
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfőn  15.30 Felsős ifjúsági csoport 

19.00 Fiatal házasok 

Kedden  18.00 Kezdő katekumen 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Csütörtökön 19.00 Haladó katekumen 

Péntek  18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

Szombaton  9.30 Ministráns-foglalkozás 

 

Hirdetések 

1. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. 

2. A betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása jövő héten, 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 fel erre a sekrestyében. 

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

beszédeket az esti 18 órakor kezdődő szentmiséken a templomban. 

4. Március 6-án ünnepli a ceglédi Mária Rádió a kétéves 

fennállását, amelyre előre láthatóan Beer Miklós püspök atya is 

eljön. A részletes programot hirdetőtáblán olvashatjuk. 
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Nagyböjt 2. vasárnap 

Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment 

velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája 

pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. 

Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet 

Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. 

Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. 

Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó 

nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek 

egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben 

felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. 

A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” 

Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, 

és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. 

Útravaló 

A mai evangéliumban Jézus a szűk tanítványi körével, Péterrel, Jakabbal és 

Jánossal felmennek a Tábor-hegyére. A hegy a Bibliában mindig az Istennel 

való közvetlen, személyes találkozás helye. Tudjuk jól, hogy akkoriban nem 
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volt kitáblázva minden, amit útbaigazíthatta volna az embert, így a hegyek 

szolgáltak tájékozódási pontként. A Tábor-hegyén történt esemény is ilyen 

irányjelző akar lenni az apostolok, s a mi számunkra egyaránt.  

Jézus az Atyával való párbeszéd közben színében elváltozik. Nem a 

személyiségében, hanem a külső megjelenésében történik változás. S az 

elbeszélés szerint egyszer csak megjelenik Mózes és Illés, mint a Törvény és 

a Próféták megtestesítői, mondván, hogy mindkettő Jézus életében és 

küldetésében beteljesedést, értelmet nyert. De miről is beszélgettek? A 

Jézusra váró szenvedésekről Jeruzsálemben. Ebben nem esik szó panaszról, 

kétségbeesésről, rettegésről, mert Istentől, s az ő életünkről szőtt tervétől 

nem kell félni. A keresztény vértanúk sem félelemből, szükségszerűségből 

vagy kényszerből, hanem szeretetből áldozták fel életüket Istenért.  

A Tábor-hegyi esemény szimbóluma annak, amikor az életet végtelenül 

szépnek, értelmesnek látjuk, minden könnyűnek tűnik, jól megy a sorunk, az 

imaéletünk, szinte szárnyalni tudnánk, s azt szeretnénk, hogy ezek a 

pillanatok sohase érjenek véget. Péter apostol is ebből érzett meg valamit, 

amikor felkiált, hogy kezdjünk el sátrakat készíteni magunknak, maradjunk 

itt minél tovább. Az ószövetségi elképzelés szerint a végidőben Isten felveri 

az emberek között a sátrát, s örökre népével marad.   

Minden ember életében fontosak ezek a pillanatok, töltekezések az Istennel, 

de Jézus lejön a hegyről, s előre tekint a saját küldetésére, a szenvedés útjára, 

amiért Őt az Atya a világba küldte, hogy megmentsen bennünket. Az 

emmauszi tanítványoknak is ezt magyarázza el, amikor ezt mondja: „nemde 

ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen Isten 

dicsőségébe? Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta 

nekik, amit az Írásokban róla írtak.” S átmennek a másik, az Olajfák-

hegyére, s ugyanúgy csak ez a három tanítvány látja őt, de másképpen. Jézus 

ruhája itt nem fénylik, tüskés bokor tépi őt, nincs itt se Mózes, se Illés, s 

Jézus vérrel verejtékezik. De ez is Ő, ez is a Messiás arca. Ezek értékes és 

felbecsülhetetlen pillanatai az ő, s a mi életünknek is - Jézussal együtt 

szenvedhetünk, kiálthatunk, áldozatokat hozhatunk. Sokszor tévesen azt 

gondoljuk, hogy Jézus csodáival, tanításával váltotta meg a világot. Nem! 

Szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával. S a mi életünk sem lehet 

másképp, ha valóban követői akarunk lenni… 

A Szentatya február havi imaszándéka 

Egyetemes: Hogy vigyázzunk a teremtésre, mint ingyen kapott ajándékra: 

műveljük és őrizzük meg azt az eljövendő nemzedékeknek. 

Evangelizációs: Hogy gyarapodjanak a párbeszéd és a találkozás alkalmai a 

keresztény hit és Ázsia népei között. 

A böjtről néhány gondolat 

Minden vallásban jelentős szerepet kap a böjt. Az iszlámban például ott a 

ramadán, amikor a muszlimok 30 napig napkeltétől napnyugtáig nem esznek, 

nem isznak semmit, s minden káros szenvedélytől tartóztatják magukat, hogy 

testileg és lelkileg megtisztuljanak. A böjt a mi számunkra lehet az imádság 

„meghosszabbítása”, amikor az keresztény nemcsak azt fejezi ki, hogy élő 

kapcsolatban szeretne lenni a Szentháromságos egy Istennel, hanem ezt 

tettekben, áldozatokban is kifejezésre szeretnék juttatni. Szent János mondja: 

„ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” Vagyis 

egyfajta próbatétel elé helyezem az életemet (a végső nagy számadás előtt), 

hogy megvizsgáljam: tényleg jobban ragaszkodom a Jézussal való 

kapcsolatomhoz, mint bármi máshoz a világon?  Nekem hol vannak 

hiányosságaim? S igyekszem üressé, éhessé válni a bennem élő Isten után… 


