
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.00 Nyugdíjas klub 

15.30 Felsős ifjúsági csoport 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Szombaton  9.00 (kivételesen) Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. A héten a Bibliaóra és a Felnőtt Katekézis elmarad. 

2. Újból hirdetjük, hogy péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól 

végezzük a keresztúti ájtatosságot. Kérjük a különböző csoportokat, 

hogy jelezzék a sekrestyében, melyik alkalmat vezetik. Vegyünk rajta 

részt minél többen, hogy így is bekapcsolódjunk Urunk szenvedésébe 

és áldozatába! 

3. Jövő hét szombaton Tiszamenti Ifjúsági Találkozó lesz Szászbereken, 

melyre szeretettel hívjuk az egyházközség 12 éven felüli gyermekeit. 

Az indulásról, érkezésről Tamás atyától lehet információt kapni.  

4. A betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása két hét múlva, 

február 28-án, vasárnap a fél10-es szentmise keretében lesz. Előtte 

való szombaton, február 27-én délelőtt 10 órától lesz számukra 

bűnbánati liturgia és szentgyónás. Iratkozzunk erre fel a 

sekrestyében. 

5. Február 26-án és 27-én lelkigyakorlatos Jozefowicz Mátyás atya tart 

lelkigyakorlatos beszédeket az esti 6-os szentmiséken. 
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Nagyböjt 1. vasárnap 

Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek 

ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. 

Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor 

megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék 

kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” 

Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt 

felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. „Minden hatalmat 

és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak 

adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” 

Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” 

Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így 

szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak 

parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe 

üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, 

Istenedet!” Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy 

időre elhagyta Jézust. 
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Útravaló 

Jézus a mai evangéliumban a Szentlélektől indítva kivonul a pusztába, hogy 

emberségében is felkészüljön a rá váró feladatra. A nagyböjt szerepe is 

valami hasonló a keresztény ember életében, Isten ki szeretne hívni 

bennünket a jól megszokott hétköznapokból, a hétköznapiságból. Érezzük a 

ránk zúduló feladatok, események, problémák sokaságát, amelyek szinte 

kitöltik minden időnket, s már-már elnyelnek, elsodornak bennünket. Jézus 

éppen ezért egy nagy rendbetételre, takarításra, szemléletváltásra hív 

bennünket.  

A mai evangéliumban, amikor a gonosz megkísérti Krisztust, lényegében a 

következő kérdéseket teszi fel neki: Akarsz győzni, győztes lenni? Akarsz 

hatást elérni a világban az emberek között? Mert nekem meg vannak erre a 

receptjeim. Ehhez nem kell mást tenned, mint átváltoztatni a köveket 

kenyérré, leugorni a templom tetejéről, leborulva imádni engem. Jézus 

visszautasítja mindezt. Isten logikája egészen más. Éppen ezért más módon 

jött el, hogy uralkodjék, illetve másképpen akart köztünk maradni 

mennybemenetele után. 

Ha Jézus úgy lépett volna be a világba, mint egy uralkodó, akkor 

valószínűleg bekerült volna a Caesarok, Augustusok, Nagy Sándorok, 

Napóleonok népes táborába, ő is csak egy láncszem lett volna ezek közül. 

Jézus elsősorban azért jött, hogy a mi szívünket meghódítsa. Tudja jól, hogy 

az igazán fontos történések nem a zajban, a nyilvánosság előtt, a nagy 

látványú eseményekben mennek végbe.  

S manapság is talán egyre többek számára már világossá válik, hogy az 

emberiség helyzete és jövője nem a köztereken, nemzetközi fórumokon fog 

eldőlni, megoldódni, hanem a csendben, bensőséges környezetben, az 

emberek szívében. Isten, Krisztus látszólag ma is rejtőzködik. Ő akkor és ma 

is a szív kis kapuján szeretne bejönni. Ott, ahol várják Őt… 

Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből 

Ennek a jubileumi szentévnek a nagyböjti időszaka tehát mindenki számára 

alkalmat nyújt arra, hogy végre kilépjen saját elidegenedett létezésmódjából 

az Ige hallgatásának, és az irgalmasság cselekedeteinek köszönhetően. Ha a 

testi szükségleteiken keresztül megérintjük Jézus testét rászoruló 

testvéreinkben, akiknek ételt, ruhát, szállást adunk, akiket meglátogatunk, a 

lelki szükségleteik – tanácsadás, tanítás, megbocsájtás, figyelmeztetés, 

imádkozás – közvetlenebbül megérintik bűnös voltunkat.  

A testi és lelki cselekedeteket ezért soha sem szabad szétválasztani. És 

valóban, a keresztre feszített Jézus testének a szükséget szenvedőben történő 

megérintésével válhat tudatossá a bűnös ember számára a meggyőződés, 

hogy ő maga is csak egy szegény koldus. Ezen az úton járva a „gőgősök”, a 

„hatalmasok”, és a „gazdagok”, akikről a Magnificat beszél, megkapják a 

lehetőséget annak megtapasztalására, hogy érdemtelenül őket is szereti a 

keresztre feszített, aki őértük is meghalt és föltámadt. Csak ez a szeretet lehet 

válasz a boldogság és szeretet iránti végtelen szomjúságra, amelyet az ember 

a tudás, a hatalom és a birtoklás bálványaival képzel csillapítani. 

Az élet igéje februárban 

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

Ki ne látott volna még síró kisgyermeket, aki az anyja ölelő karjába veti magát? 

Bármi történt is, kicsi vagy nagy dolog, az anyja letörli könnyeit, gyöngédséggel 

veszi körül, a gyermek pedig hamarosan újra mosolyog. Elég, ha érzi édesanyjának 

jelenlétét és szeretetét. Isten is így tesz velünk, olyannak mondja magát, mint egy 

édesanya. Az élet igéje arra hív, hogy higgyünk Isten szeretettel teljes munkálkodá-

sában ott is, ahol nem érzékeljük a jelenlétét. Reményre szólít ez az ige. 


