
 Hirdetések 

1. Szerdánként este 6-tól jegyeskurzus indul a plébánián, amire azok 

jelentkezését várjuk, akik idén szeretnének szentségi házasságot kötni. 

2. Szerda, február 17-e hamvazószerda, ami a nagyböjt kezdete. Reggel 7-

kor, 8-kor (iskolamise) és este 6-kor lesz szentmise a templomban. Csak 

ezen a napon végezzük a hamvazás szertartását, tehát a vasárnapi miséken 

nem lehet hamvazkodni.  

Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat jelent, illetve legfeljebb 

háromszori étkezést egyszeri jóllakással. A hústilalom nemcsak a szigorú 

böjti napokon, hanem nagyböjt minden péntekén érvényben van.  

3. Rendszeres, csendes szentségimádást indítottunk szerdánként a 

templomban. Az Oltáriszentséget a reggeli mise után helyezzük ki kb fél 

órára. Folytatjuk emellett a csendes szentségimádást keddenként a Magyarok 

Nagyasszonya Kápolnában a délután 5 órai mise után a szokásos rendben. 

4. Pénteken, február 19-én este 6-kor ifjúsági misét tartunk a templomban, 

amire szeretettel hívjuk a plébánia fiataljait, elsősorban a 13- 25 éves 

korosztályt. A szentmisét élőben közvetítjük a Mária Rádió Facebook 

oldalán. 

5. Gyónási lehetőséget biztosítunk nagyböjtben minden szombaton a mise 

előtt este fél 6-tól a Templomban. 

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

– Hogy hívják az orosz  számítógép-hálózatot? – Nyet-work. *** – Hogy 

hívják a konyhai  ragadozót? – Kenyérhéja! *** – Hogy hívják a kínai 

pénzügyminisztert? – Csakcsekkencsal. *** – Hogy hívják arab kapust? – 

Kapd El Hammar. *** – Hogy hívják a finn kidobót? – Halja Menjeninnen.  

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás 

örömével veszel körül engem. 

 Mijo Barada horvát származású katolikus hitszónok, 4 gyerekes 

családapa, gazdálkodó; Magyarországon is rendszeresen megfordul. Szüleit, 

nagyszüleit a kommunista diktatúra sem tudta eltántorítani keresztény 

hitüktől. Testvéreivel az egyházközség aktív tagjai voltak, hitükért bátran 

kiálltak világi környezetben is. Mindazonáltal, amikor nagymamája rákos 

beteg lett, azzal egyidejűleg édesapja pedig veseműtét-sorozaton esett át a 

hite válságba került. Lelke mélyéből fakadt fel a fohász: „Ó, Istenem, hát 

nem elég, hogy a kommunisták üldöznek, bántalmaznak minket, még Te is 

lesújtasz ránk?” Kétségbeesésében jelet kért Istentől: „Kérlek, adj egy jelet, 

ami engem meggyőz arról, hogy valóban létezel! Ha megadod ezt a jelet, én 

teljesen átadom Neked az életemet!” Tizennégy hónapig kitartóan 

imádkozott egyetlen dologért, hogy Isten adjon neki jelet. Aztán egy 

medjugorjei zarándoklaton az Isten szeretete betöltötte őt, szíve mélyén 

megértette, hogy Isten szeretett gyermeke. Ekkor vált egyértelművé számára, 

hogy Isten tényleg létezik. A mai evangéliumban egy leprás megy oda 

Jézushoz, és kérleli: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!” És Jézus azt 

válaszolja neki: „Akarom, tisztulj meg!” (vö Mt 1,40-45) Az Úrnak tetsző az, 

ha kérünk tőle, és nem botránkozik meg, ha kérésünk merész, akár 

provokatív is. Újult bizalommal vigyük eléje kéréseinket a mai napon!  
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Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű levele a Szent József-évre (2. rész) 

 1. Szeretett apa. Szent József nagysága abban áll, hogy Mária férje és 

Jézus apja volt. Mint ilyen „az egész üdvterv szolgálatára állt”, amint azt 

Aranyszájú Szent János mondja. Szent VI. Pál meglátása szerint József 

apasága konkrétan abban fejeződött ki, hogy „életét áldozattá tette, a 

megtestesülés misztériumának és a hozzá kapcsolódó megváltó küldetésnek 

a szolgálatába állította; élt törvényes felhatalmazásával, mely a Szent Család 

felett megillette, hogy önmagát, életét, munkáját teljesen a Szent Családnak 

szentelje; a házastársi szeretetre szóló emberi elhivatottságát önmaga 

emberfeletti feláldozásává változtatta, szívével és minden képességével 

együtt, és szeretetét a házában felcseperedő Messiás szolgálatába állította”.  

