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                                                                                                                                                                                       Húsvét üzenete                                                                                               
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             „Ne féljetek! Feltámadt amint megígérte” (vö. Mt 28,5-6) 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe.  

                                                                                                                                                  Ekkor lett a gonosz végérvényesen legyőzve.                                                                                              

                                                                                                                                                  Eldőlt, hogy Isten végérvényesen elkötelezte magát                                                                                                             

                                                                                                                                                  az ember mellett.   

                                                                                                                                                                      A megváltás megtörtént.                                                                                      
                                                                                                                                                                        Minden meg lesz újítva.                                                                                                                  

                                                                                                                                                       Az eredeti édeni állapot vissza lesz állítva. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  Csak egyetlen kérdés nyitott még Jézus Krisztus visszajöveteléig:                                                       

                                                                                                                                                  hogy az egyes ember, hogyan dönt 

                                                                                                                                                  Elfogadja- e a felkínált Megváltást, a megváltozott emberi életet                

                                                                                                                                                  a boldog örök életet vagy sem?                                                                                                                

                                                                                                                                                  A döntés a Mi kezünkben van. A szabadságunkat (szabad akaratunkat)  

                                                                                                                                                  Isten soha nem vonja vissza.                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                 Igen vagy nem!?                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                    Kell nekem Jézus vagy nem!? 

                                                                                                                                                                              Testvéreim, döntsünk Jézus mellett!                                                          

                                                                                                                                                                     Ő a megtestesült Szeretet, aki meghalt értünk.                                                                                                  

                                                                                                                                                                                      Mindent legyőzött. A halált is.                                                                                               

                                                                                                                                                   Ez Húsvét legmélyebb üzenete: a Szeretet mindent legyőz, még a halált is.                                                             

                                                                                                                                                                 A feltámadt Üdvözítő öröme legyen a szívetekben!                                                                                        
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              Pali atya 

 

A Húsvéti ünnepkör liturgikus rendje: 

 

2014 április 17. Nagycsütörtök 

                          17.30 Esti mise az utolsó vacsora emlékére 

2014 április 18. Nagypéntek (szigorú böjt) 

                          17.30. Az Úr szenvedésének ünneplése 

2014 április 19. Nagyszombat 

                          19.00. Húsvéti vigília 

2014 április 20. Húsvét vasárnap 

                           9.45. Ünnepi szentmise 

2014 április 21. Húsvét hétfő 

                           9.45. Szentmise 

2014 április 27. Irgalmasság vasárnapja 

                           9.45. Szentmise  
                               (XXIII. János és János Pál pápa szentté avatása) 

2014 május 11. Jó Pásztor vasárnapja 

                          9.45. Szentmise 

2014 június 1. Urunk Mennybemenetele 

                         9.45. Szentmise 

2014 június 8. Pünkösdvasárnap  

                         9.45. Szentmise  
                             (jó idő esetén a szent István templom udvarán) 

 

Pünkösdvasárnappal befejeződik a húsvéti idő. 

 

2014 június 9. Pünkösdhétfő – köznap 

                        9.45. Szentmise 

 

 A hétköznapi szentmise, illetve szentségimádás előtt és után 

szentgyónásra van lehetőség. 

 

 

Nagybörzsönyi Hírharang 

 

A Nagybörzsönyi Római Katolikus Egyházközség időszakosan 

megjelenő hírlevele. 

Nagybörzsöny Katolikus Plébánia 

2634 Nagybörzsöny József A. u. 1. 

Lelkipásztor: Izrael Pál atya 
tel: +36 30 4910611 

 

 



Izrael Pál atya                    Egyháztanács vezetője 

 

Fazekas Lajos                      kántor 

 

Kantóné Durján Mónika   hitoktató 

 

Paulik Béla                          sekrestyés 

 

Lehoczky József                 Képviselő Testület v. elnöke 

 

Antal Gyuláné                    községi kapcsolatok 

 

Csorbáné Fidel Anikó       liturgia, imacsoport, karitász 

 

Galambosi Erzsébet         ifjúságnevelés 

 

Glázer Imréné                   gazdasági vezető 

 

Nagy Zoltánné                   pénztáros 

 

Paulik Oszkár                     idegenforgalom, rendezvények, média 

 

Reitinger Miklós                templomgondnok 

 

Szalai Barnabás                 tiszteletbeli tag 

 

Szloboda József                 tiszteletbeli tag 

 

A Római Katolikus Egyháztanács általában havonta ülésezik. 

                                                                                                       

 

Kedves Pál atya!                                                                                                                                            Nagybörzsönyi Római Katolikus Egyháztanács 

                                                                                                                                                      2013. május 26-án megtartotta első ülését Egyházközségünk  

Engedje meg, hogy a Nagybörzsönyi Rózsafüzér Társulat, a Pávakör és a hívek                                                            újjá választott Képviselő Testülete.  

nevében szeretettel köszöntsem kis falunk Szent Miklós templomában. 

  

1.Isten hozott közénk kedves lelki atyánk,                                                                                                                           Izrael Pál atya hivatalba lépésével pedig – 2013. augusztus 1-től 

Örömmel köszöntünk, hogy idejöttél hozzánk.                                                                                               megalakult az Egyháztanács, melynek tagjai és az általuk képviselt feladatok: 
Még ide sem értél, imáinkat kérted,         2.Régi álmunk, hogy itt mindig legyen pásztor, 

Imánk felszállt Istenhez, a csillagos égbe.           Őseink örökét ne érhesse balsors. 

                                                                    Három templom várja, hogy gazdája legyen, 

                                                                                 Mindhárom templomban szent glória zengjen! 

3.Sok tennivalód lesz, sok templom, sok a gond, 

Három falu közül, nálunk a legfőbb a gond. 

