
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  18:00 csemői felnőtt katekézis 

  19:00 fiatal házasok csoportja 

Kedd:  18:00 haladó katekumen csoport 

  19:00 igekör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

19:45 jegyeskurzus 

 Csütörtök: 19:30 kezdő katekumen csoport 

Péntek:  16:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

 

 

Hirdetések 

 

1. Hétfőn (március 25.) Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó 

Boldogasszony főünnepe lesz. 

2. Aktuálissá vált adóbevallásunk elkészítése. Hívő emberként ajánljuk 

adónk egyik 1%-át a Magyar Katolikus Egyház javára, és erre a 

lehetőségre hívjuk fel ismerőseink figyelmét is. Adónk másik 1%-át 

pedig ajánljuk katolikus intézmények javára (pl. Mária Rádió, 

Katolikus Karitász, Szent Kereszt Iskola). 

3. A mai nappal (március 24.) kezdődik a Karitász tartós élelmiszer 

gyűjtése. Kérjük, adományaikat a Szent Anna oltárhoz helyezzék! 

4. Pénteken 18 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a Szent Kereszt 

Plébániatemplomban. 
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NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

Dől a torony 

„…az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony,  és 

agyonzúzta őket, azt hiszitek, hogy bűnösebbek voltak, mint 

Jeruzsálem lakói közül bárki?  Mondom nektek: nem! De ha nem 

tartotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is mindnyájan.  

Aztán egy példabeszédet mondott: Egy embernek a szőlejében 

volt egy fügefa. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált.  

Erre így szólt vincellérjéhez: Három év óta mindig jövök, hogy 

gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért 

foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd még egy évig! 

Körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre? Ha mégsem, akkor 

majd kivágod.” 

(Lk 13,4-9) 

 

 Jézus példabeszéde a fügefáról és a termésről el kell hogy indítson 

mindegyikünket egy olyan lelkiismeret-vizsgálatra, ami föltárja az igazi 

valóságot: hogyan is állunk mi az Isten tervének megvalósításával, a 

gyümölcsökkel? Döbbenetes, ahogyan Jézus az áldozatok esetében, amikor a 

torony rádőlt az emberekre, azt mondja: ti éppen így jártok, ha nem tartotok 

őszinte bűnbánatot. 
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 A torony mindegyikünkre dől. Nem valamikor egyszer, hanem már 

fölöttünk van. Az, amit Jézus mond, hogy „ha nem tartotok bűnbánatot, 

éppen így jártok”, ez meghív bennünket. Jézus irgalmas szeretete azt 

mondja, hogy gyertek ki a torony romjai alól, ne engedjétek, hogy rátok 

dőljön. Őszinte, megújító bűnbánattal lehet csak kijönni a romok alól. Ha 

nem így teszünk, ránk dől és maga alá temet minket. 

 Jézus szeretete az, ami figyelmeztet és hív bennünket. Az, hogy „ha 

nem tartotok bűnbánatot, meg nem tértek, ugyanígy jártok”, szükségessé 

teszi azt, hogy mindannyian megváltoztassuk az életünket abba az irányba, 

amerre a Szentlélek mutatja, és ami a teljes Krisztussal való egység. Olyanná 

lenni, mint Krisztus. 

 Innen kezdjük el vizsgálni, és a bűneinket is ennek a fényében 

nézzük, hogy olyan vagyok-e, mint Krisztus. Ne engedjük a gonoszlélek 

kísértését megszólalni, hogy „úgysem leszel te olyan, mint törekszel te erre? 

Azt hiszed, hogy tán majd te Isten leszel? Gyarló ember vagy, örülj, hogy 

egyáltalán még valahogy létezel… Ez mind a gonosz kísértése, mert Jézus 

azt mondja: legyetek olyanok, mint én. Ez lehetséges, mert mindent 

megtehetünk abban, aki megerősít minket. A bennünk élő Krisztus által, ha 

az őszinte bűnbánatban kiüresítjük önmagunkat, és engedjük, hogy Krisztus 

kezdjen el élni és tevékenykedni bennünk, akkor tényleg olyanok leszünk, 

mint ő. Ha nem is egy pillanat műve, de átformál bennünket önmagára, 

önmagához hasonlóvá tesz minket a bennünk élő Krisztus. 

 Ez tehát lehetséges, de nem azért, mert mi így gondoljuk, hanem 

azért, mert Krisztus azt mondja. Ha viszont én nem nézem meg, nem látom a 

különbséget önmagam és Krisztus között, és nincs elhatározásom, vágyam, 

törekvésem, hogy olyanná legyek, mint ő, akkor nincs megtérés. Ha pedig 

nincs megtérés, rám dől a torony. Mert „ha meg nem tértek, ugyanígy jártok 

ti is.” 

Péter atya 

 

A bűn valósága 

„A bűn jelen van az ember történelmében: hiába kísérelnénk meg 

tudatlanba venni vagy más nevekkel illetni e sötét valóságot. Ahhoz, hogy 

valaki megérthesse a bűn mibenlétét, elsősorban el kell ismernie az embert 

Istenhez fűző mély köteléket, mert e kapcsolaton kívül a bűn rosszasága a 

maga lényegében -- mint Isten elutasítása vagy szembehelyezkedés vele -- 

nem fedezhető fel, de továbbra is megterheli az ember életét és történelmét. 

A bűn, s főként az áteredő bűn valóságát csak az isteni 

kinyilatkoztatás világítja meg. Azon megismerés nélkül, melyet Isten ad 

nekünk, a bűnt nem lehet világosan fölismerni, és megjelenik a kísértés, 

hogy a bűnt úgy értelmezzük, mint fejlődési rendellenességet, pszichikai 

gyöngeséget, mint tévedést vagy egy helytelen társadalmi szerkezet 

kikerülhetetlen következményét stb. Csak Isten emberre vonatkozó tervének 

ismeretében értjük meg, hogy a bűn visszaélés azzal a szabadsággal, melyet 

Isten a teremtett személyeknek ajándékoz azért, hogy szeretni tudják őt és 

egymást.” 

(A Katolikus Egyház Katekizmusa, 386-387) 

 

 

Boldog Charles de Foucauld: Az önátadás imája 

 

“Atyám, átadom magamat Neked, tégy velem tetszésed szerint. 

Bármit teszel is velem, megköszönöm, mindenre kész vagyok, mindent 

elfogadok, csak akaratod bennem és minden teremtményedben beteljesüljön. 

Semmi mást nem kívánok Istenem. Kezedbe ajánlom lelkemet, neked adom 

Istenem, szívem egész szeretetével, mert szeretlek, és mert szeretetem igényli, 

hogy egészen Neked adjam át magam, hogy végtelen bizalommal egészen 

kezedbe helyezzem életemet, mert Te vagy az én Atyám.” 

 