 Az üdvtörténetben betöltött eme szerepe miatt Szent József olyan apa, 

akit a keresztény nép mindig szeretett, ezt bizonyítja az a tény, hogy számos 

templomot szenteltek a tiszteletére az egész világon; hogy sok szerzetes 

intézményt, testvérületet és egyházi csoportot inspirált az ő lelkisége, és 

közülük sokan viselik az ő nevét; és hogy évszázadok óta megannyi 

misztériumjátékot mutatnak be tiszteletére. Sok szent férfi és nő volt lelkes 

tisztelője, köztük Avilai Szent Teréz, aki védelmezőjévé és közbenjárójává 

választotta, egészen rábízta magát, és meg is kapta tőle az összes kért 

kegyelmet; saját tapasztalatai által ösztönözve Szent Teréz másokat is 

rábeszélt, hogy legyenek a tisztelői. 

 Minden imakönyvben találhatunk imákat Szent Józsefhez. 

Különleges fohászokat intéznek hozzá minden szerdán, és különösen egész 

március hónapban, melyet hagyományosan neki szentelnek. Az emberek 

Szent József iránti bizalmát az „Ite ad Ioseph” kifejezés foglalja össze, amely 

az egyiptomi éhínség idejére utal, amikor az emberek kenyeret kértek a 

fáraótól, ő pedig így válaszolt: „Menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit 

mond” (Ter 41,55). Itt Józsefről, Jákob fiáról van szó, akit testvérei 

irigységből eladtak (vö. Ter 37,11–28), és aki – a bibliai elbeszélés szerint – 

később Egyiptom alkirálya lett (vö. Ter 41,41–44). Dávid leszármazottjaként 

(vö. Mt 1,16.20), kinek gyökeréből kellett Jézusnak kihajtania Nátán próféta 

Dávidnak tett ígérete szerint (vö. 2Sám 7), és mint a Názáreti Mária férje, 

Szent József a pánt, amely összekapcsolja az Ó- és az Újszövetséget. 

2. Gyengéd apa. József látta, amint Jézus napról napra növekszik 

„bölcsességben, korban és kegyelemben Isten és az emberek előtt” (Lk 2,52). 

Ahogy az Úr Izraellel tette, úgy „tanította meg járni kézen fogva; olyan volt 

hozzá, mint az apa, aki arcához emeli a csecsemőt, aki föléje hajol, hogy 

megetesse” (vö. Oz 11,3–4). Jézus Józsefben látta meg Isten gyengédségét: 

„Amilyen gyengéd egy apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, 

akik félik őt” (Zsolt 103,13). József minden bizonnyal hallotta visszhangzani 

a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Istene gyengéd Isten,  

aki jó mindenkihez, és „gyengédsége minden teremtményre kiterjed” (Zsolt 

145,9). Az üdvösség története gyengeségeinken keresztül „a remény ellenére 

történő reménykedésben” (Róm 4,18) megy végbe. Túl sokszor gondoljuk 

úgy, hogy Isten csak a jó és győztes oldalunkra számít, míg valójában 

terveinek többségét gyengeségünkön keresztül és annak ellenére valósítja 

meg. Ez mondatja Szent Pállal: „Azért, hogy el ne bízzam magam, testembe 

tövist kaptam: a Sátán angyalát, hogy arcul csapdosson. Háromszor kértem 

az Urat, hogy ez távozzék tőlem; de ő azt mondta nekem: »Elég neked az én 

kegyelmem, az erő ugyanis az erőtlenségben nyilvánul meg teljesen«” (2Kor 

12,7–9). Ha ez az üdvrend perspektívája, akkor meg kell tanulnunk mély 

gyengédséggel elfogadni gyengeségünket.  

 A Gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg esendőségünket, a 

Lélek azonban gyengéden napvilágra hozza azt. A gyengédség a legjobb 

módja annak, hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk. A másikra 

mutogatás és a másik megítélése igen gyakran annak a jele, hogy képtelenek 

vagyunk elfogadni magunkban saját gyengeségünket, saját gyarlóságunkat 

ugyanazon a területen. Csak a gyengédség ment meg bennünket a Vádló 

működésétől (vö. Jel 12,10). Ezért fontos, hogy találkozzunk Isten 

irgalmával, különösen a kiengesztelődés szentségében, az igazság és a 

gyengédség megtapasztalásával. Paradox módon a Gonosz is elmondhatja 

nekünk az igazat, de ha megteszi, azt azért teszi, hogy elítéljen bennünket. 

Tudjuk azonban, hogy az Istentől származó Igazság nem elítél, hanem 

befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Az Igazság 

mindig úgy mutatkozik meg előttünk, mint a példázatban szereplő irgalmas 

Atya (vö. Lk 15,11–32): elénk jön, helyreállítja méltóságunkat, talpra állít, 

ünnepet rendez nekünk, azzal a megokolással, hogy „ez a fiam halott volt, de 

életre kelt, elveszett, de megkerült” (Lk 15,24). 

 József aggódásán keresztül is megvalósul Isten akarata, története, 

projektje. József így azt tanítja nekünk, hogy az Istenbe vetett hit magában 

foglalja azt a hitet is, hogy ő félelmeinken, gyarlóságainkon, 

gyengeségünkön keresztül is képes működni. Azt is tanítja, hogy az élet 

viharai közepette nem szabad félnünk Istenre hagyni életünk hajójának 

kormányát. Néha mi mindent szeretnénk ellenőrzésünk alatt tartani, de őneki 

mindig nagyobb a rálátása. 


