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Szentmise-közvetítések a televíziókban,
rádiókban, interneten
MTVA
Március 22-én nagyböjt 4. vasárnapi szentmisét közvetítenek 9 órakor a Duna TV-n az óbudai Szent József-templomból. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Füzes Ádám esperes, a Kanter Károly
Felnõttképzési Intézet igazgatója.
Március 22-tõl a Kossuth Rádió
átveszi a Magyar Katolikus Rádió
vasárnap délelõtti (10 óra) miséjét.
Apostol TV
Hétfõtõl szombatig 8 és 17 órakor, vasárnap 10 és 17 órakor.
Nézhetõ az interneten az www.
apostoltv.hu oldalon.
EWTN/Bonum TV
Mindennap (magyar nyelven)
8.30 élõ közvetítés; 12.00 (ism.),
17.00 (ism.), 20.00 (ism.).
Mindennap (angol nyelven)
14.00: EWTN Daily Mass – élõ közvetítés az EWTN központjából,
Alabamából (USA).
Rendkívüli élõ szentmise-közvetítés:
– március 20. (péntek) 17.00: a
budapesti Szent József-templom
templomszentelési szentmiséje (élõ
közvetítés)
– március 22. (vasárnap) 10.00: a
budapesti Szent József-templom búcsúja (élõ közvetítés)
Megtalálható a nagyobb kábelszolgáltatók csatornakiosztásában és
nézhetõ az interneten a www.katolikus.tv oldalon.
Magyar Katolikus Rádió
Minden hétköznap reggel 7 órakor, vasárnap délelõtt 10 órakor
Március 22-tõl a Kossuth Rádió
átveszi a katolikus rádió vasárnap
délelõtti (10 óra) miséjét
Hallgatható interneten a www.
katolikusradio.hu honlapon.
Szent István Rádió – Eger
Hétfõtõl szombatig reggel 7 órakor, vasárnap délelõtt 10 órakor
Hallgatható interneten a www.
szentistvanradio.hu honlapon.
Mária Rádió
Hétköznap 9 órakor, szombaton
18 órakor, vasárnap 10 órakor.
Hallgatható az interneten a www.
mariaradio.hu oldalon.
Felvidéki Mária Rádió
Hétköznap 15 és 18 órakor, vasárnap 9 órakor.
Hallgatható az interneten a www.
mariaradio.sk oldalon.
Erdélyi Mária Rádió
Hétfõ, szerda, péntek: 18 óra
(magyar idõ szerint 17 óra)

Kedd, csütörtök, szombat: 8 óra
(magyar idõ szerint 7 óra)
Vasárnap délelõtt és délután
hallgatható interneten a www.
mariaradio.ro honlapon.
YouTube-közvetítések
Máriapócs Nemzeti Kegyhely
Egész napos Youtube-közvetítés
Hétköznapi liturgikus rend: imaóra (H: 8.30, K-P: 7.30), 17.00 Szent
Liturgia, utána vecsernye
Vasárnapi és ünnepi liturgikus
rend: 9.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 Szent Liturgia, utána
vecsernye
Nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház
Egész napos YouTube-közvetítés
Hétköznapi liturgikus rend: 06.45
Szent Liturgia, 07.30 Imaóra, 17.30
Szent Liturgia, 18.15 Vecsernye
Szombat: 06.45 Szent Liturgia,
utána Imaóra, 17.30 Szent Liturgia,
utána elõesti nagy Vecsernye
Vasárnap: 06.30 Szent Liturgia,
07.15 Utrenye, 08.30 Szent Liturgia,
10.00 Szent Liturgia, 12.00 Szent Liturgia, 17.30 Szent Liturgia, 18.30 Vecsernye
Ünnepnap: 06.30 Szent Liturgia,
08.45 Utrenye, 10.00 Szent Liturgia,
17.30 Szent Liturgia, 18.30 Vecsernye
Csíksomlyói kegytemplom
Minden vasárnap 10.30-tól (magyar idõ szerint 9.30-tól) YouTubeközvetítés
Kolozsvári ferences templom
Vasárnap 9 és 12 órától (magyar idõ
szerint 8 és 11 órától), valamint kedden
8 és 18 órától (magyar idõ szerint 7 és
17 órától) YouTube-közvetítés
Dunaszerdahelyi Szent Györgytemplom
Vasárnap 9 órától YouTube-közvetítés
Online közvetítések a Ferences
Rendtartomány templomaiból
Budapest, Országúti Ferencesek
Vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
11.15, 12.30, 16.00, 18.00 és 19.30
A miséket online közvetítik az
orszagutiferencesek.hu/online-kozve
tites/ oldalon keresztül.
Pasaréti Ferences Plébánia
Vasárnap: 7.00, 8.30, 10.00,
11.30, 12.30, 16.30, 18.00 és 19.30
A miséket online közvetítik a plébánia facebook-oldalán és honlapján
Mátraverebély-Szentkút Nemzeti
Kegyhely
Vasárnap 9.00 és 11.00
Közvetítés az alábbi linken: http://
szentkut.diapro.hu

