
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. Február 25-én lesz a Szent Lőrinc Alapítvány szervezésében a 

keresztény bál az Imregi Rendezvényházban. További részletek 

a templom hirdetőtábláján olvashatóak. 

2. Azon szülők számára, akiknek a gyermeke a második éve készül 

az elsőáldozásra, február 17-én, pénteken 17 órától lesz szülői 

megbeszélés. Ezeken az alkalmakon való megjelenés a 

gyermekkel való közös készület állomásai, így mindenki 

megjelenésére feltétlenül számítunk. 

 

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, 

nagy szeretettel” (Kalkuttai Szent Teréz) 
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Évközi 5. vasárnap 

Evangélium 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója. De 

ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy 

kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen 

épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá 

rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. 

Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, 

magasztalják mennyei Atyátokat!” 

Útravaló 

Talán még visszhangzik szívünkben a múlt heti evangélium, amikor Jézus a 

boldogság útjára akart meghívni bennünket, vagyis az „Őhozzá-tartozásra”. 

Ez a fajta életmód, ha megvalósul, akkor mindenképpen következményekkel 

jár. Nemcsak az én életem teljesedhet ki, hanem az Ő élete is bennem és 

rajtam keresztül képes lesz elérni a másik emberig. Sóvá és világossággá 

lehetek! 
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Ha éjszaka a szobánkban nem égne a világítás, akkor teljes sötétség venne 

körül. De ha meggyújtunk egy gyertyát a helységben, akkor a mi és mások 

tekintetét is odavonzaná az a kis fény. Mi életünk is egy ilyen 

gyertyafényhez hasonló (a mécses világosságától a húsvéti gyertya fényéig), 

s célunk ugyanaz, hogy a krisztusi szeretet melegségét vigyem be az 

emberek szívének sötétségébe és hidegségébe. Maga Jézus mondja: „amit 

egynek tettetek, azt nekem tettétek…” 

A gyertya szimbóluma 

 „A gyertya Krisztus, kinek testét a viasz, lelkét a cérna, s istenségét a 

világosság ábrázolja” – írja Tőkés István. A szentelt gyertya mint Jézus 

Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek; már az ókeresztény 

korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak 

szolgálhasson. A Pray-kódex tanúsága szerint a magyar középkorban ezen az 

ünnepnapon először a tüzet áldották meg, majd ennél a szentelt tűznél 

gyújtották meg a gyertyákat.  

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. 

Az imádságról I. rész 

1) Az imádkozás tanulható 

Az imádság olyan, mint egy idegen nyelv. Ha most azt kérnék tőlem, hogy 

ezt a cikket hibátlan nyelvtannal kínaiul írjam meg, igencsak bajban volnék. 

Amikor egy új nyelvet tanul az ember, először csak néhány szót tanul meg. 

És minél több időt tölt azzal, hogy tanul, gyakorol, annál jobban megy. Az 

imádság is ilyen. Ha nem szoktál imádkozni, de szeretnéd elkezdeni, ne várj 

csodát rögtön az elején magadtól. Imádkozni lehet tanulni, sőt, kell tanulni. 

2) Nem érzés kérdése 

Ne várjunk arra, hogy úgy érezzük, hogy „most nagy kedvem van 

imádkozni”. Az imádság nem érzés kérdése, hanem döntésé. Nagyon hangos 

világban élünk, nem csoda, hogy alig halljuk Isten halkan kopogtató hangját 

a szívünk ajtaján. Tudatosan szakítsunk időt arra, hogy Istennel legyünk, 

csöndben; és ne csak akkor, amikor épp úgy érezzük, hanem jóban-rosszban. 

A legértékesebb imák azok, amiket igazi áldozatként tudunk odaadni 

Istennek. 

3) Nem Istennek van rá szüksége… 

…hanem nekünk. Isten nagyon boldogan elvan akkor is, ha mi nem 

imádkozunk. Mi vagyunk azok, akiknek az életében akkora szükség van arra, 

hogy a mi teremtő és gondoskodó Istenünkkel kapcsolatban legyünk. 

Könnyít a nehézségeinken, tanácsot ad a kérdéseinkben, és tanít bennünket 

szeretni. 

Ferenc pápa februári imaszándéka, amelyre imádkozhatunk közösen 

Azokért, akik próbatételt szenvednek, különösen a szegényekért, a 

menekültekért és a kirekesztettekért, hogy találjanak vendégszeretetet és 

vigasztalást  közösségeinkben. 


