
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  15:30 Nyugdíjas klub, 17:00 Biblia óra 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör  

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis, 19:45 Jegyeskurzus  

Péntek:  14:30 Szent Teréz lánykör ELMARAD 

  18:00 A gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport  

Hirdetések 

1. Március 6-a első péntek. A szentmise reggel 7-kor és este 6-kor, a 

nagyböjti keresztút az esti mise előtt, fél 6-kor lesz, Lesz beteglátogatás is, 

de plébános atya szerdán megy a betegekhez. 

2. Kérjük azokat a csoportokat, akik keresztutat vezetnének nagyböjt 

péntekeinek egyikén, hogy jelentkezzenek a sekrestyében. Még két péntekre 

nincs felelős csoport. 

3. Március 14-én, szombaton nagyböjti lelki napot tartunk az iskola 

ebédlőjében, amire a sekrestyében lehet feliratkozni. 

4. Kérünk mindenkit, hogy gondoskodjon barkáról a virágvasárnapi 

barkaszentelőre, még mielőtt a barka teljesen elvirágzik. 

Az imaapostolság imaszándékai 

A kínai katolikusokért: Imádkozzunk, hogy a kínai Egyház kitartson az 

Evangéliumhoz való hűségben, és növekedjenek az egységben. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A németek kiképeznek 2 szuperkémet, hogy beépüljenek az ellenséges, angol 

területen. Megvan a kiképzés, és kihajítják őket a repülőből (persze 

ejtőernyővel). Földet érnek, felvesznek szmokingot, és beülnek egy angol 

bárba. Megszólal az egyik kém ékes angolossággal: - Two Martini, please! - 

Dry? – kérdez vissza a csapos. - Nicht drei, zwei!!  
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nagyböjt 1. vasárnapja 

Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse.  (Mt 4,1) 

 A Biblia szerzői számára a puszta többek közt sötét, veszélyes hely, 

démonok és vadállatok tanyája. Jézus oda vonul ki a „Lélek ösztönzésére”, 

hogy ott megharcoljon az ördöggel. A kísértés története rávilágít arra, hogy 

Jézus igazi ellenlábasa maga a sátán, aki konkrét embereket – Heródes, 

farizeusok, Pilátus, római katonák, Júdás stb. – felhasználva próbálja aláásni 

megváltó művét. Fontos lenne a saját életünket is úgy szemlélni, hogy a mi 

igazi ellenségünk is maga az ördög, nem pedig azok a szerencsétlen 

emberek, akik – sokszor tudtukon kívül – a gonosznak válnak eszközeivé. 

Pál apostol felhívja az efezusi közösség figyelmét, hogy „nem annyira a vér 

és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, 

ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz 

szellemei ellen.” (Ef 6,12) Ha pedig ez így van, akkor a jóra való 

törekvéseink és a jóért folytatott küzdelmeinket nekünk is meg kell vívnunk 

szellemi síkon, az imádság és a böjt eszközeivel. Használjuk ki a nagyböjt 

negyven napját, hogy imádkozva és böjtölve kegyelmeket nyerjünk Istentől 

szeretteink és közösségeink számára. 
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Győzelem a sötétség hatalma fölött 

 A “sátán és angyalai” nem az emberben lévő rossz kivetítései vagy 

egy letűnt kultúra mítikus képzetei csupán, hanem – a Szentírás, a 

Szenthagyomány és az egyházi Tanítóhivatal világos tanítása értelmében – 

valóságos, személyes, szellemi lények, bukott angyalok, akik arra 

törekszenek, hogy ártsanak nekünk és a kárhozatra juttassanak.  

 Szellemi harc folyik értünk, amelyben föl kell ismernünk az 

ellenséget, és meg kell hiúsítanunk támadásait. Az alapelv az, hogy Jézus, 

amikor meghalt a kereszten, már döntő győzelmet aratott a sátán és 

birodalma fölött. Isten “lefegyverezte a fejedelemségeket és 

hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott 

rajtuk” (Kol 2,15). Ahhoz, hogy saját életünkben győzelmet arassunk, 

nekünk csak alkalmaznunk kell Jézus győzelmét önmagunkra, hinnünk kell 

megváltó vérének erejében. (...) 