Imádkozzunk
a betegek gyógyulásáért!
A gyõri Könnyezõ Szûzanya búcsúja

A koronavírus okozta járvány megelõzése érdekében a hívek szûk körének részvételével március 14-én este megkezdõdött a Könnyezõ Szûzanya búcsúja a gyõri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A nyitó
szentmise fõcelebránsa Veres András megyéspüspök volt, a szentbeszédet Németh László általános püspöki helynök mondta.
Veres András püspök atya köszön- országi otthonából, mint annak idetõjében még buzgóbb imádságra és jén József védelme alatt menekült a
odaadóbb áhítatra buzdította a híve- gyermekkel Egyiptomba. Ír földrõl a
ket. A fõpásztor kiemelte, hogy a clonferti püspök hozta magával,
búcsú alkalmából egy felajánlásnak hogy aztán Gyõr legyen Egyiptoma,
köszönhetõen kétezer virágszál dí- megmenekülésének helye. Ír népét
szíti a székesegyházat. Ez a kétezer akkoriban keményen üldözte Cromvirágszál az elõírások miatt távol well protestantizmusa. Hazánk önmaradó zarándokokat is jelképezhe- maga és Európa védelmében csatati – tette hozzá a búcsú házigazdája. térré vált az oszmán hatalommal
– Imádkozzunk a betegek gyógyulá- szemben. Alig volt magyar, aki örülsáért, és azért, hogy a tudósok miha- hetett annak, hogy 145 év után ismét
marabb megtalálják a vírus ellen- kereszt díszíti a budavári Nagybolszerét, és minél elõbb vége lehessen dogasszony-templom tornyát, ahová
a járványnak!
1541-ben az Oszmán Birodalom tûzMa este imádkozzunk a Szûz- te ki gyõzelme jeléül a félholdat. A
anyához nemzetünk képviseletében két kicsi nép Szûz Mária könnyeiben
és mindazok nevében, akik a korona- az édesanya gyermekeiért hullatott
vírustól való félelmükben vagy attól könnyeit fedezhette fel.
megfertõzõdve szenvednek, és gonA szentmisét követõen Veres
doljunk azokra, akik éppen emiatt tá- András megyéspüspök a koncelebvoztak az örökkévalóságba – kezdte ráló atyák, az asszisztencia és a
prédikációját Németh László atya. – munkatársak körében megáldotta
A Szûzanya könnyezése két kicsi a Nagyboldogasszony-székesegynép, az ír és a magyar történelmi ház mellett kialakított zarándokpihelyzetére adott válasza volt. A henõt.
Szûzanyának menekülnie kellett írGyõri Egyházmegye
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HÍREK – ESEMÉNYEK
q MEGNYITJÁK SZENT II.
JÁNOS PÁL PÁPA SZÜLEINEK
BOLDOGGÁAVATÁSI ELJÁRÁSÁT. Marek Jêdraszewski krakkói
metropolita március 11-én bejelentette, hogy megnyitja idõsebb Karol
Wojty³a és felesége, Emilia Kaczorowska, Szent II. János Pál pápa szüleinek boldoggáavatási eljárását – olvasható a Krakkói Fõegyházmegye honlapján. Formailag két külön kanonizációs eljárást folytatnak majd, melyek során be kell bizonyítani, hogy
Emilia és Karol hõsies fokon gyakorolták az erényeket, életszentség hírében állnak, és hogy közbenjárásukra
csodás imameghallgatások történtek.
q NAGYHETI SZERTAR TÁSOK. A Pápai Ház prefektúrája
a honlapján március 15-én, vasár -

nap tette közzé: „A jelenlegi nem zetközi egészségügyi szükséghely zet miatt a nagyheti liturgikus szer tartásokat a hívek megszokott
nagyszámú jelenléte nélkül tartják
meg.” A nagyheti szertartások nem
a hagyományok szerint zajlanak az
idén, nagyszámú zarándok jelenlét ében, hanem a Vatican News révén
internetes egyenes adásban, illetve
a Mondovisión keresztül a szoká sos csatornákon követhetõk. Ápri lis 12-ig, húsvétvasárnapig a pápai
általános kihallgatások és a vasár napi Úrangyala-imák is ezt a rendet
követik. Folytatódik a pápai szent mise internetes közvetítése a Szent
Márta-házból.
q FERENC PÁPA ADOMÁ NYA AZ OLASZ KARITÁSZNAK.

