
Hirdetések: 

1. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézis, háromnegyed 8-kor 

jegyeskurzus lesz a plébánián. 

2. Pénteken lesz a betegek világnapja.  

3. Jövő vasárnap kezdődik a Házasság hete. Ha tehetjük, kapcsolódjunk be a 

helyi kezdeményezésbe és a központi program eseményeibe akár online is.  

Szeretettel várjuk a házaspárokat február 15-én este fél 8-tól a katolikus 

iskola ebédlőjébe a Házasság hete alkalmából szervezett alkalmunkra. Az 

este lehetőség nyílik, hogy a házaspárok egy pohár bor mellett 

beszélgessenek a házasságukról, erősítsék azt vidámsággal és egy kis 

tánccal. Előzetes jelentkezés szükséges, amit a sekrestyében feliratkozással 

megtehetnek. 

4. Liturgikus ünnepek a héten: csütörtökön megemlékezünk Szent 

Skolasztika szűzről, pénteken pedig a Lourdes-i Boldogságos Szűz Máriáról. 

5. Az imaapostolság februári imaszándéka: imádkozzunk a 

szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más formáját élő nőkért, hálát adva 

küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan új válaszokat találjanak a 

mai ember előtt álló kihívásokra. 

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

Az ősember kisfia hazaviszi a bizonyítványát, és az apja elkezd vele ordítani: 

- Fiam, azt még megértem, hogy halászatból csak kettest kaptál, de hogy 

történelemből is, pedig csak fél oldal az egész? *** Pistike bőg, mikor az 

anyja hazaér. Kérdezi, mi a baj? - Az apu kétszer is megvert. - Miért? - 

Megmutattam az ellenőrzőt. - És? - Tele volt egyessel, kettessel. - Ezt 

megértem, de miért vert meg másodszor is? - Mert kiderült, hogy az ő 

gyerekkori bizonyítványát mutattam meg. *** Az egyetemi hallgató 

vizsgázik, de nem nagyon tudja a választ. Szakad róla a víz, iszonyú gondban 

van. A professzor kedvesen megkérdi: - Segíthetek egy kisegítő kérdéssel? - 

Igen, persze... köszönöm... Mi lenne az a kérdés? - Nos? 

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

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 
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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak 

téged, Istenem. 

 Az istenfélelem a Szentlélek hét ajándékának egyike. Nem az a fajta 

félelem ez, ami elfogja az embert egy nagyváros rosszabb kerületének kihalt, 

sötét sikátorában, hanem sokkal inkább ahhoz hasonló, ami az embert eltölti, 

amikor körbenéz egy magas hegycsúcsról, és csodálattal adózik a lenyűgöző 

panoráma előtt. Isten Szentlelke néha megengedi, hogy átérezzük Isten 

fenséget és szentségét, és ennek hatására szent félelemmel teljen meg a 

lelkünk. Az istenfélelmet Isten titokzatossága és végtelen hatalma ébreszti 

bennünk, és ennek hatására szükségét érezzük, hogy nagy tisztelettel 

közeledjünk az Úrhoz. Az istenfélelem miatt nem vették ajkukra Jahve nevét 

a zsidók, emiatt takarta el Mózes az arcát az égő csipkebokor előtt, mert „félt 

Istenre tekinteni” (Kiv 3,5). Ez járta át Péteréket is a csodálatos halfogás 

nyomán: „a szerencsés halfogás láttán társaival együtt félelem töltötte el” 

(Lk 5,8-9). Az istenfélelem nem érzelmek kérdése: az Isten ajándéka, amit 

kérhetünk, és amire törekedhetünk. Bárcsak egyre inkább eltelnénk szent 

félelemmel a szentmisén, különösen is a szentáldozás pillanatában. Ez a 

lelkület segítene nem szétszórtan „túlélni” a szertartást, hanem 

összeszedettségben jelen lenni; nem közömbösen magunkhoz venni a 
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szentostyát, hanem mély áhítattal és csak akkor, amikor a kegyelem 

állapotában vagyunk. 

Házasság hete 2022. február 13-20. 

Hazánkban tizenötödik alkalommal rendezik meg a Házasság hetét a 

keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával. Az 

országos rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a 

család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a 

házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. 

A házasság hete központi programok fővédnöke Herzegh Anita, a 

köztársasági elnök felesége. A hét mottója: „Maradjunk együtt!” A nyitó 

istentisztelet a káposztásmegyeri református templomban lesz, a záró 

szentmise a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban. 

A hét folyamán a központi programban lesznek – online is elérhető – 

előadások (Dr. Mihalec Gábor, a Gorove házaspár, stb), tanúságtételek és 

egy konferenciaesemény a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 

szervezésében. Ha tehetjük, kapcsolódjunk be a programokba. 

