
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  17:30 Csemő felnőtt katekézis, 19:00 Fiatal házasok 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

  18:00 Haladó katekumenek, 19:00 Igekör 

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

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumenek 

Péntek:  15:00 Szent Teréz leánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Hirdetések 

1. Március 13-án, pénteken este 6 órakor keresztutat járunk a templomban.  

2. Kérjük azokat a csoportokat, akik keresztutat vezetnének nagyböjt 

péntekeinek egyikén, hogy jelentkezzenek a sekrestyében. Még egy péntekre 

nincs felelős csoport! 

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

ebédlőjében. A lelki nap fél 10-kor kezdődik, és szentmisével zárul. Kérjük, 

hogy aki szeretne azon részt venni, iratkozzon fel a sekrestyében kihelyezett 

jelentkezési lapra. Ugyanezen a napon kerül megrendezésre Nagykőrösön a 

következő Tiszás ifjúsági találkozó, amire a sekrestyében lehet jelentkezni. 

5. Ugyancsak szombaton az esti mise előtt gyóntatás lesz fél 6-tól. 

6. Március 20-án, pénteken este 9 órakor szentségimádást tartunk a 

templomban az Eucharisztikus Kongresszus készületének jegyében. 

7. Húsvétra is szeretnénk a rászoruló családoknak tartós élelmiszereket 

gyűjteni, hogy ezzel is szebbé tehessük számukra Jézus feltámadásának 

ünnepét. Március 15-től, nagyböjt 3. vasárnapjától, március 29-éig a Szent 

Anna oltárnál a szokott módon helyezhetik el élelmiszer, illetve pénzbeli 

adományaikat. 

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

Hány skót fér be egy Mini Morrisba? – Tegyél be egy pennyt, és megtudod. 

*** Miért van szálka a skót nyelvében? – Mert kiöntötte a padlóra a whiskyt. 
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Nagyböjt 2. vasárnapja 

Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig 

vakító fehér lett, mint a fény.  (Mt 17,2) 

 „Én vagyok a világ világossága.” (Jn 8,12) Jézus fénye nem külső 

megvilágítás eredménye, hanem isteni természetéből fakadó világosság, 

amely lénye legbelsejéből tör felszínre. A színeváltozáskor emberségén 

átragyog istensége, és fokozatosan nyilvánvalóvá válik a tanítványok 

számára, hogy Jézus Krisztus Isten „dicsőségének kisugárzása és lényegének 

képmása.” (Zsid 1,3) Ő „az igazi világosság, amely minden embert 

megvilágosít.” (Jn 1,9)  Hogyan teszi ezt? Úgy, ha közel engedjük 

magunkhoz. Az Úr közelében dicsőségének ragyogása „átragad” ránk, ahogy 

Mózes arcának bőre is ragyogott, miután beszélt az Úrral (vö. Kiv 34,29). 

Engedjük, hogy Isten fénye elérjen minket, beragyogja szívünk még sötétben 

lévő zugait. Tárjuk fel előtte lelkünk elzárt helységeit, hogy az isteni 

világosság belénk tudjon hatolni. Arra kaptunk meghívást, hogy mi is úgy 

éljünk, mint „a világosság fiai”. (Ef 5,8) Ha minket elér, és belülről átalakít 

Isten fénye, mi is világítani fogunk. Krisztus fényével pedig képesek leszünk 

bevilágítani még a bűntől elsötétedett világot is.
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Nagyböjtről (Magyar Kurír interjúja Füzes Ádámmal) 

Hogyan lehetséges, hogy 1-2 hónappal Jézus születésének ünneplése után 

itt van a Megváltó szenvedésére, kereszthalálára felkészítő időszak? 

Húsvétot a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnap 

ünnepeljük, ez március 22. és április 25. között mozoghat. Ennek 

megfelelően a nagyböjt kezdete lehet akár február 4-e is, ami igazán rövid 

farsangot eredményezne, míg a leghosszabb karneváli idény március 10-éig 

tartana.  

Miért negyven napig tart a nagyböjt? A negyvenes szám ma sokaknak az 

életközepet juttatja az eszébe, de a korai kereszténység – kezében az 

Ószövetséggel – a készület idejét látta benne: Mózes negyven napig böjtöl a 

törvény kihirdetése előtt, negyven évig tart a pusztai vándorlás, Illés negyven 

napig megy a Hórebre, Jónás negyvennapos bűnbánatra hívja Ninivét. A 

keresztények számára azonban a legfontosabb példa Jézus negyvennapos 

böjtje. 