A koronavírus-fertõzés terjedése
miatt kialakult növekvõ aggoda lom láttán Ferenc pápa úgy dön tött, hogy az Átfogó Emberi Fejlõ dés dikasztériumán keresztül
100.000 euró támogatást küld az
olasz Caritas-nak segítségnyújtás ként a kialakult vészhelyzetben.
Ezzel a pápa kifejezi lelki közelsé gét és atyai buzdítását a járvány
miatt szenvedõknek és azoknak,
akik gondozzák õket. A felajánlott
összeget a szegények, a leggyen gébbek és a legsérülékenyebbek
támogatására fordítják: menzák,
befogadóotthonok, szállóhelyek,
központok számára biztosítják,
amelyeket az olasz egyházmegyei
és plébánia szinten mûködõ
Caritas intézmények tartanak fenn
Olaszországban.

Meghosszabbított jelentkezés
Április 30-ig lehet igényelni a kedvezményes jegyeket a NEK-re

Zavartalanul folynak a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) elõkészületei. Programjaik tervezése közben azonban sokakat elbizonytalanított a koronavírus okozta járvány terjedése. A NEK titkárságához számos megkeresés érkezett, miszerint szívesen igénybe
vennék a kedvezményes regisztrációs lehetõséget a
kongresszus programjaira, ami azonban rövidesen lejár,
ám még várnának a jegyvásárlással.
A kongresszus szervezõi ezért úgy döntöttek, hogy
április 30-ig meghosszabbítják a világeseményre szóló
kedvezményes jegyek igénylésének lehetõségét.
A programok többsége – nyitó szentmise a Puskás
Arénában, a szombati szentmise a Kossuth téren, utána a
körmenet, a fiataloknak szóló Forráspont, valamint a záró szentmise a Hõsök terén – ingyenes, de érdemes idõben regisztrálni ezekre is.

A Hungexpón szeptember 14-tõl szentmisékkel, elõ adásokkal, tanúságtételekkel várják az érdeklõdõket.
Ezekre a programokra belépõjegyet kell váltani.
Április 30-ig 7200 forintba kerül a teljes hétre szóló
jegy, ami tartalmazza a Hungexpón a programokon való
részvételt, ebédet öt napra, a zarándokcsomagot, a program- és liturgikus füzetet, a térképet, valamint nyolc napra érvényes közlekedési jegyet a BKK járataira.
Az április 30-a elõtt regisztrálóknak lehetõsége van arra
is, hogy 4800 forintért három egymást követõ napra vegyenek jegyet a Kongresszusra. Ez magában foglalja a belépést
a Hungexpóra, 3 ebédet, valamint 3 napra szóló közlekedési
jegyet. Aki csak egyetlen napra tud kilátogatni, az a kedvezményes idõszakban 2000 forintért válthat napi belépõt,
amely az ebédre és a programokon való részvételre jogosít.
iec2020.hu