Betlehemezés 2021. 

A karácsonyi készülődés számunkra egész korán és nagy izgalmakkal 

indult, mivel idén mi vállaltuk a betlehemezést. Mindenekelőtt ki kellett 

találni a szöveget és kiosztani a szerepeket. Ruhákat keresni és felpróbálni 

azokat. Ám sajnos ezek után, felütötte a fejét a covid az osztályunkban, és az 

osztály több mint a fele egy hétre karanténba került. Így újra kellett tervezni 

a műsort. Ez nem volt könnyű feladat, mert vészesen közelgett az első 

előadás napja, azonban mindenki, akik a suliban voltunk, teljes lendülettel és 

odaadással vetettük bele magunkat a munkába.  Összességében jól sikerült a 

műsor, a kisebb nagyobb bakik ellenére, és úgy érezzük, sikerült az emberek 

szívét megmelengetnünk. Természetesen mi jól éreztük magunkat és 

boldogok voltunk, hogy sokan kijöttek a Szabadság térre megnézni 

bennünket. Utólag is nagyon szépen köszönjük! Az egy hét leteltével 

mindenki visszatért az iskolapadba, és újra közösen kezdtünk dolgozni a 

betlehemes előadásunkon, így a szerepek mennyisége is megoszlott. A 

betlehemezés mellett az ostyasütés is hagyomány iskolánkban, így idén ránk 

került a sor. Nekiláttunk az ostyák sütésének szabadidőnkben és technika 

órán. 10-10 ostyát sütöttünk osztályonként és négy nagyot mivel az 

előadáson az ostyahordás hagyományáról is beszéltünk. A négy ostya fehér, 

zöld, piros és sárga színekben pompázott. Ez után elérkezett az iskolai szünet 

előtti utolsó nap, melyen négy alkalommal mutattuk be az előadást. Az 

előadás szövegekből, versekből, párbeszédekből és énekekből állt, melyeket 

hangszereken kísértünk. Kíváncsian vártuk a gyerekek és tanárok 

véleményére. Az utolsó fellépés előtt izgultunk talán a legjobban, mert itt 

nem csak az iskola várta az előadásunkat, hanem az egész egyházközösség 

is. A nehézségek ellenére is sokan megdicsérték a műsort. Ez egy igazán jó 

csapat építő program, amit bármelyik osztálynak ajánlunk, és reméljük, hogy 

műsorunkkal szebbé és boldogabbá tehettük mindenki számára az ünnepet. 

(Szent Kereszt Katolikus Iskola, Páduai Szent Antal osztály, 7.a) 

Hogyan imádkozzunk a Szentírással? (2. rész): bibliaolvasó kalauz  

Az isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció elsősorban a 

papokat buzdítja a Szentírás gyakori olvasására és tanulmányozására, de 

ugyanezt ajánlja minden hívőnek is. A Szentírás minden igehirdetésnek és a 

vallásos életnek is alapja. A Szentírásban a Mennyei Atya nagy 

gyengédséggel jön gyermekei elé, hogy társalogjon velük. Az Isten Szava az 

Egyház fenntartó ereje, a hívek számára erő a hitben, lelki életük tápláléka, 

tiszta és magmaradó forrása. Ezért ne múljon el nap, hogy ne olvasnánk 

valamit a Szentírásból. 

A rendszeres, napi olvasásban szeretne segítséget nyújtani a 

bibliaolvasó kalauz. Ezzel a beosztással alig egy-két fejezetet olvasunk csak 

naponta, és így két év alatt a Szentírás minden könyve sorra kerül. (A 

zsoltárokból befejezésképpen olvassunk el mindig néhány verset.) A kalauz 

figyelembe veszi az egyházi évet, továbbá kapcsolatot keres az Ó- és 

Újszövetség könyvei között. Nem unalmas és fárasztó, mert a két rész 

könyvei váltakozva kerülnek sorra, így jobban megértjük az újszövetségi 

könyveket is. Szentírás olvasását mindig imádság kísérje, hogy ez valóban 

beszélgetés legyen Istennel: vele beszélünk, amikor imádkozunk, őt 

hallgatjuk, amikor a Szentírást olvassuk. 

Segítsen bennünket a bibliaolvasó kalauz abban, hogy valóban jobban 

megismerjük Krisztust és az ő erejét a Szentíráson keresztül, és a 



kinyilatkoztatás kincsestárából minél többet meríthessünk. A bibliaolvasó 

kalauz megtekinthető a Szent Jeromos Bibliatársulat honlapján. (Gyürki 

László) 

http://www.biblia-tarsulat.hu/docum/naptar.htm

