
Megújuló energiaforrásaink 
Rohamosan fejlődik az elektromos autók piaca, 
de elterjedésüket hátráltatja egyelőre az elektro-
mos töltőállomások hazai hálózatának lassú ki-
épülése. Senki sem emlékszik már, milyen volt 
a 20. század elején a táj benzinkutak nélkül, de 
már arra sem, milyenek voltak a házaink a het-
venes években parabola-antennák nélkül; és azt 
is csak az idősebbek tudják felidézni, hogy mi-
lyen lehetett az élet az online-életforma előtt. 
Hamar hozzá fogunk szokni az e-töltőállomá-
sok létéhez is. Ahogy egy helyiségbe lépve sokan 
elsőként dugaljat keresnek telefontöltőjüknek, 
úgy nemsokára természetszerűleg kihegyezett 
lesz a figyelmünk az e-töltőállomásokra is. 
Vajon ezen új készségek elsajátítása közben nem 
feledkezünk-e meg egy másik megújuló erőfor-
rásunkról, amit katolikusként a szentáldozás-
kor veszünk magunkhoz? Ez a kétezeréves 
energia-áradás Jézus Krisztus önfeláldozó sze-
retetéhez csatlakoztat bennünket. Az Oltári-
szentségben krisztusi szeretettel töltekezünk, 
életünk megújul, minden mozzanata értelmet 
kap, és lendülettel telítődik. Ma sokan közöm-
bösek az e-töltők iránt, mert nincs e-autójuk. So-
kan közömbösek az Oltáriszentség iránt is, mert 
nem is sejtik, micsoda erő rejlik benne. Ők nem tet-
tek szert vevőegységre. A kütyük és okos-eszkö-
zök birtoklása státusszimbólum. A vágy, hogy 
Jézussal közvetlen kapcsolatban éljek, szemé-
lyes ügyem. Ez utóbbit nehezebb reklámozni, és 
nincs is benne pénz, birtoklás, ez kétségtelen. 
Aki viszont egyszer rátalált erre az energiafor-
rásra, belőle merít erőt a szelídséghez, a játékos-
sághoz, a kíváncsisághoz, a tapintathoz, a jó-
kedvhez. Vágyom újra a szentáldozáshoz, hogy 
meglássam az emberek értékeit, mindazt, amit 
Isten teremtő erővel belelátott a szívükbe. Vá-
gyom újra a szentáldozáshoz, hogy jó szokáso-
kat alakítsak ki, és értékesnek érezzem magam. 
Vágyom minden vasárnap a szentáldozáshoz, 
hogy feltöltődjek a következő hétre mosollyal. 

Rosner Zsolt plébános 

Keresztség, elsőáldozás, bérmálás 
Hálát adunk a Mindenható Atyának és Jézus 
Krisztusnak, hogy fiatalok és felnőttek kérték a 
beavató szentségeket plébániáinkon. Az abali-
geti plébánián hét, a magyarszéki plébánián öt 
diák keresztelkedett meg húsvétkor, miután a 
tavasz folyamán megvallották a hívő közösség 
előtt, hogy Jézus Krisztust akarják követni. 
Nagyszombat éjszaka Mayer Ferenc, az abali-
geti iskola tanára mindhárom beavató szentség-
ben részesült. Irgalmasság Vasárnapján Szabó-
Szekeres Kata először járult szentáldozáshoz. A 
fiatalok az iskolai hittanon ismerkedtek meg Jé-
zussal, a felnőttek plébániáink felnőtteknek 
szóló szentségfelkészítő csoportjában fogalmaz-
ták meg hitvallásukat Jézus Krisztus mellett. A 
szeptemberben indult bérmálási előkészítő 
résztvevői közül három fiatalt, Andrasek Rebekát, 
Eichert Bettinát és Kiss Bálintot vettük föl a 
bérmálkozásra készülő jelöltek közé. A felnőt-
tek közül bízunk benne, hogy ősszel többen 
csatlakoznak a bérmálkozókhoz. 
Kérjük hívő közösségünk minden tagját, hogy 
imádsággal kísérje újonnan megkeresztelt, elő-
ször szentáldozáshoz járult és a bérmálás szent-
ségére készülő testvéreinket, hogy útjukat 
Krisztus követésében testvéri közösséggel olda-
lukon járhassák. 
 

