„Beteg voltam, és meglátogattatok”

2019 januárjától a Pécsi Egyházmegyében is
szervezett keretek között fog zajlani a kórházlelkészi szolgálat. Januártól rendszeresen látogatnak el minden pécsi kórházba az Egyházmegye
önkéntesei, hogy a betegeket megszólítsák, és
akik igénylik, azokkal beszélgessenek, imákkal,
odafigyeléssel támogassák őket. Amennyiben a
betegek kérik, az önkéntesek közvetítik a papi
jelenlét iránti igényüket a papság felé.
A Pécsi Egyházmegye mindemellett 24 órás
telefonos ügyeletet is indított december 1-től,
amely a 06-30/70-20-133 számon érhető el.
E-mailben is lehetőség van a kapcsolatfelvételre
a korhazlelkeszseg@pecs.egyhazmegye.hu címen. Decembertől a pécsi kórházakban fekvő
betegek számára elérhető a kórházlelkészi szolgálat, amelyet a jövőben az egyházmegye egész
területére szeretnének kiterjeszteni.
Udvardy György megyéspüspök elmondta:
„Jézus tanításának értelmében az Egyháznak
mindig megújuló erővel kell folytatnia a betegek és a róluk gondoskodók szolgálatát. Az
Egyház hiszi és vallja, hogy a hét szentség közül
az egyik egész különlegesen arra van rendelve,
hogy megerősítse a betegség által megpróbáltakat. Ennek érdekében 2019 januárjától a Pécsi
Egyházmegyében is szervezett keretek között
zajlik a kórházlelkészi szolgálat, amelynek élére
Dohány Zoltánt, a pécsi Szent Ferenc plébánia
plébánosát neveztem ki.” A püspök kiemelte,
hogy egyre nagyobb az igény a kórházlelkészségi szolgálatra, amely hitünkből fakadó feladat. Fontos, hogy a magas színvonalú gyógyító
tevékenység mellett a betegek hitük megélésére
is lehetőséget kapjanak a kórházakban, hiszen a
lelki egyensúly az egyik alapja az egészségnek
és a gyógyulásnak.
(https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchivum/2699)

Szentségfelkészítés

Kérjük azokat a jegyeseket, akik plébániáink területén szeretnének házasságot kötni 2019-ben,
mielőbb keressenek meg bennünket a plébánia
elérhetőségein időpont- és adategyeztetés, valamint jegyesbeszélgetések céljából.
Kérjük azokat, akik rendszeresen életmentő
gyógyszert szednek és/vagy az idős kor terheit
hordozzák, kérjék a szentgyónás elvégzésekor a
betegek kenetének kiszolgáltatását is a bűnbánati liturgiák bármelyikén. Ez a szentség évente
felvehető. Az is kérheti, aki nem szed ugyan
gyógyszert, de súlyos műtét előtt áll. Aki nem
tud eljönni, kérjen elérhetőségeinken beteglátogatást. Várjuk jelentkezésüket!
A pécsi kórházakban fekvő betegeket a paptestvérek sürgős esetben meglátogatják, és a szentségekkel megerősítik. Ilyen helyzetben kérjük a
hozzátartozókat, hívják a 06-30/70-20-133 számot.
Azok a felnőttek, akik szeretnék bepótolni a gyerekkorukban elmaradt elsőáldozást és/vagy bérmálkozást vagy egyáltalán szeretnének megkeresztelkedni, jöjjenek el felnőtt katekéziseinkre.
Az alkalmakról érdeklődjenek a plébánián.
Megyéspüspök úr előírta, hogy az iskolai hit- és
erkölcstan tanóráin kívül kétéves felkészülést
szervezzünk a plébániákon hittanosainknak,
akik szentségekhez kívánnak járulni. Ennek
szellemében várjuk a 8-11. évfolyamos fiatalokat, hogy felkészüljenek az elköteleződés szentségének, a bérmálásnak a fölvételére. A felkészülésre a pénteki ifjúsági hittan alkalmain nyílik
lehetőség számukra (febr. 8/22, márc. 8/22., stb.).
Azon hittanosaink számára, akik elkezdték a
kétéves elsőáldozási felkészítőt, a következő
alkalmakat jan. 19., febr. 16., márc. 9. és ápr. 27én, szombaton 9.15-10.45 között tartjuk. Várjuk
őket szüleikkel együtt! Az elsőáldozás a szülők
kérésére plébániánk területén lesz 2020. őszén.
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Beteglátogatás