De őseink hite, Szent István öröke,                       4.Most még nem készült el a lakás, parókia, 

Miklós püspökünk és Isten segít ebben.         Ígérd meg, hogy nem csábít el a szebbik otthona. 

                                                                   Régen lett építve, sok pap lakott benne, 

                                                                                Sok kiránduló lelte nyugalmát ebben. 

5.Az ősrégi falak tele imádsággal, 

Átívódott béke és lelki jósággal. 

Biztos Te is megtalálod a lelked nyugalmát,        6.Jó pár éve országhatár választott el tőle, 

A Jóisten megsegített, közel szülőházad.           De már hál’ Istennek nincsen határ őre. 

  Hogyha néha napján el-elkap a honvágy, 

                                                                                Alig néhány perc és ott vagy Ipolyszalkán. 

7.Kérünk, legyél velünk a jóban és rosszban, 

Ha kevesen vagyunk is a három templomban. 

Szomjas is a Mi lelkünk, imádságra vágyik,        8.Fiatalok kemény szívét puhítsa meg szavad, 

Hisszük, hogy Belőled reménység sugárzik.          Szentmisére, hogy jöjjenek legalább vasárnap! 

                                                                   Légy az idősek védelme, szomorúak vigasza, 

                                                                                És végső kísérője az örök hazába! 

9.Vezessen a Szentlélek, tévútra ne térjél, 

Összefogva, kéz a kézben biztos Isten segít, 

Szent Péter is könyörög majd éretted az égben,  10.Azért most a mondókámat e sorokkal zárom 

Hiszen Pállal jó barát volt az Újszövetségben.        És a felsorolt szenteknek segítségét várom. 

                                                                    Imádjátok Istent értünk Péter és Pál, 

                                                                                 Hadd jöjjön el Ő országa közibünk már!                      

 

                                                                   Amen 

 

 

Fogadja szeretettel              Glázer Lászlóné Erzsi néni            

 

Nagybörzsöny, 2013 augusztus 

 

 

 



    Nagy örömünkre szolgált, hogy 2013. december 14-én  

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya ünnepélyesen megáldotta 

plébániánkat, ahol újabb szent hellyel, a Jó Pásztor -nak nevezett 

kápolnával gazdagodtunk.                                                                                        

Ehhez – s a ház értékeinek megóvásához – jelentős karbantartási és 

felújítási feladatokat kellett elvégeznünk. Az EMMI által kiírt, „Egyházak 

közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása” pályázatán  

elnyert négymillió Ft és mintegy kétmillió Ft saját erő biztosította az anyagi 

fedezetet.   

Köszönet mindazoknak, akik segítő közreműködésükkel támogattak.                                       

A néhány száz lelkes egyházközségnek valódi közösséggé kell formálódnia 

ahhoz, hogy képes legyen e nagyszerű adottság fenntartására, képes legyen 

arra, hogy megőrizze ünnepeit, továbbra is tartalmas hitélettel töltse meg 

templomainkat.    

                                                                                                                        

A Jóisten segítségében bízva folytatni kívánjuk megkezdett munkánkat!                                                                                  

 

       Megújult plébániánk!  

            A Nagybörzsönyi Egyházközség épített öröksége egyedülálló.  

        Három templomunk mellett – a ma már több funkciót is betöltő –  

        plébániaház is műemlék.  

            A tornácos, támpilléres, barokk stílusú házat 1754-ben építették, 

       majd 1794-ben történt bővítése után nyerte el mai méretét és formáját.                                          

            Egyházközségünk életének körülményei kedvező irányba fordultak,  

       majd egy évtized elteltével az épület újra betöltheti eredeti funkcióját..                                                                                                        

       Plébániánk közösségi „nagyterme” a felújítást követően  

      (a kapcsolódó kiegészítő helyiségekkel együtt) a hitéleti,  

      közösségi összejöveteleket szolgálja. Nyáron az itt táborozó  

      cserkészcsapatoknak is kedvelt gyülekezőhelye.   

                                                                                                                                           

      Elsősorban a téli időkben – fűtetlen, soklépcsős templomaink mellett –  

      főként időskorú hívek részvételével megtartott hétközi szentmisék,  

      liturgiák, imaórák otthona, az ifjúság vallásos nevelését szolgáló,  

      illetve ismeretterjesztő előadások tervezett helyszíne.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013-as év számadása 

 

Az Egyházközség bevételei: 

 

 

 

                      428.000,-ft. persely 

                      277.000,-ft. egyházi adó 

                      103.000,-ft. stóladíj 

                      318.000,-ft. kistérségi támogatás 

                        41.000,-ft. gyűjtés 

                     1.498.000,-ft. adomány 

                     ----------------------------- 

                    2.665.000,-ft. összesen 

 

 

 

Az Egyházközség kiadásai: 

 

 

 

                     318.000.-ft. kistérségi támogatás (gondnok) 

                     746.000.-ft. papi tiszteletdíj, költség térítés 

                     249.000.-ft. kántor, sekrestyés tiszteletdíj 

                     194.000.-ft. liturgiai anyagok, reprezentáció 

                     617.000.-ft. rezsi, dologi kiadások 

                       41.000.- ft. gyűjtések továbbítása 

                       87.000.-ft. javítási költségek 

                    ------------------------------------ 

                  2.252.000.-ft. összesen 

  

                                                                                    

                                                      Sikeres programok: 

 

                          2013.06.18. Püspök atya 70. születésnapjának megünneplése         

                       Nagybörzsönyben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2013.12.14. Adventi koncert a nagytemplomban       

               (lemezfelvétel készül) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2014.01.21. Ökumenikus találkozó  

 


