
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

Péntek  14.45 Felsős ifjúsági csoport 

18.00 Gimnazista csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

1. Jövő vasárnap a fél10es szentmisében lesz azon gyermekek 

befogadási szertartása, akik második éve készülnek az elsőáldozásra.  

2. Jövő hét szombaton lesz a keresztény bál a Szent Lőrinc 

Alapítvány szervezésében 19 órától a Kossuth Művelődési Központ 

Kamaratermében. Részletek, jelentkezés a plakáton jelzett módokon. 

3. Jövő hét vasárnap van a betegek világnapja, a Lourdes-i jelenés 

évfordulója. Imádságainkban különösképpen is emlékezzünk meg 

betegeinkről.  

4. A hétfői bibliaóra és a szerdai felnőtt katekézis a héten elmarad. 

5. Egyházközségi kirándulás idén március 3-án, szombaton lesz, 

amelynek célja Kismaros lesz. A délelőtt folyamán a ciszterci 

nővérek szervezésében lelki programra készülhetünk (gyerekeknek 

külön program), délután pedig egy kis túrát szerveznénk. Jelentkezni 

Tamás atyánál, vagy Sági Anikónál lehetséges. A busz költsége 

2000Ft lenne, ebédet batyuból fogunk fogyasztani!  
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Évközi 5. vasárnap 

Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András 

házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt 

szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre 

rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik. Amikor beesteledett és a nap 

lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: az egész 

város odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok beteget, a különféle bajokban 

sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert 

azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy 

elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, 

utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged 

keres.” Azt felelte: „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott 

is prédikáljak, mert azért jöttem.” És bejárta egész Galileát, tanított a 

zsinagógáikban, és ördögöket űzött. 
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Részletek keresztségre, bérmálkozásra készülő fiataljaink tanúségtételéből 

Tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok tökéletes, viszont minden 

pillanatban előttem van a lehetőség, hogy egy lépést tegyek afelé, Isten felé, 

hogy jobbá tegyem a világot és adhassak valamit az embereknek. Szeretném 

megragadni a lehetőséget, hogy elköteleződjek az Úr mellett s rá bízzam 

magamat. Az Ő kezébe tegyem az életemet, hogy úgy formáljon engem és 

alakítsa sorsomat, ahogy azt már születésem előtt megtervezte. 

Tudom, hogy egy kapcsolat sem működik, ha egyoldalú, ezért nekem is bele 

kell adnom mindent, hogy közelebb kerülhessek az Úrhoz. A bérmálás ezért 

számomra nem egy kitűzött cél lenne az Istennel való kapcsolatomban, 

hanem egy lendület, ami egyre előrébb ès előrébb visz. Ez egyfajta 

elköteleződést és megerősítést is jelent számomra, ami rengeteg erőt ès 

magabiztosságot adna a hétköznapokban is. Minden, amit csinálok, 

értelmetlen, ha nem Isten nevében teszem. 

Elsősorban azért, mert úgy érzem a hitem, ha nem is „visszaesett”, de 

mindenesetre stagnál az utóbbi időben. Úgy érzem nem fordítok rá elég időt, 

és az Istennel való kapcsolatomra sem. A bérmálkozás pedig szerintem egy 

remek lehetőség, hogy helyre rázzam a hitéletem. 

Ahogyan azt emlegetni szokták, szerintem nagy bölcsen, „Az igazság odaát 

van”. Egy „személy” tudja mindazt, amit mi itt a Földön nem, és ez nagy 

biztonság. Ahhoz, hogy valamit meghalljunk az Ő szavából, ki kell tárnunk 

szívünket… el kell engednünk a nyugtalanságot, a szomorúságot. Figyelnünk 

kell az apró jelekre, amiket küld nekünk abból az okból, hogy mindig tudjuk, 

Ő figyel, támogat és kísér… 

Évek óta tagja vagyok az Ifiközösségnek, ahol életre szóló barátokat 

szereztem, s ahol tagja lehetek egy olyan társaságnak, akik azonos értékeket 

képviselnek velem. Sokszor segítettek, amikor elbizonytalanodtam, sok 

boldog és nehezebb pillanat is fűz a közösséghez. Itt mindannyian elfogadjuk 

és szeretjük egymást. Lelkileg sokat adnak a közös kirándulások, 

beszélgetések, imák és a lelkigyakorlatok.  

Az élet igéje februárban 

„A szomjazónak ingyen adok az élet vizének forrásából” 

Amikor keresztények egymás közt megvalósítjuk a kölcsönös szeretet 

parancsát, akkor lehetővé tesszük Isten számára, hogy egészen különleges 

módon közbeavatkozzon, ahogy Chiara Lubich írja: 

„Minden pillanat, amikor megpróbáljuk élni az evangéliumot, olyan, mintha 

egy csepp élő vizet innánk. Minden egyes szeretet-tett felebarátaink iránt 

olyan, mint egy korty víz. Igen, mert ez az értékes és élő víz minden 

alkalommal feltör a szívünkből, amikor valódi szeretetre törekszünk 

mindenki iránt. Ez a forrás, Isten, annyi vizet küld, amennyire szükségünk 

van ahhoz, hogy kisebb-nagyobb szeretet-tettekkel mások szomjúságát 

oltsuk. S ha folytonosan adunk, a béke és az élet forrása egyre bőségesebben 

árad, és soha nem apad ki. És van egy másik titok is, amelyet Jézus feltárt, 

egy feneketlen kút, amelyből meríthetünk. Ha ketten vagy hárman 

összejönnek az ő nevében, és így szeretik egymást, akkor Ő közöttük van. S 

akkor valóban szabadok leszünk, eltölt a fény, és élő víz forrásai fakadnak a 

szívünkből. Jézus beteljesíti ígéretét, mert Ő maga lesz közöttünk, és tőle 

fakad a víz, mely örökké éltet.” 


