
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

  20.00 Jegyesoktatás 

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. A héten csütörtökön Urunk bemutatásának ünnepe lesz, 

vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony. Pénteken pedig Szent 

Balázs püspök és vértanú emléknapja. 

2. Jövő hét péntek egyben elsőpéntek is. Reggel 7 és este 18 órakor 

lesznek szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk 

betegeinket.  

Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál 

vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud 

emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác) 

"Add, hogy imámban ne kérjek semmit, 

de annál inkább hallhassalak 

és hallgassalak téged. " (Pilinszky János) 
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Évközi 5. vasárnap 

Evangélium 

Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje 

gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést 

nyernek. 

Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.  

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. 

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 

Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva 

mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és „ujjongjatok, mert 

nagy lesz a ti jutalmatok az égben.” 
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Útravaló 

Szent Ágoston tanítja: „magadnak teremtettél bennünket Isten, s nyugtalan a 

mi szívünk, míg meg nem nyugszik Benned, Teremtőjében”. Az 

ószövetségben Isten próbálta oktatni, vezeti az embert, hogy visszataláljon 

arra az ösvényre, amely összhangban van teremtményi létével. A mózesi 

törvények voltak ebben a zsidók segítségére, bár ezek többnyire azt mondták 

ki: mit ne tegyél! Jézus azonban a hegyi beszédben, különösen is a nyolc 

boldogságban nem tiltani, hanem magaslatokra szeretné vezetni az embert, 

eszményeket akar felragyogtatni előtte. Isten boldogságfogalma azonban 

nem egyezik meg a mi elképzelésinkkel, hogy egyszerűen „én jól érzem 

magam”. Az a boldog valójában, aki az Isten szemében boldog, vagyis jó 

úton jár célja, az örök üdvösség felé. A boldogság nem függhet a 

körülményektől, nem szerencse/pénz/egészség dolga. Nálam ez minek a 

függvénye? Megtapasztaltam már igazi örömömet a Jézushoz való 

tartozásom következtében? 

Heti szentjeink 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (Urunk bemutatása) 

Urunk Bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt az 

Egyházban. Az Ószövetségben Isten prófétája által szólott, és vigasztalta 

választott népét, hogy a babiloni fogság után helyreállított templom, ha 

szegényesebb is mint a salamoni, de méltóságában messze felülmúlja, mert 

ide látogat el az Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a 

Szentlélek ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének. A 

karácsonykor gyulladt isteni Fény egyre nagyobb világosságot áraszt. Azért 

szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az 

isteni Fény valóban kiáradjon és eltöltsön bennünket is. Legyen egész évünk 

során világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét. 

Február 3. Szent Balázs püspök és vértanú 

A hagyomány szerint az örményországi Szebaszte városának volt a püspöke 

a IV. században. A börtönben megmentette egy gyermek életét, aki 

halszálkát nyelt. Ezért keleten és nyugaton már a VI. századtól kezdve kérik 

közbenjárását a torokbetegség ellen. 316-ban Liciniusz császár idejében 

lefejezték. Az ünnepéhez kötődő balázs-áldás a XVI. század óta terjedt el. 

Balázst a középkor óta a 14 segítő szent közé sorolják. 

Az élet igéje februárban 

„Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek” (Ez 36,26) 

Mindannyian meg vagyunk hívva, hogy ehhez az új emberiséghez 

tartozzunk, én is, aki ezt a magyarázatot írom, te is, aki olvasod és 

meghallgatod. De még inkább meg vagyunk hívva arra, hogy építsük, 

jelenvalóvá tegyük saját környezetünkben és munkahelyünkön. Micsoda 

küldetést kaptunk, mekkora bizalommal van Isten irántunk! Ne hagyjuk, 

hogy úrrá legyen rajtunk a csüggedés a társadalomban meglevő sok 

korrupció láttán, ne nyugodjunk bele közömbösen, hogy a rossz nagyobb 

nálunk. Tágítsuk ki „a szívünket Jézus Szívének méreteire. Mekkora munka! 

De ez az egyetlen, ami szükséges. Ha ezt tettük, mindent megtettünk.” – 

mondta Chiara Lubich, és így folytatta: „Mindenkit, aki közelünkbe kerül, 

úgy kell szeretnünk, ahogy Isten szereti. És mivel az időben élünk, egyszerre 

egy felebarátunkat szeressük, és ne maradjon a szívünkben nosztalgia a 

másik testvér iránt, akivel az imént találkoztunk.” 


