
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.00 Szent László fiúkör  

Csütörtök 19.30 Kezdő katekumen 

Péntek  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista ifjúsági csoport 

            Egyetemista csoport 

Hirdetések 

 

1. A jövő heti ökumenikus imahét alkalmaira (részletezve a belső 

oldalon) szeretettel hívunk mindenkit. Hogy minél többen el tudjanak 

jönni a közös imádságokra, hétfőn elmarad a bibliaóra, kedden 

elmarad a haladó katekumenek csoportja (az igekör meg lesz tartva), 

szerdán elmarad a felnőtt katekézis. 

2. Hétfőn a katolikus iskola ebédlőjében mi leszünk a házigazdák, 

ezért kérjük azokat a testvéreinket, akik egy-egy tálca sós vagy édes 

süteményt tudnak hozni, tegyék meg ezt, hogy ezzel 

megvendégelhessük az agapén ottmaradó testvéreket. 

3. Hirdetjük a testvéreknek, hogy január 30-án szerda este 19:45-kor 

kezdődik a jegyes kurzus a plébánián. Jelezzük ismerőseinknek, akik 

az idén házasodnának, hogy jöjjenek és vegyenek részt a közös 

felkészítésben, mert szentségi házasságot csak így köthetnek. Ezek az 

alkalmak minden szerdán este azonos időben lesznek a plébánián. 

4. Tamás atya távozásával a vasárnapi gyóntatások nehézkessé váltak, 

mivel csak a reggel fél 8-as misén lesz gyóntatás. Ezért a vasárnap 

esti szentmisék előtt fél 6-tól lehet a templomban a bűnbánat 

szentségéhez járulni. 

5. Hétfőn Szent Ágnes vértanú, csütörtökön Szalézi Szent Ferenc 

püspök, pénteken pedig Szent Pál megtérésének ünnepe lesz. 
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Farsang 

 Évközi második vasárnapon a kánai menyegző csodáját halljuk, ahol 

Jézus a megszorongatott násznépet, amelyiknek elfogy a bora, szeretetével és 

isteni hatalmával megajándékozza. Az ott lévő korsókat, melyek a 

mosakodásra voltak, vízzel megtölteti és a vizet borrá változtatja, ezzel 

megmentve a lagzit a szégyentől és a szomorúságtól. A bor mindig is az 

ember megvidámítója volt, főleg az ókorban, mivel a víz gyakran nem volt 

iható, ezért a bor segített a folyadékpótlásban. Általában nem tisztán itták, 

hanem vizezték, legalábbis az átlagember. A farsangi időszak kicsit 

összecseng a kánai menyegzővel, hiszen ez a mulatozásnak, a 

kikapcsolódásnak, sokszor sajnos a féktelen tobzódásnak is az ideje volt. Ez 

az, amit Jézus más tartalommal akar megtölteni.  

 A múlt században a farsang a bálok és a mulatságok ideje volt. 

Érthető, hiszen a téli eseménytelen heteket, hónapokat használták ki arra, 

hogy a különféle társadalmi rétegek nagy előkészülettel rendezzék meg a 

mulatságokat, mielőtt beköszönt a nagyböjt csendes bűnbánati ideje. Ez a 

falusi társadalomban is így állt, hiszen a télen sokkal kevesebb munka volt, 

és így ekkor tartották a mulatságokat, bálokat, ekkor köthettek 

ismeretségeket. 

 Az egyházban ennek az időszaknak azonban más a tartalma. A két 

nagy ünnepkör után (Karácsony, Húsvét) olyan időszak következik, ahol az 

ünnep kegyelmi ajándékait a hétköznapokba ültetjük át. Az egyház életében 

tehát nem a mulatozás ideje ez, hanem a Megváltó köztünk való jelenlétének 

a megélése. Karácsonykor ugyanis az örök isteni Ige megtestesülését és 

köztünk való lakását ünnepeljük. Farsangban pedig a köztünk lévő Jézussal 

gyakoroljuk az együttélést. Jézus ugyanis azért vett lakást köztünk, hogy 

életközösséget alakítson ki velünk. Együtt lakjunk Vele, és Ő mivelünk. 

Ennek az ízlelgetése, gyakorlása a farsangi időszak. Ezért mulatságaink nem 
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féktelen tivornyázások, hanem a köztünk lévő Jézussal megélt mulatságok. 

Jézus arra hív meg bennünket, hogy a kölcsönös szeretetben mulassunk, 

tegyük széppé napjainkat, gyűjtsünk erőt az évközi időszakban 

megvalósítani az Isten tervét, és készüljünk rá arra a nagyböjtre, ahol viszont 

az önmegtagadás, a böjt és az imádság lesz az életünk lényege.  

Péter atya 

A hétköznapok ökumenizmusa 

 A keresztény világ január második felében, Szent Pál apostol 

megtérése ünnepének időszakában figyelmét az egymással való kapcsolatra 

és a keresztény egység munkálására fordítja. Ilyenkor intenzívebben 

imádkoznak, előadást tartanak, konferenciákat szerveznek, fölpezsdül az 

ökumenikus élet. A különféle felekezetek teológusai évközben is keresik az 

egymás felé fordulás és az egység megélésének lehetőségeit. Az „átlag 

keresztény” azonban csak egy hétig foglalkozik a kérdéssel, pedig Jézus 

vágya és imája nem arról szólt, hogy azok, akik az apostolok szavára hinni 

fognak, az év egyetlen hetében próbálkozzanak megélni valami konszolidált 

egységet. Ő azért imádkozott, hogy „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, 

Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy 

elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21) 

 Ez folyamatos állapot, létrehozása sem történhet meg úgy, ha mi csak 

az év egy hetében szentelünk figyelmet és energiát az egység építésére. 

Ahogy a test meghal, ha évente csak egyszer lakik jól, és nincs folyamatosan 

táplálva, úgy az ökumenizmus is meghal, ha évente csak egy hét formális 

kapcsolatra szűkül. Jézus mondja: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, 

aki hisz bennem, belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” 

(Jn 7,38) 

Ha tehát mi nem vágyakozunk az igazi krisztusi egységre, hanem 

megelégszünk azzal, hogy saját köreinkben jól érezzük magunkat, akkor nem 

vagyunk hűségesek Krisztushoz, és nem is él bennünk, hiszen Ő önmagában 

akar eggyé tenni mindannyiunkat. Ezért nem hagyhatjuk abba sem az 

imádkozást, sem a konkrét szeretetkapcsolatok építését az imanyolcad 

lezárásával. Nagyon fontos, hogy a világ felé tanúságot tegyünk 

törekvéseinkről, és azoknak, akik távolabb vannak, kinyilvánítsuk az 

egységre irányuló törekvéseinket. Maga a tevékenység nem állhat le egy 

pillanatra sem, amíg meg nem születik a Szentháromságban megélt valódi 

egység. Mivel a szakadások mindig szeretetlenségből fakadnak, az egység is 

csak a másokat befogadó, tettekben megnyilvánuló szeretet által jöhet létre. 

 Ez a hétköznapok ökumenizmusa, amit akkor is élnünk kell, ha a 

sátán újra és újra széthúzást és ellenségeskedést szít a lelkekben. Az egység 

csak a szeretet áldozata által jöhet létre. Jézus az életét adta azért, hogy 

mindegyikünket együtt vezessen az Atyához. 

 Jöjjön el a Te országod, és legyen meg a Te akaratod, Uram! 

 

 