Elsőáldozás 2019 és 2020 
Május 26-án Magyarhertelenden ünnepeljük 
meg annak a négy hittanosunknak az első 
szentáldozását, akik vagy már korábban elkezd-
ték a felkészülést, vagy még az egyéves rend 
szerint készültek föl. Közben külön felkészítés 
során három felnőtt is először járul szentáldo-
záshoz a koranyár folyamán. Foglaljuk őket 
imádságainkba! 
Eközben tucatnyi diákunk készül szüleivel 
már a kétéves felkészülés rendje szerint az első-
áldozásra, ami a szülők kérésére plébániáink te-
rületén lesz 2020 őszén. 
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Édesanyánk, Mária 
Májusra dús vegetáció borítja kertjeinket, egymás 
után fordulnak termőre a gyümölcsök, a vetemé-
nyesből friss zöldségek kerülnek a konyhába. A 
friss ízek, a vitamindús ételek kicsattanó egész-
séggel töltenek el bennünket. Közelebb érezzük 
magunkhoz a Gondviselő Istent, aki annyi szép-
pel ajándékoz meg ilyenkor bennünket. 
Ebben a közvetlen Isten-élményben Szűz Mária a 
vezetőnk. Ha az ő dalolós-derűs mindennapjairól 
elmélkedünk, egyszeriben túlcsordul a hálától a 
szívünk. Mária az az ártatlan lány, dolgos édes-
anya és háziasszony, aki szerény körülmények kö-
zött is mindent előteremtett, amire a Megváltó 
földi otthonában szükség volt. A hétköznapok 
sürgése-forgása ismerős ilyenkor számunkra is, 
hiszen annyi a teendő. A kert, a ház, a mező mind 
munkát kíván, de az iskolai évvégi hajrá, az érett-
ségi, a ballagások, az osztálykirándulások is sű-
rűvé szövik a májusi mindennapokat. 
És ahogy a májusi estéken megállunk, a nyitott ab-
laknál behallatszik az esti harangszó, amire a Regina 
cæli-t imádkozzuk. Hálát adunk az elvégzettekért, 
erőt kérünk a következőkért, és bizalommal szív-
juk magunkba a jázminillatú estét. Szűz Máriát 
őszinte ragaszkodással szólongatjuk a májusi litá-
nia mélyértelmű szavaival: csodálatos anya, dicsé-
rendő szent Szűz, örömünknek oka, hajnali szép 
csillag! Mária, könyörögj érettünk! 

Rosner Zsolt plébános  



    

Miserend 

m= szentmise, i= igeliturgia, 

b= bűnbánati liturgia, Sz= szentségimádás 

május 2. 07.00 Magyarszék Sz 

május 3. 18.00 Mecsekszakál b 

május 4. 17.00 Huszót m 

május 5. 08.00 Kishajmás m 

május 5. 08.00 Liget i 

május 5. 09.30 Magyarszék m 

május 5. 09.30 Bakóca m 

május 5. 09.30 Mecsekrákos i 

május 5. 11.00 Abaliget m 

május 5. 11.00 Magyarhertelend i 
május 9. 07.00 Godisa Sz 

május 10. 17.00 Kovácsszénája b 

május 12. 08.00 Barátúr m 

május 12. 08.00 Mecsekpölöske i 

május 12. 09.30 Magyarszék m 

május 12. 09.30 Orfű m 

május 12. 09.30 Felsőmindszent i 

május 12. 11.00 Magyarhertelend m 

május 12. 11.00 Abaliget i 
május 16. 07.00 Abaliget Sz 

május 17. 17.00 Barátúr b 

május 19. 08.00 Egyházbér m 

május 19. 08.00 Kovácsszénája i 
május 19. 09.30 Tekeres m 

május 19. 09.30 Kisbeszterce m 

május 19. 09.30 Magyarszék i 

 

