
 

Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör  

Péntek:  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

 

 

 

Hirdetések 

 

 

1. A héten a közösségi alkalmaink közül az alábbiak elmaradnak: hétfőn 

a bibliaóra és szerdán a felnőtt katekézis, illetve a jegyeskurzus. 

2. Február 22-én pénteken Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe 

lesz. 

3. Jövő vasárnap (február 24-én) országos gyűjtés lesz a katolikus 

iskolák javára. 

4. Újra hirdetjük, hogy mivel a misék alatt nincs gyóntatás, 

vasárnaponként az esti mise előtt fél órával van lehetőség a 

bűnbocsánat szentségéhez járulni. Kérjük a testvéreket, hogy a misére 

való felkészülés miatt ne az utolsó percekben kívánjanak ezzel a 

lehetőséggel élni, hanem 17:30-ra érkezzenek. 
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ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

 

Mi a boldogságom forrása? 

„
Ekkor tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt: 

„Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa.  

Boldogok vagytok, hogy most éheztek, mert jól fogtok lakni. 

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.  Boldogok 

vagytok, ha gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak körükből és 

megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, 

elvetik az Emberfia miatt. Örüljetek azokban a napokban, ha majd ez 

bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a 

mennyben! Atyáik is így bántak a prófétákkal.  

De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat.  

Jaj nektek, akik most jóllaktok, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik 

most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!  Jaj nektek, ha az 

emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis 

prófétákkal. (Lk 6,20-26) 

 

 Lukács csak négy boldogságot említ és négy jajt, de amiket 

boldogságoknak mond, abban megegyezik Mátéval: boldogok vagytok ti 
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szegények, akik most éheztek, akik sírtok, és azok, akiket üldöznek és 

gyűlölnek. Ha megnézzük a saját magunk életét és kicsit a lelkünk mélyére 

tekintünk, nagy valószínűséggel egyikünk sem merné kimondani azt, hogy 

boldog vagyok, mert szegény vagyok, mert üldöznek, mert éhezem. Jézus 

sem ezeket jelöli meg a boldogság forrásának. Nem a szegénység, az éhezés, 

az üldöztetés, a kitaszítottság az, amiből a boldogság fakad, hanem az, amit a 

szakasz végén mond, vagyis „mert tiétek az Isten országa, mert ti Istenéi 

vagytok”. 

 A boldogságunknak tehát az Istenben kellene gyökereznie, 

függetlenül attól, hogy a világban milyen körülmények között vagyunk. Ez 

egy lehetőség. Amikor Jézus kijelentő módban mondja, hogy boldogok 

vagytok, ez a konklúziót feltételezi. Tehát az, aki Istenben boldog és azért 

boldog, mert övé az Isten országa, az biztosan valóban boldog éhesen, 

üldözve, szegényen és minden körülmény között. Nem ezektől függ a 

boldogsága. 

 Ez elsősorban egy kérdés számunkra, mert az, hogy boldogok 

akarunk lenni, biztosan mindegyikünkkel így van. De hogy hol, mikor, 

milyen körülmények között és mitől várunk boldogságot, óriási 

különbségeket hordoz. Kevesen vannak azok, akik rátalálnak arra, hogy 

maga az Isten legyen a boldogságuk, függetlenül mindentől, üldöztetve, 

betegen, magányosan. Krisztus soha nem hagy magamra, Ő az én 

gazdagságom, a táplálékom, Ő a minden a számomra, Ő a boldogságom 

forrása.  

 Ha nem jutunk el erre a krisztusi boldogságra, akkor állandóan a 

szívünkben, a lelkünkben hordozzuk a kielégületlen, hiányos, vágyakozó 

életet, amelyet soha el nem érünk. Azok a vágyaink, amelyek nem 

Krisztusban találják meg a boldogságot, mind-mind kielégületlenek lesznek 

és a végén bebizonyosodik, hogy semmit nem érnek mert mindent 

elveszítünk. 

 Adja az Úr, hogy a mai Evangélium szavai ne csak meghívást 

hordozzanak mindegyikünk számára, hanem Krisztusban valóban meg is 

találjuk a boldogságot és másoknak át is tudjuk adni azt. 

Péter atya 

 

A házasság hete 

A mai nappal záruk a házasság hete, amely nemcsak a keresztények, 

hanem minden ember számára nagyon fontos, az élet természetes 

megvalósulásának formája. A házasság benne volt Isten teremtő tervében, 

hiszen amikor a Teremtés könyvében arról szól, hogy megteremtette az 

embert a saját képére és hasonlatosságára, akkor férfinak és nőnek 

teremtette, vagyis a házasság szeretetegységére teremtette az Isten az embert, 

és ez az életünk alapértelmezett alakulata. Minden embert közösségre 

teremtett, és ennek a legelemibb sejtje a család. Ezért nagyon fontos, hogy 

mindannyian a házasságot és a családot nemcsak a helyén kezeljük, hanem 

az isteni kinyilatkoztatás értékrendjében értsük és valósítsuk meg.  

Nézzük meg a saját életünket, hogy vajon Isten terve szerinti 

házasságot valósítunk-e meg és tényleg boldogok vagyunk-e benne. 

Keressük meg azokat a pontokat, ahol hiányt élünk meg. De ne a másik, a 

házastárs hiányát keressük, hanem a házasságunkét, amit mindkettőnknek fel 

kell fedezni és együtt betölteni. A házasságot nem lehet külön élni, nem lehet 

külön megjavítani. Mindent csakis együtt lehet megélni és együtt lehet 

meggyógyítani. A házasság hete figyelmeztessen arra mindegyikünket, hogy 

Isten egy boldog lehetőséget adott nekünk, és ha ezt jól éljük, akkor valóban 

a boldogság tere és megvalósulása, de ha rosszul éljük meg, akkor akár még 

poklot is lehet belőle csinálni. Ez rajtunk múlik, mert Isten megadja a 

segítségét, irányítását és kegyelmét. Ha mi ezt jól használjuk, akkor 

boldogok lehetünk benne. Hála neked, Istenünk, hogy házasságra, családra 

teremtettél bennünket! 

 

 „A hitnek, a kegyelemnek és az elköteleződésnek, az emberi 

családnak és az isteni Háromságnak a látásmódjával szemléljük a családot, 

melyet Isten szava az emberre, a férfira és a nőre bízott, hogy a nekik 

ajándékozott gyermekekkel együtt olyan személyes közösséget alkossanak, 

mely az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti egység képmása.” 

(Részlet Ferenc pápa „A családban megélt szeretetről” kezdetű apostoli 

buzdításából – Amoris laetitia 29.) 


