
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 19:45 jegyeskurzus 

Péntek:  14.45 Szent Teréz lánykör 

18.00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat: 9:30 Ministráns foglalkozás 

 

 

Hirdetések 

 

1. Ma (március 3.) könyörgő nap van a világ éhezőiért. 

2. Hétfőn van a Mária Rádió ceglédi stúdiójának 5-ik évfordulója, este 

18 órakor hálaadó szentmisét mutat be Lépes Lóránt atya. Emiatt a 

hétfői bibliaóra elmarad. 

3. Szerdán (márc. 6.) kezdődik a Nagyböjt. Hamvazószerda szigorú 

böjti nap, vagyis 21 és 60 év köztiek napi háromszor étkezhetnek és 

egyszer lakhatnak jól. Természetesen a hústilalom nemcsak a szigorú 

böjti napokon, hanem nagyböjt összes péntekjén érvényben van. 

4. Hamvazószerdán reggel kivételesen 8-kor és este 6-kor lesz 

szentmise. A hamvazás szentelményét ezeken a miséken a homília 

után szolgáltatjuk ki. Vasárnap nem lesz hamvazás. Hamvazószerdán 

a felnőtt katekézis elmarad. 

5. Jövő vasárnap (márc. 10.) Nagyböjt első vasárnapja. 
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ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP 

“Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, sem rossz 

fa, amely jó gyümölcsöt hoz.  A fát a gyümölcséről lehet megismerni. 

Nem szednek tövisbokorról fügét, s gyalogszederről sem szüretelnek 

szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember 

pedig a rosszból rosszat. Hisz a száj a szív bőségéből beszél.”  

(Lk 6,43-45) 

 

Milyen gyümölcseim vannak? 

 

 Jézus egy nagyon közérthető hasonlattal szeretné közel hozni 

hozzánk, hogy mennyire fontosak a tetteink. Ezért tárja fel azt, hogy a jó fa 

jó gyümölcsöt, a rossz fa rossz gyümölcsöt hoz, és gyümölcseiről ismerjük 

meg a fát. Mi is, ha az életünk igazi értékét akarjuk megismerni, szembesülni 

akarunk azzal, hogy mennyit is érünk, akkor azokat a tetteket kell 

megvizsgálnunk, azokat a gyümölcsöket kell megkeresnünk, melyek nem a 

mi vagy a világ életének gyümölcse, hanem a bennünk élő Krisztusé. Mert 

hisz’ a jó fa maga Krisztus, és ő az, aki bennünk megtermi a jó gyümölcsöt. 

Emlékezzünk csak a szőlőtő – szőlővessző hasonlatra! Jézus azt mondja, 

hogy „én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők,” és így termitek meg a 
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gyümölcsöt, ami igazából a tőkéből árad a vesszőkbe és a vesszőkön 

keresztül a gyümölcsbe. Ugyanez a „jó fa – jó gyümölcs”: bennünk a jó fa 

Krisztus, és az ő gyümölcsei a jó gyümölcsök. Ha bennünk nem Krisztus, 

hanem a világ él, akkor a világ gyümölcseit teremjük meg, de ezek a rossz fa 

rossz gyümölcsei.  

 Annak a kritériuma, hogy mi az, ami Krisztus gyümölcse, és mi az, 

ami a világ gyümölcse, nem az érzéseinken alapul, hanem annak az 

objektivitásnak a következménye, ami az igazi krisztusi cselekedet, ez pedig 

akkor van, ha én azt teszem, amit Jézus akar, amit Jézus mond. Nem 

„véletlen” tesszük meg Krisztus cselekedeteit, hanem tudatosan. 

 Ma erre törekedjünk, mert hiszen Jézus mindegyikünket számon kér, 

a mennyei Atya mindegyikünket megvizsgál, hogy ott vannak-e bennünk 

Krisztus tettei. Ne az utolsó pillanatban vegyük észre, hogy nem teremtük 

meg a gyümölcsöt. Most, a Nagyböjt közeledtével aktuálissá is válik, hogy a 

mennyei Atya megtisztítson bennünket, hogy még többet teremjünk. 

Péter atya 

Márciusi evangelizációs imaszándék 

A keresztény közösségek jogainak elismeréséért: Imádkozzunk, hogy 

a keresztény közösségek – különösen azok, amelyek üldöztetést szenvednek 

– érezzék Krisztus közelségét és jogaikat tartsák tiszteletben. 

 

 

Keressük az Ő akaratát! 

Nagyböjt közeledtével mindegyikünknek – kicsiknek, nagyoknak, 

még a szenteknek is szüksége van arra, hogy átnézzük az életünket, és ezt a 

böjti időszakot úgy használjuk föl, hogy az Isten szándéka szerint kiüresítsük 

önmagunkat, fölvértezzük magunkat az isteni kegyelemmel, hogy aztán a 

kísértéseknek ellenállva növekedni tudjunk az istengyermeki életben. Jézus 

példáját vesszük, aki negyven napra kivonult a pusztába, azért, hogy jól 

megérthesse a mennyi Atya akaratát, ami az ő üdvösségterve. Nyilván itt 

nem a Fiúistennek, hanem Jézus Krisztus emberségének kellett megérteni, 

hiszen ő valósítja meg a megváltás művét. Kimegy a pusztába, nem iszik, 

nem eszik negyven napon keresztül azért, hogy ne a világ vonja el a 

figyelmét a mennyi Atyára való ráhangolódástól. Közben jön a kísértés, de 

mert ő a mennyi Atyában él, ezért a kísértések leperegnek róla, pontosabban 

szólva az Isten erejével veri vissza azokat.  

Ezek a kísértések mindegyikünkben megvannak, és ezért szükséges, 

hogy a nagyböjt folyamán ezeket a ragaszkodásainkat próbáljuk meg 

elvágni, próbáljuk meg fölszabadítani magunkat a különféle, kisebb-

nagyobb, gyöngébb vagy erősebb szenvedélyektől, megszokásoktól, amelyek 

az életünket megkötözik és nem teszik lehetővé, hogy egész lényünkkel Isten 

akaratát keressük és megvalósítsuk.  

Nézzük át a személyes kapcsolatainkat, hogy ott Krisztus szeretete 

működik-e, vagy sem. A böjt és imádság területén erősítsük a kapcsolatot 

Krisztussal, hogy ő – betöltve az életünket – egészen helyet találjon 

bennünk, úgy, ahogyan János apostolnál mondja: jövök, hogy lakást vegyek 

bennetek. Minél inkább Krisztus vesz lakást bennünk, a húsvéti feltámadás 

annál inkább az egész lényünk öröme, boldogsága lesz, és már egy kicsit a 

beteljesült megdicsőülés tapasztalatát hozza majd magával. Ezért használjuk 

ki a nagyböjtöt, ezt az időszakot, hogy Isten akarata bennünk teljessé váljék. 

 „Mivel a test egy a lélekkel minden cselekvésben, ezért a test a lélek 

társa lesz mindenben, ami a jövőben fog történni. Tiszteljük tehát testvéreim 

testünket és ne éljünk vissza vele, mint a külső dolgokkal: ne mondjuk, mint 

az eretnekek, hogy a test olyan, mint a ruha, mint valami külső dolog, hanem 

tartsuk tiszteletben azt, mint olyat, ami hozzátartozik személyünkhöz. 

Mindenről, amit a testünk által tettünk, számot kell adnunk Istennek.”  

(Jeruzsálemi Szent Kürillosz – 18-ik katekézis) 