 

Miserend 

m= szentmise, i= igeliturgia, 

b= bűnbánati liturgia, Sz= szentségimádás 

május 19. 11.00 Abaliget m 

május 19. 11.00 Magyarhertelend i 
május 23. 07.00 Magyarhertelend Sz 

május 24. 17.00 Husztót b 

május 26. 08.00 Mecsekpölöske m 

május 26. 08.00 Barátúr i 

május 26. 09.30 Magyarszék m 

május 26. 09.30 Godisa m 

május 26. 09.30 Bános i 

május 26. 11.00 Magyarhertelend, elsőáldozás 

május 26. 11.00 Abaliget i 
 

Ügyintézés 
A plébániát az újság fejlécében megadott telefon-

számokon érik el. A mobilszámot Hóbár Csaba 
lelkipásztori munkatárs veszi fel, a vezetékes szá-
mon üzenetet hagyhatnak. Legkésőbb a követ-
kező munkanapon visszahívjuk, hogy segítsé-
gükre lehessünk. Irodai ügyeket előzetes telefo-
nos egyeztetés alapján végzünk. Haláleset alkal-
mával 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. Ke-
ressenek bennünket bizalommal! 
 

Táborok 
Alsó tagozatos hittanosainknak napközis tábort 
szervezük Abaligeten augusztus 12-16. között. 
Felső tagozatos hittanosainkat középiskolásaink 
közreműködésével augusztus 26-30. között Püs-
pökszentlászlóra hívjuk táborozni. 
 

Programjaink 

A szentmiséken (m) főtisztelendő Dallos Tamás 
szertartóval, Máger Róbert irodaigazgató-helyettes-

sel és Rosner Zsolt plébánossal, igeliturgiákon (i) 
Hóbár Csaba abaligeti és Asztalos Gábor hosszú-
hetényi lelkipásztori munkatárssal, valamint Lő-
rincz Péterrel találkozhatnak. Húsvét IV. Vasár-
napján, Jó Pásztor Vasárnapján Borbás Sándor 
harmadéves pécsi egyházmegyés papnövendék 
lesz a vendégünk. Foglaljuk őt imádságunkba! 
Szerdánként Abaligeten 6-7 h között csendes 
imádság van a templomban az iskoláért. 17 órakor 
Magyarhertelenden esti imádságot tartunk a 
templomban. 18 órakor Magyarszéken Bibliakört 
tartunk. 

Csütörtökönként félórás szentségimádással (Sz) 
kezdjük a napot reggel 7 órakor papi és szerzetesi 
hivatásokért imádkozva. 

A pénteki bűnbánati liturgiákon (b) szentségimá-
dás keretében májusi litániát végzünk, és gyónási 
lehetőséget biztosít Rosner Zsolt plébános. Elsőpén-

teken ilyenkor az esti imádságot is elimádkozzuk. 
A pénteki ifjúsági hittan alkalmai: máj. 10/24, 
jún. 7. Kezdés: 19 óra. 
A felnőtt katekézis időpontjáról érdeklődjenek a 
plébánosnál. 
A Kármelita Kolostorban hétköznap 8 órakor, 
vasár- és ünnepnapokon 11 órakor van szentmise. 
 

Máriagyűdi Gyalogos Zarándoklat 
Május 11-én Pécs-Máriagyűd között gyalogos za-
rándoklatra hívjuk azokat, akik részben vagy egé-
szében szeretnének gyalogolni/ kerékpározni a 
zarándoklaton. Gyalogos csoportunkat Pécstől 
Rosner Zsolt atya, Túronytól Hegedűs-Bús Natá-
lia vezeti. Sárszegi Judit révén a kerékpáros zarán-
dokcsoportba lehet bekapcsolódni Pécs-Kertvá-
rostól. A Pécsre való bejutásban minden segítséget 
köszönettel veszünk. Kérjük húsvét után keresse-
nek bennünket. Köszönjük! 