 Ne felejtsük azonban: “A sátán is a világosság angyalának tetteti 

magát” (2Kor 11,14). (…) Ezért szükségünk van a lelkek 

megkülönböztetésének ajándékára. “Ne higgyetek minden léleknek, hanem 

vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta 

jelent meg a világban” (1Jn 4,1). A lelkek megkülönböztetésének első 

kérdése mindig elvi jellegű. Isten Pétert, a sziklát adta nekünk, hogy 

Egyházán ne vegyenek erőt az “alvilág kapui”, vagyis a pusztulás hatalmai 

(Mt 16,18). Ami nincs összhangban a pápától vezetett hierarchikus Egyház 

tanításával, az biztosan nem jön Istentől. (...) Ez a kritérium működött 

például Vassula Ryden magánkinyilatkoztatásai esetében. 

 Olyasmi is jöhet azonban a gonosztól, ami összeegyeztethető az 

Egyház hitével, hosszú távon mégis arra van szánva, hogy a “hazugság atya” 

malmára hajtsa a vizet. Ilyenkor az igazságot előbb-utóbb tévedéssel keveri a 

gonosz. Jól megfigyelhető ez bizonyos New Age praktikákon, amelyek 

egészen ártatlan módon kezdődnek (pl. “Táplálkozzunk egészségesen!”). 

Ezekben az esetekben a tendenciára kell ráérezni, és ez már inkább intuitív, 

mint elméleti felismerés. A Szentlélekben megkeresztelkedett hívőben a 

lelkek megkülönböztetésének adománya sajátos hatodik érzékként működik. 

“Valami nem stimmel” – érezzük, még ha nem is tudjuk megmondani, mi. 

Olyasmit érzünk szellemileg, mint a zenei diszharmónia a fülben. Van, 

amikor belső hangok, képek, esetleg szagok (démoni bűz) jelzik a gonosz 

jelenlétét, máskor egy rossz, nyomasztó, szorongató érzés. Természetes, 

hogy az adomány működése nem tévedhetetlen; de ha megőrizzük 

alázatunkat, nem tévedünk el. Amikor csak lehet, osszuk meg 

felismeréseinket egymással, és ha összhangban vannak, általában nyugodtak 

lehetünk. Végső soron azonban a megkülönböztetés joga a hierarchiáé 

(Lumen Gentium 12). (...) 

 A lelki élet általános eszközei – imádság, böjt, gyakori gyónás, 

szentáldozás, szentelmények (pl. szentelt víz, egyszerű megáldott olaj) – 

általában elegendők a gonosz hatalmának legyőzéséhez. Ha démoni lelkek 

hatalomhoz jutnak egy személy fölött (megszállottság), az Egyház 

alkalmazza az exorcizmus különleges szentelményét. Ezt azonban – a 

démonokkal való személyes konfrontáció kényes és veszélyes volta miatt – 

kizárólag a területileg illetékes megyéspüspök kifejezett engedélyével 

rendelkező áldozópapnak szabad végeznie. Legtöbbször nincs is rá szükség; 

elegendő a szabadító ima, amelyben nem a démonokhoz beszélünk, hanem 

Istent kérjük, hogy tegye szabaddá a zaklatott személyt Jézus megváltó 

vérének erejével. Ebben is a Szentlélek ereje működik, és ehhez minden 

hívőnek joga van; de körültekintően járjunk el, és nagyon kerüljük a 

feltűnést.  

 A szellemi harcnak ez a területe sokakból szorongást vagy ellenérzést 

vált ki. De ez hozzátartozik lelki megújulásunkhoz és evangéliumi 

tanúságtételünkhöz. Jézus küldetésének lényege a sötétség hatalmának 

megtörése: “Azért jelent meg Isten Fia, hogy az ördög műveit lerontsa” (1Jn 

3,8). Nekünk pedig Jézus művét kell folytatnunk. “Azokat, akik hisznek, 

ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki...” (Mk 16,17). 

Természetesen nem mindenkinek ugyanaz a küldetése, de senkinek se szabad 

a sötétség hatalmai fölötti győzelemtől félnie. A sötétség lehet ijesztő, de ha 

el tudjuk oszlatni, már nincs mitől félnünk. “Íme, hatalmat adtam nektek, 

hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és 

semmi sem fog ártani nektek” (Lk 10,19).     Dr. Kovács Gábor atya 


