
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerdán  A felnőtt katekézis elmarad! 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Pénteken 18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. Jövő héten megkezdődik a nagyböjti időszak Hamvazószerdával, 

ezen a napon reggel 8 és este 18 órakor lesznek szentmisék a 

templomban. Hamvazkodásra csak ezen a napon lesz lehetőség. 

2. Hamvazószerda szigorú böjti nap, vagyis hústilalom, és a felnőttek 

csak háromszor ehetnek, s egyszer lakhatnak jól ezen a napon. 

Nagyböjt kezdetén mindannyian készítsünk magunknak saját böjti 

programot, hogy az igazi megújulás időszaka legyen ez a negyven 

nap! A nagyböjt minden péntekén kötelező hústilalom van. 

3. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti 

ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen, hogy így is 

bekapcsolódjunk Urunk szenvedésébe és áldozatába! 

4. A héten, pénteken (az esti szentmise után) 19 órától kezdődően 

egyháztanács-ülés lesz a plébánián.  
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Évközi 5. vasárnap 

Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, 

hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka 

vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik 

bárkába, amelyik Simoné volt, s megkérte, hogy vigye kissé beljebb a 

parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. 

Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és 

vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – egész 

éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra kivetem a 

hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. 

Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok 

odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. 

Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, 

menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán 

ugyanis társaival együtt félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost 

is, Zebedeus fiait, Simon társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne 

félj! Ezentúl emberhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket 

elhagyva követték Jézust. 
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Útravaló 

Ha a Bibliát nyitott szemmel és szívvel olvassuk, akkor felfedezhetjük, hogy 

tele van tömérdek beszámolóval az Isten és ember párbeszédéről, 

találkozásáról. Ezt hallhattuk Izajás próféta meghívásánál is, akit a 

Mindenható hív meg és ad számára küldetést. A próféta első reakciója a 

félelemben és a döbbenetben összegezhető, hiszen az ember az Isten színe 

előtt megérzi, hogy valóban „tisztátalan ajkú nép gyermeke”, s Ő mégis a 

Vele való párbeszédre, barátságra hivatott.  

Isten nemcsak a prófétákat, a papokat, a szerzeteseket, hanem a 

házaspárokat, a gyermekeket, az időseket, az egyedülállókat is meg akarja 

hívni Önmagához, s ennek a célja kizárólagos a „Találkozás” maga. A héten 

megkezdődik a nagyböjt. Jézus, mielőtt az embereket elkezdte volna tanítani, 

kiment a sivatagba, hogy emberségében felkészüljön a hivatásának 

betöltésére. Valami ilyesminek kellene lennie a keresztény életében is a most 

következő időszaknak. Szomorú tapasztalatunk, hogy a világban, de talán 

környezetünkben, sőt a magunk életében is ez nem szól másról, mint egy 

fogyókúrás programról, vagy valamilyen más hőstett vállalásáról, amitől 

még az Isten ámulatba esik. 

Jézus megerősödni, elmélyülni és szembesülni ment ki a pusztába, helyére 

tenni a dolgokat. Azt a kérdést kell feltennünk magunknak, amit a gazdag 

ifjú is feltett az Úrnak: Mit kell tennem, hogy elnyerhessem az örök életet? 

Min nem tudok/akarok változtatni, mi vált szokásommá, véremmé? 

Érdekelnek-e valóban az Istennel kapcsolatos dolgok, keresem-e tudatosan 

az Ő akaratát? Tudok-e nagylelkű, lemondó lenni Érte, aki istenségét hagyta 

hátra, hogy megszerezze számomra az Életet? Hányszor mentem már el 

életemben Jézus mellett, nem szeretnék most teljesen Benne megújulni? 

Heti szentjeink 

Február 11. Szűz Mária Lourdes-i megjelenése – betegek világnapja 

Négy évvel a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása dogmájának 

kihirdetése után, Lourdes mellett, a Gave folyó partján fekvő barlangban, 

1858. február 11-én megjelent a Boldogságos Szűz Soubirous Bernadettnek. 

Ismételt megjelenése után elmondta magáról: "Én vagyok a Szeplőtelen 

Fogantatás". Kívánsága szerint csodálatosan szép templom épült a jelenések 

helyén, és a csodálatos gyógyulások szakadatlan láncolata jelzi, hogy a 

Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya közbenjárásával szívesen segít a 

szenvedő embereken. 

Mit jelent az engesztelés? Hogyan lehet engesztelni? 

Az engesztelés a bűn, a sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék 

kinyilvánítása. Ez a bocsánatkérést követi és mélyíti el (szóban, 

cselekedetekben, szolgálatokban). Az ember bűneiért Krisztus 

keresztáldozata nyújtott engesztelést az Atyának, de ez az egyes embernek 

csak akkor válik megigazulására, ha bűnbánattal maga is törekszik erre. Az 

engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Felajánlhatók imádságok, 

lemondások, szentmisék engesztelésül önmagunkért és másokért. Az 

egészséges és tartós emberi kapcsolatok alapja is a hibáját nagylelkűen 

beismerő, s azt készségesen jóvátenni igyekvő lélek. 

Az élet igéje februárban 

 „Mint akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én titeket” (Iz 66,13) 

Add meg nekem, Istenem, hogy szereteted fogható szentsége legyek a 

világban: legyek a Te karod, amely magához öleli és szeretetével föloldja a 

világ minden magányát. 