Honnan ered a hamvazkodás szertartása? A hamu már az Ószövetségben 

a bűnbánat jele volt, és Jézus is említi. A korai Egyházban a bűnbánókat 

nagyböjt elején, miután bűneiket megvallották, és kirótták rájuk az elégtételt, 

szőrzsákba öltöztették, a püspök hamut hintett a fejükre, és kiutasította őket a 

templomból, ahogyan a bűnbe esett első emberpárt Isten a paradicsomból. 

Egyes hívők bűnbánatuk jeléül magukra vették a hamu jelét, és a 11. 

századtól ez általános előírás lett. 

Miből van a hamvazószerdán használt hamu, és mit jelképez? A hamut a 

hagyomány szerint az előző évi virágvasárnapi barkák elégetésével (és 

szitálásával) nyerjük. A hamvazkodás fentebb leírt eredeti jelentése miatt 

fontos lenne a nagyböjt eleji gyónás, és így az időszakban a meggyónt, 

megbánt bűnök fölötti vezeklés jele lehetne a hamu. 

Ha összeszámoljuk a napokat hamvazószerda és húsvét között, több 

mint negyven nap jön ki. Miért? Eredetileg kétnapos böjt volt húsvét előtt, 

ez bővült egyhetesre, majd hat vasárnappal korábban (a mostani első 

vasárnap) kezdődött a böjt, végül magánszorgalomból kezdték még négy 

nappal korábban. A vasárnap ugyanis böjttiltó nap, és így – egyes számítások 

szerint – nem része a negyven napnak. Tehát a 6×6=36-hoz kellett még 4 

nap. A 11. századtól lett a nyugati rítusban általános előírásként szerda a böjt 

kezdete. 

Tanúságtétel 

 A tegnapi [február 24-ei] Fire&Light-ra [„Tűz és Fény 

szentségimádás”] elhívtam egy családot, egy 8 éves kisfiút és az anyukáját a 

körzetemből. Régóta probléma van vele (magatartás), de a helyzet mostanra 

odáig fajult, hogy az iskola ultimátumot adott nekik, hogy március végével 

vigye el az iskolából. A magatartásproblémát úgy jellemezte, mintha 

időnként átkapcsolnának valamit a fiában, bekattan valami és onnantól nem 

önmaga. Már végigjárták mindenféle vizsgálatot, fejlesztést, terápiát, amit 

emberileg lehetett, de a helyzet nem, hogy javult volna inkább rosszabb lett. 

Elsírta magát a telefonba, hogy mit csináljon. Én próbáltam vigasztalni és 

ami nagyon érdekes volt, hogy végig egy mondat járt az agyamban - hívd el 

este a Tűz és Fényre- ez az a helyzet, amin csak Isten segíthet. Megtettem, 

bár volt benne egy kis drukk, hogy mit szól ahhoz, hogy a védőnője ilyen  

„terápiát” javasol, de annyira erős volt bennem a hang, hogy nem lehetett 

mást tennem.  

 Most jön a csoda: Ma délelőtt felhívott az anyuka és elmesélte, 

hogyan is élték meg a tegnapot. Ő attól a perctől kezdve, hogy elkezdtük a 

dicsőítést megállás nélkül zokogni kezdett egészen addig, amíg imádkoztak 

érte, majd mintha egyik pillanatról a másikra elvágták volna a sírást, egy 

olyan fokú békességet kapott a szívébe, amit még nem érzett. A kisfiú amint 

látta, hogy elindultak az imapárok másról sem beszélt csak arról, hogy ő is 

szeretné, ha imádkoznának érte, és minden egyes alkalommal amikor látta, 

hogy nem hozzá jönnek, panaszkodott, hogy ő is akarja „ezt”. Aztán amikor 

„végre” megkapta és vége lett az imámnak, azt mondta az anyukájának: 

„Most már biztos vagyok benne, hogy innentől jó gyerek leszek, meg tudom 

csinálni és nem fognak elküldeni az iskolából, ahova nagyon szeretek járni.” 

Majd a következő mondata az volt: „Anya mikor lesz legközelebb ilyen 

alkalom, mert szeretnék jönni, mert ez nekem nagyon jó.” Dicsőség és hála 

Istennek, hogy ismét kinyilatkoztatta végtelen szeretetét egy családra és 

köszönet, hogy mi ebben eszközök lehettünk.  


