
Közösségi alkalmaink a héten 

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

  19.00 Fiatal házas 

Kedd  18.00 Haladó katekumen 

 Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

   19.45 Jegyesoktatás 

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

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fogjuk 

továbbítani. 

2. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól végezzük a keresztúti 

ájtatosságot. Vegyünk rajta részt minél többen! 
3. Egyházközségi kirándulásra ma estig lehet még jelentkezni Sági 

Anikó testvérünknél (30/430 2497). Részletek a hirdetőtáblán.  

4. A héten elsőpéntek lesz, vagyis reggel 7 és 18 órakor lesznek 

szentmisék a templomban. Ezen a napon meglátogatjuk betegeinket. 

5. http://laudetur.hu/nagybojtinaplo/ Segítség a nagyböjti készületben! 

Napi elmélkedést lehet kapni emailben. 

6. Csütörtökön képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánián 18.45től, 

emiatt az esti kezdő katekumen elmarad. 
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Nagyböjt 2. vasárnap 

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és 

egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája 

olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így 

a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és 

beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó 

nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet 

és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve.  

Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én 

szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, 

csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne 

mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak 

közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit 

jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül. 

Útravaló 

Nagyböjt megtérésének, lelki útjának elején egy kiválasztás áll. Nem az 

ember kezd közeledni az Istenhez, hanem Isten kegyelme ragad meg 

bennünket, hogy meg tudjunk térni. Ez a kiválasztási pillanat azonban nem 

http://laudetur.hu/nagybojtinaplo/
http://www.cegledplebania.hu/
mailto:szecsodi.peter@vaciegyhazmegye.hu


csak meghív, hanem egyszersmind küld is: Isten "Szeretetből eleve arra 

rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által - akarata és tetszése szerint - 

fogadott gyermekeivé legyünk; hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, 

amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket" (Ef 1,5-6). 

Isten kegyelmének ez a magasztalása a hívekben egyszersmind tanúságtétel 

is arról, amit megtapasztaltunk. Így kapcsolódik össze a lelki út első pontja 

az utolsóval - Isten kiválaszt, majd végül visszaküld az emberek közé, hogy 

tanúskodjunk arról, amiből részt kaptunk. 

Mindez egészen pontosan nyer megfogalmazást Márk evangéliumában az 

apostolok kiválasztásáról szóló részben: Jézus "tizenkettőt választott ki, hogy 

vele tartsanak, és hogy igehirdetésre küldje őket" (Mk 3,14). Vagyis a 

kiválasztás erre szól - legyünk Jézussal, majd ezt az együtt való létet 

megtapasztalva, induljunk el tanúságot tenni a világba. Ezt látjuk a nagyböjti 

lelki utunk elején is: Jézus kiválaszt és meghív, hogy vele legyünk negyven 

napig a pusztában, felkészülve szenvedése, halála és feltámadása titkára, 

hogy azután ebben mi magunk is átalakulva, tanúságot tehessünk a 

Feltámadottról. 

“Ha szíved kószál és szenved, vidd vissza óvatosan a helyére, és helyezd 

gyengéden a te Istened jelenlétébe. És ha soha semmi mást nem csináltál 

egész életedben, csak a szívedet hoztad vissza s helyezted ismét Isten 

jelenlétébe, – bár az újra meg újra elszaladt, miután visszahoztad -, akkor 

már nem éltél hiába, akkor életed beteljesedett.” (Szalézi Szt Ferenc) 

“Teljesen jelen lenni. Ott, ahol vagyok. Egy találkozásban, egy 

beszélgetésben, amikor valakit meghallgatok, az olvasásba belefeledkezve 

vagy éppen az imában… Igazán csak akkor találkozom valakivel, ha jelen 

vagyok a számára.” (Mustó Péter SJ) 

5  MÓD, HOGY MEGNYÍLJ  A Z IMÁBAN  
 

1. Amikor nem akarunk imádkozni, mert arra kényszerít 

bennünket, hogy szembenézzünk saját sötétségünkkel 

Néha az ima fájdalmas, szembesít minket a félelmeinkkel, aggodalmainkkal, 

nyomorúságunkkal, hibáinkkal…. és ezt senki nem szereti. De, habár 

ellentmondásos, békével tölt el bennünket, hogy kicsinyességünket Jézus elé 

helyezzük. Ekkor meggyógyulhatunk, megmenekülhetünk. Mi, emberek 

hozzá vagyunk szokva, hogy fenntartjuk a látszatát annak az érzésünknek, 

hogy mindent meg tudunk csinálni, és ez mutatja meg nekünk, hogy a 

szükség a gyengeség egy jele; azonban Isten meggyőz minket apránként, az 

életünk eseményein keresztül, hogy semmik vagyunk. Ő megengedi az 

életünkben a kilátástalan sikátorokat azért, hogy szembenézve velük 

tudatosítsuk, hogy nekünk állandóan a semmiből kell lennünk. 

Az alázatosság megadja nekünk a nyugalmat, hogy azt mondjuk: Én nem az 

vagyok, amit mások gondolnak rólam vagy amit én gondolok magamról, 

hanem amit Isten gondol rólam. 

Az ima egy gyönyörű meghívás hogy kibéküljünk emberi természetünkkel és 

hagyjuk, hogy Ő szeressen és megszenteljen bennünket. Ahogy Szent Teréz 

mondta: „Jól tudom hogy a kis lelkemben nem a nagy vágyaim azok amik 

örömet okoznak Istennek, amit Ő látni szeret az az, ahogy szeretem a 

kicsinyességemet és a nyomorúságomat.” 

Imáidban, engedd meg magadnak hogy újra és újra elmondd az Úrnak: „Akit 

Te szeretsz az dühös” és Ő válaszolni fog neked: „Járj hitben és reméld, 

hogy meg leszel gyógyítva.” 

 