Ferenc pápa apostoli kormányzót nevezett ki
a Nagybecskereki Egyházmegyébe
Német László SVD nagybecskereki
megyéspüspök betegség miatt távol
van az egyházmegyétõl. A püspök
atya jelenleg rehabilitáción van. Erre az idõre a Szentszék apostoli kormányzót nevezett ki az egyházmegye élére. Ferenc pápa Martin Roos
nyugalmazott temesvári püspököt
a Nagybecskereki Egyházmegye
apostoli kormányzójává nevezte
ki. Az errõl szóló, március 6-án
kelt dekrétumot az alábbiakban közöljük.
Azért, hogy biztosított legyen a
Nagybecskereki Egyházmegye vezetése, ugyanis Nagyméltóságú mons.
Német László püspöki szolgálatában
A szorgosan terjesztett tévhitek ellenére az inkvizíció a kutatást magát nem
korlátozta, annál inkább a vélemények
szembeállítását a hittételekkel. Meg a
pápa kigúnyolását! Miként Galilei tette, aki rajongóját, a jeles matematikus
és fizikus Maffeo Barberini bíborosból
lett VIII. Orbán pápát, Simplicius
(Együgyû) néven szerepeltette könyvében, és nyilvánvaló ostobaságokat
csempészett a szájába. A tudós pápa
csak pontosságot és szakszerûséget
kért tõle – kollégájától! Mégpedig a
geo- és heliocentrikus nézetek viadalának bemutatásában, hiszen akkor
még nem volt egyértelmûen igazolható az utóbbi
elképzelés igaza.
Azért írtam elképze lést, mert Kopernikusz már bõ száz
évvel korábban írt a Galileit híressé
tevõ eszmékrõl. Gondolataival megütközés nélkül foglalkoztak az európai egyetemeken. Ráadásul az ötlet a
Kr. e. III. században élt szamoszi
Arisztarkhosztól származik, aki megbecsülte a Nap hozzávetõleges méretét, és úgy találta, hogy az jóval nagyobb a Földénél. Ezért észszerûbbnek tartotta, ha a pici Föld kering a
Nap körül. Kikövetkeztette továbbá,
hogy a Föld forog a saját tengelye
körül, és ez okozza a csillagok lát-

Martin Roos ny. temesvári püspök
szólagos vándorlását az égbolton.
(Wikipédia nyomán)
Tehát a heliocentrikus világképet
Galilei nem a kisujjából szopta, hanem
Arisztarkhosztól és Kopernikusztól ta nulta. Ám a mérések és a mûszerek
pontatlansága miatt a csillagászok to vábbra is a Ptolemaiosz-féle ókori táb lázatokkal számoltak. Mindegy volt
ugyanis. Hanem az egyre erõsebb táv csövek és a pontosnál pontosabb mû szerek megjelenése folytán Galilei ta na, a heliocentrikus világkép-elképze -

akadályoztatva van, Õszentsége Ferenc, Isten kegyelmébõl Pápa, az Államtitkárságtól kapott tanács alapján,
a Püspöki Kongregáció ezen Dekrétumával, teljes jogú apostoli kormányzóvá nevezi ki mons. Roos
Márton, nyugalmazott temesvári
püspököt, és megadja neki azokat a
jogokat és kötelezettséget, amelyek a
szent kánonok szerint kizárólag a
megyéspüspököt illetik meg.
Minden ezzel ellentétes hatályon
kívül helyeztetik.
Kelt Rómában, a Püspöki Kongregációnál, 2020. március 6-án.
Marc Ouellet, prefektus
Ilson de Jesus Montanari, titkár
hogy ne menjenek fizikusnak, mert a
„fizikában minden föl van fedezve.”
Ennek ellenére hamarosan átlépett a
szakma a csodálatos zseni, Newton
tudományán, és ma már túl vagyunk
Planckon, sõt, Hawking már Einstein fizikáját döngette…
Éppen ezért mondogatják némely
bölcsek: „a tudomány a hatályos té vedések összessége.” Ez az alázata,
ezért érdemel tiszteletet.
Igen, az ismeretek viszonylagossága adja a tudomány méltóságát.
Mai tudósaink rengeteget
tudnak Arisztarkhoszhoz,
Galileihez sõt, az atombomba hajdani(!) megalkotóihoz viszonyítva, de
ismereteik tömege továbbra is kismiska a világmindenség titokhegyeihez képest,
hiszen minden „korszakalkotó fölfedezés” csodálatos eredménye ezernyi
megismerni valót emel fölszínre a tudomány titokbányájából.
A tudnivalók szaporodnak, miközben a boldogság, a szépség, a bölcsesség, a szeretet, az igazság, az üdvösség
kérdéseit meg sem pendítettük… Meglehet, hogy ez a pendülés fájdalmasan
hangzana abban a világban, aminek
cumiján esténként a korszerû ember
rémfilmjeit bambulva csügg …
Czakó Gábor

Vallás, tudomány és…
lés már csecsemõ korában megdõlt,
mert mérhetõvé vált, hogy a Naprendszer is mozog. A Tejút egyik karjának
szélén sündörög, sõt, Tejútból is van
milliárd… Ráadásul a Sarkcsillag nem
a világ közepe, sõt… Sorra derítették ki
a jobbnál jobb távcsövek, okosnál oko sabb csillagászok, hogy számos fényes
csillag nem az, aminek látszik, hanem
valójában másik, harmadik, sokadik
csillagsereg, benne megannyi naprend szer-szerû halmaz…
A XIX. század elején az okos gye rekeknek azt tanácsolták tanáraik,