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori terve (20172020) az Egyház küldetésének 4 alappillérére építkezik: Krisztus örömhírének átadására, a cselekvő
szeretet gyakorlására, a közösségépítésre és a közös ünneplésre. A második pillérhez tartozik idős
beteg testvéreink meglátogatásának szolgálata.
Ennek fontos eleme a meghallgatás, bátorítás, valamint a szentségekben köztünk lévő Jézus Krisztus ünneplése. Szeretnénk minél több idős testvérünkhöz eljutni településeinken, főleg olyanokhoz, akik valamikor templomba járók voltak, de
most már nem jutnak el oda betegségük miatt.
Szeretnénk elvinni nekik Jézus vigaszát, aki nem
hagy el bennünket betegségeink közepette sem.
Ezért gyóntatjuk és áldoztatjuk testvéreinket otthonukban.
Vannak olyan idősek, betegek, akik nem voltak
még elsőáldozók, de szeretnének Jézussal minél
bensőségesebb kapcsolatba kerülni. Őket is látogatjuk, tanítjuk, hogy többszöri találkozás után ők
is elsőáldozók legyenek, és aztán rendszeresen részesüljenek a szentgyónásban és a szentáldozásban. A betegek kenetének szeretetteljes vigaszában minden megkeresztelt testvérünk részesülhet
évente akár többször is.
Jelenleg mintegy nyolcvan helyre jutunk el. Kérjük, jelezzék felénk, ha otthonából kimozdulni
nem tudó hozzátartozójának meglátogatását kéri.
Rosner Zsolt plébános
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Házszentelés
Házszentelést még ebben a hónapban lehet kérni.
Kérésünket jelezzük személyesen, telefonon vagy
emailben. Adjuk meg a pontos címünket, valamint
a telefonszámunkat időpontegyeztetés végett.

Ügyintézés

A plébániát az újság fejlécében megadott telefonszámokon érik el. A mobilszámot Hóbár Csaba lelkipásztori munkatárs veszi fel, a vezetékes számon
üzenetet hagyhatnak. Legkésőbb a következő
munkanapon visszahívjuk, hogy segítségükre lehessünk. Irodai ügyeket előzetes telefonos egyeztetés alapján végzünk. Haláleset alkalmával szeretnénk a gyászban méltósággal kísérni gyászoló
testvéreinket. Az adatok egyeztetését és a gyászbeszélgetést Hóbár Csaba, a temetést H-Sze Hóbár
Csaba, Cs-Szo Rosner Zsolt végzi. Keressenek bennünket bizalommal!

Programjaink
A szentmiséken (m) főtisztelendő Dallos Tamás
szertartóval, Máger Róbert irodaigazgató-helyettessel és Rosner Zsolt plébánossal, igeliturgiákon (i) Hóbár Csaba abaligeti és Asztalos Gábor
hosszúhetényi lelkipásztori munkatárssal, valamint Lőrincz Péterrel találkozhatnak.
Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes
imádság van a templomban az iskoláért. 17 órakor Magyarhertelenden esti imádságot tartunk
a templomban bencés hagyomány szerint.
18 órakor Magyarszéken Bibliakört tartunk.
Csütörtökönként félórás szentségimádással
(Sz) kezdjük a napot reggel 7 órakor papi és
szerzetesi hivatásokért, valamint családjainkért
imádkozva.
A pénteki bűnbánati liturgiákon (b) szentségimádás keretében gyónási lehetőséget biztosít
Rosner Zsolt plébános. Elsőpénteken ilyenkor
az esti imádságot is imádkozzuk a bencés hagyomány szerint. A pénteki ifjúsági hittan alkalmai: febr. 8/22, márc. 8/22. Kezdés: 19 óra.
Várjuk a 7-12. osztályosokat. A felnőtt katekézis időpontjáról érdeklődjenek a plébánosnál.
Február 3-án Gyertyaszentelő Boldogasszony,
azaz Urunk bemutatásának ünnepe alkalmából
megáldjuk a templomba eljött gyermekeket
Mecsekrákoson, Godisán és Abaligeten. Ezen a
napon Szt. Balázs püspök közbenjárását kérve
Balázs-áldásban részesítjük a kedves Testvéreket.
A Kármelita Kolostorban hétköznap 8 órakor,
vasár- és ünnepnapokon 11 órakor van szentmise.

