra, közös
ebédre hívunk minden kedves jelenlévőt.
• Június 19-én az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepét tartjuk, a
szentmise után az úrnapi körmenetben virágokkal és zöld lombbal díszített szabadtéri oltárok között teszünk hitvallást az Eucharisztiáról.
• Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is szervezünk majd a gyermekeknek hittantábort. Ennek részleteiről később adunk tájékoztatást.
Adományok. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani nagylelkű támogatóinknak, akik a pandémia ideje alatt is biztosították egyházközségünk
anyagi hátterét. A plébánia egyszerűsített pénzügyi mérlegét az elmúlt évről
megküldtük az egyházmegye részére, valamint az érdeklődők számára
megtalálható és megtekinthető az irattárunkban. 2022 kiemelt célja, hogy
létszámban növekedjünk, közösségeink a pandémia után újraéledjenek,
hogy rendszeres és alkalmi rendezvényeink (pl. szentmise, hittan, ill. templombúcsú, családi nap) újrainduljanak, és minél több hívő részt vehessen
rajtuk. Szeretnénk templomunk kerítésének félbehagyott felújítását befejezni. Templomunk közelében szeretnénk újból szociális- és raktárhelyiséget építeni, továbbá a plébániaépület tetőszerkezetét kijavítani. Ezekhez
kérjük a kedves hívek hozzájárulását.
Hírlevelünkhöz most csatolunk egy csekket is, melynek segítségével az
egyházközség tagjai eljuttathatják adományaikat, illetve önkéntes hozzájárulásukat, vagyis az „egyházi adót”. Ez a támogatás az 1%-os szja rendelkezéssel ellentétben közvetlenül a szandai római katolikus egyházközségünk pénztárába kerül. Ugyanakkor kérjük mindazokat, akik, bár nem tagjai a közösségnek, de egyetértenek azzal, amit az egyház a mai világ számára hirdet és tesz, hogy pénzadományokkal is szíveskedjenek támogatni
tevékenységünket, működésünket.
Felajánlásaikat banki átutalással is elküldhetik az alábbi bankszámlaszámra: 10700309-70228643-51100005 (CIB Bank), Szolnok-Szandaszőlősi Római Katolikus Egyházközség. Nagylelkű hozzájárulásaikat hálás
szívvel köszönjük!
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