
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  17.00 Bibliaóra 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

  18.30 Kezdő katekumen 

Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Február 27-től március 2-ig ökumenikus asztali beszélgetések 

lesznek a Városháza dísztermében. A pontos programok a mostani 

Tanítvány belső oldalán találhatóak. 

2. Március 4-én Tiszavárkonyban a vértanúhalált halt Kenyeres 

Lajos atyára lesz emlékezés (halálának 60. évfordulója alkalmából). 

Az ünnepi szentmise 10 órakor fog kezdődni. 

A héten a Házasság hetének ünnepe volt: A házasság Isten csodálatos 

ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek 

megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte 

megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A 

házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy 

egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen 

módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget 

jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. 
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Évközi 7. vasárnap 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a 

régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom 

nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged 

jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a 

ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire 

kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el 

ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és 

gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek 

ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, 

imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei 

legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra 

egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. 

Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a 

jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek 

köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? 

Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!  
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Chiara Lubich a szeretetről 

Az a szeretet, ami a keresztséggel kezd szívünkbe áradni: maga Isten, a 

Szentháromság élete, és ebben a szeretetben mi is részesedhetünk. 

Egyszóval: a szeretet a minden. Ahhoz azonban, hogy jól élhessük, 

ismernünk kell a tulajdonságait, ahogy az evangélium és a Szentírás elénk 

tárja. Alapvető vonásait a következőkben foglalhatjuk össze: 

Jézus, aki mindenkiért meghalt, és mindenkit szeretett, először is arra tanít 

minket, hogy az igazi szeretet mindenkire irányul. Nem olyan, mint amit mi 

élünk sokszor; nem egyszerű emberi megnyilvánulás csupán, amely a 

családra, a barátokra, a szomszédokra terjed ki. Az igazi szeretet, amit Jézus 

kér, nem tűri, hogy különbséget tegyünk az emberek között: számára nem 

létezik rokonszenves vagy ellenszenves, szép vagy csúnya, felnőtt vagy 

gyerek; nem nézi, hogy ki honfitárs és ki idegen, ki tartozik az én 

egyházamhoz és ki másikhoz, a vallási különbségeket sem veszi figyelembe. 

Ez a szeretet mindenkit szeret. Tegyünk így mi is: szeressünk mindenkit! 

Az igazi szeretet másik jellemzője, hogy elsőként szeret. Nem várja, hogy 

szeressék, mint az emberi szeretet esetében szokásos: azt szeretjük általában, 

aki bennünket szeret. Nem! Az igazi szeretet kezdeményez, amint az Atya 

tette: amikor még bűnösök voltunk, vagyis nem szerettünk, elküldte Fiát a 

megmentésünkre. 

Mindenkit szeretni tehát, és elsőként szeretni. Az igazi szeretet továbbá 

Jézust látja minden felebarátban: – „Nekem tetted” – mondja majd Jézus az 

utolsó ítéletkor. És ez vonatkozik a jóra, amit teszünk, de sajnos a rosszra is. 

 


