
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

  19.00 Fiatal házas 

Kedd  18.00 Haladó katekumen  

 Szerda  18h mise után Felnőtt katekézis 

 Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Jövő hét szerdán kezdődik nagyböjt időszaka. Ezen a napon, vagyis 

Hamvazószerdán reggel 8 és este 18 órakor lesznek szentmisék itt 

a templomban (csak ezen miséken lesz hamvazkodás). Szigorú böjti 

nap, vagyis hústilalom, és a felnőttek csak háromszor ehetnek, s 

egyszer lakhatnak jól ezen a napon. Minden pénteken hústilalom van! 

Nagyböjt kezdetén mindannyian készítsünk magunknak saját böjti 

programot (mindél hamarabb), hogy az igazi megújulás időszaka 

legyen ez a negyven nap! 
2. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti 

ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen, hogy így is 

bekapcsolódjunk Urunk szenvedésébe és áldozatába! 
3. A mai vasárnap van a betegek világnapja, a Lourdes-i jelenés 

évfordulója. Imádságainkban emlékezzünk meg betegeinkről.  

4. Egyházközségi kirándulás idén március 3-án (szombaton) lesz, 

amelynek célja Kismaros lesz. Részletek a hirdetőtáblán találhatóak. 
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Évközi 6. vasárnap 

Evangélium 

Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így 

kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” Jézusnak megesett rajta 

a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! 

Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan 

ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: „Vigyázz, ne szólj 

erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és 

tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot, bizonyságul nekik.” Ám 

az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. 

Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, 

elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az 

emberek. 
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Útravaló 

Mi is az a lepra? Az ókori zsidó felfogás szerint a lepra szó tágabb értelmű 

volt, mint manapság – különféle bőrbetegségeket jelentett, amelyek szinte 

gyógyíthatatlannak számítottak. A törvénykezésük alapján a tisztátalanok 

közé sorolták őket – s megszaggatott ruhában, feloldott hajjal fejfedő nélkül 

kellett járniuk, s tragikus állapotukra, még ha valaki nem is figyelt volna fel 

elsőre, szólni kellett, pontosabban kiabálnia a távolság megtartása végett.  

Jeruzsálembe nem léphettek be, ki voltak tehát tiltva mindenféle vallási 

közösségből – lényegileg azt mondhatnánk, hogy élőhalottak voltak.  

Jövő héten kezdődik a nagyböjti időszak, a megújulás lehetősége az Istennel 

való kapcsolatunkban, a családi életünkben, a munkahelyünkön, az 

embertársakkal való viszonyunkban… Hol kéne igazán szabaddá, gyógyulttá 

lennem? Mi az én leprám, ahová Jézus segítségét kérem? Mennyire Jézus 

központú az én életem? Tervezzem meg, hogyan szeretnék válaszolni Isten 

mély hívására, hogy követhessem őt… Vajon nem a gazdag ifjú vagyok én 

is, aki szomorúan távozik Jézustól, mert máshol van a vagyonom? 

Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből 1. részlet 

A hideg szív 

Dante Alighieri úgy írja le a poklot, hogy a közepén derékig jégbe van 

fagyva a sátán aki az elfojtott szeretet dermesztő légkörében él. Tegyük fel 

tehát a kérdést: hogyan hűlhet ki bennünk a szeretet? Mik azok a jelek, hogy 

kialudni készül bennünk a lángja? 

Ami elfojtja a szeretetet, az elsősorban a pénz iránti mohó vágy, „minden 

baj gyökere” (1Tim 6,10). Ezt követi az Isten elutasítása, amivel együtt jár a 

tőle jövő vigasz elhárítása is, amikor inkább a reménytelenséget választjuk, 

semmint Igéjének és szentségeinek vigasztalását. Mindez erőszakká válik 

azokkal szemben, akikre úgy tekintünk, mint fenyegetésre a magunk 

„bizonyosságai” szempontjából: a meg nem született gyerekekkel, az idős, 

beteg emberekkel, az átutazó vendéggel, az idegennel szemben, de azzal a 

felebarátunkkal szemben is, aki nem felel meg az elvárásainknak. 

A teremtett világ is csendben tanúskodik a szeretet eme kihűléséről: a 

földet megmérgezte az ember a gondatlanul, odafigyelés nélkül elhajigált 

szeméttel; a tengereknek, amelyek sajnos szintén szennyezettek, a kényszerű 

migráció számos hajótöröttjének maradványait is el kell fedniük; az egeket, 

amelyek Isten terve szerint az ő dicsőségét éneklik, olyan gépek ’szántják’, 

amelyekből halált hozó eszközök hullnak alá. 

Közösségeinkben is egyre inkább kihűl a szeretet. Az Evangelii gaudium 

kezdetű apostoli buzdításomban igyekeztem leírni e szeretet hiányának 

legnyilvánvalóbb jeleit. Ezek: az önző lustaság, a terméketlen pesszimizmus, 

az elszigetelődés és a folytonos testvérháborúk kísértése, a világias 

gondolkodás, ami arra vezet, hogy csak a látszattal foglalkozzunk, és így 

lehűtsük a küldetésünk hevét. 

Nagyböjt 40 napja és Hamvazószerda 

A negyvenes szám már az Ószövetségben nagy szerepet játszik: Mózes 40 

napot töltött a hegyen, hogy Isten parancsait átvegye. Illés 40 napig 

vándorolt böjtölve és imádkozva a pusztán keresztül, míg Hóreb hegyén 

Istent titokzatos módon megtapasztalhatta. Negyven évig vándorolt a 

választott nép az Ígéret földjéig, valamint Jézus maga is 40 napot volt a 

pusztában. 

Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájától kapta: a 

vezeklők vezeklő ruhát öltöttek, majd hamuval megszórták őket. A hamu 

már az ókorban és az Ószövetségben is a semmiség és a mulandóság jelképe 

volt. „Emlékezz ember, porból vagy, s visszatérsz a porba!” 


