
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 

Hirdetések 

1. A betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása április 2-án, a 

fél10es szentmise keretében lesz. Április elsején, szombaton 

délelőtt pedig számukra lenne bűnbánati alkalom a templomban.  

2. Nagyböjti lelkigyakorlatos estéinket Pető Gábor atya fogja tartani, 

amelynek az időpontjai a következők lennének:  

március 19 (vasárnap 18h),  

március 26 (vasárnap 18h)  

április 1 (szombat 18h). 

3. A Halleluja kórus böjti zenés áhítata március 26-án, vasárnap 16 

órától lesz a Református Nagytemplom gyülekezeti házában (Iskola 

utca 1.) Szeretettel hívunk mindenkit! 

4. Hétfőn, vagyis holnap Szent József főünnepe, szombaton pedig 

Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk megtestesülésének hírüladása) 

lesz.  

5. Március 26-án, vasárnap délután 16 órától az ugyeri iskolában 

igeliturgiát tartunk a környékbeli híveknek. 

6. Előre hirdetjük, hogy április 22-én lesz az egyházmegyei 

ministráns-találkozó, amelynek programja a hirdetőtáblán 

olvasható. Közösen mennénk erre vonattal a gyerekekkel. 
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Nagyböjt 3. vasárnap 

Megérkezett tehát Szamaria egyik városába, amelyet Szikarnak neveznek, 

közel ahhoz a földdarabhoz, amelyet Jákob a fiának, Józsefnek adott. Ott volt 

Jákob kútja. Jézus akkor elfáradva az úttól, azon nyomban leült a kútnál. 

Körülbelül hat óra volt. Odajött egy szamariai asszony, hogy vizet merítsen. 

Jézus azt mondta neki: „Adj innom!” Tanítványai ugyanis elmentek a 

városba, hogy élelmet vegyenek. A szamariai asszony erre megkérdezte tőle: 

„Zsidó létedre hogyan kérhetsz te inni tőlem, aki szamariai asszony 

vagyok?” Mert a zsidók nem érintkeznek a szamariaiakkal. Jézus azt felelte: 

„Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked: adj 

innom, talán te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked.” Az asszony 

megjegyezte: „Uram, nincs is mivel merítened, a kút pedig mély; honnan 

vennéd hát az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki 

nekünk a kutat adta, amelyből ő maga, fiai és jószágai is ittak?” Jézus azt 

felelte: „Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból 

a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem 

a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” 
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Útravaló 

Délidő volt. Jézus elfáradt. Leült, ahogy Aranyszájú Szent János mondja: 

"nem egy trónra, se nem párnára, hanem egyszerűen a földre", Jákob kútja 

mellé. Amíg pihent, egy szamariai asszony jött vízért. Vegyük észre, hogy 

Jézus már a kútnál volt, amikor az asszony megérkezett. Isten mindig az 

első, Ő az, aki vár ránk. Az Úr találta meg Zakeust, nem pedig Zakeus az 

Urat. Ő találta meg Pált a damaszkuszi úton, amikor még Pál nem is kereste 

Őt. Figyeljük meg azt is, hogy a szamariai asszony egyedül érkezik a kúthoz. 

A többi asszony bizonyára megvetette könnyelmű erkölcsei miatt, és nem 

akarnak vele együtt lenni.  

Amikor a vizes edényt merítette, látta, hogy Jézus zsidó ember, akikkel a 

szamariaiak nem keverednek. Megpróbálta őt elkerülni. Meglepetésére 

azonban Jézus kéréssel fordul hozzá: "Adj innom!" (Jn 4,7) Az emberek 

sohasem érzik jobban fontosságukat, mint amikor segítséget kérnek tőlük. 

Amikor valakitől szívességet kérünk, akkor annak az embernek a kegyére 

hagyatkozunk. Elfogadjuk, hogy mi vagyunk gyengébb helyzetben. Így 

próbált meg Jézus is egy bizalommal teli kapcsolatot kezdeményezni a 

szamariai asszonnyal. Szüksége volt vízre, hogy csillapítsa testi szomját; a 

szamariai asszonynak pedig szüksége volt az élet vizére, hogy lelki szomját 

csillapíthassa. A fizikai szomjúságérzet újra jelentkezik; a lelki szomjat 

megszünteti az élet vize. A víz mély kútból fakad, az élet vize az Élő 

Krisztusból. Az egyik alapvetően lényeges az élethez; a másik szükséges, 

hogy életünk teljes lehessen. Jézus kér, Ő, aki mindent megadhat. 

Uram, te nem fáradsz bele az én keresésembe, mert újra és újra meg akarsz 

hódítani engem! Te nem rettensz vissza semmilyen áldozattól, hogy kimutasd 

irántam való szeretetedet! Kérlek, segíts, hogy hívásodra, közeledésedre 

mindig készségesen válaszolni tudjak életemmel! 

Nagyböjti gondolatok III. rész 

De elég-e imádkozni, és böjtölni? Mit érnek a jó elhatározásaink, ha 

mindezek nem visznek előre a szeretet gyakorlásában? A szent negyven nap 

alatt nagyon fontos, hogy ne csak saját magunkkal foglalkozzunk, hanem 

észrevegyük a környezetünkben élőket. Sokan vannak, akiknek szükségük 

van ránk. Egy mosolyunkra, egy kis odafigyelésre, egy kis beszélgetésre. 

Jézus úgy adta oda magát nekünk, hogy megtörték a keresztfán. Minden nap 

odaadja magát számunkra az Eucharisztiában, de csak akkor tudjuk 

szétosztani, ha megtörjük. És erre hív bennünket is, hogy törjük meg 

magunkat: az időnket, az energiáinkat, az odafigyelésünket, és ha kell a 

kenyerünket. Sokszor, az ilyen gondolatok arra indítanak bennünket, hogy 

valami nagy dolgot tegyünk, pedig azt hiszem, sokszor kicsiny dolgokat kell 

megtennünk ahhoz, hogy valakin segítsünk. Keressük meg azokat az 

apróságokat, amelyeket rendszeresen elmulasztunk, a hétköznapok kis dolgai 

között: megköszönni valamit; felhívni valakit, akivel már régen beszéltünk; 

észrevenni a vigasztalásra szorulót; vagy csak legyünk derűsek. Nem nagy 

dolgok, de mégis hatással vannak a környezetünkre. És bizony, ha kell, a 

nagyböjtben merjük megosztani valakivel az anyagi javainkat is. A nagyböjt 

kezdete alkalmat teremt arra, hogy átgondoljam, mit tudnék adni másoknak? 

Mit tartok meg félve magamnak, mi az, amin nem tudok osztozni? 

Foucauld atya imája Atyám, Reád bízom magam, 

tégy velem úgy, ahogy Neked tetszik, 

bármi legyen is, megköszönöm. 

Mindenre kész vagyok, mindent elfogadok. 

Csak akaratod teljesüljön bennem 

és minden teremtményedben, 

más vágyam nincs is, Istenem. 


