
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, febr. 23. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 

 8 † Sándor, † Ferenc 
  nagyszülők 
 ½ 10  
 este 7 
 

Hétfő, febr. 24. SZENT MÁTYÁS  
ApCsel 1,15-17,20 7 Élő Mátyás 
Jn 15,9-17  
 
Kedd, febr. 25.  
Jak 4,1-10 7 † Erika 
Mk 9,30-37 este 6 Katalin 
 
Szerda, febr. 26. HAMVAZÓSZERDA 

Jak 4,13b-17 7 Élő Fruzsina 
Mk 9,38-40 du 5-6 Szentségim.  
 este 6 Szentmise 
 
Csütörtök, febr. 27.    
Jak 5,1-6 7  
Mk 9,41-50 du 5-7 Szentségim. 
 
Péntek, febr. 28.  
Jak 5,9-12  7 † Edina és élő család 
Mk 10,1-12       tagok 
  du 5-½ 7 Szentségim. 
 este ½ 7 Keresztút 
 
Szombat febr. 29.  
Jak 5,13-20 7 Igeliturgia  
Mk 10,13-16 este 6  
  
Vasárnap, márc. 1. NAGYBÖJT  1. VASÁRNAP 

 8 † László 
 ½ 10  
 este 7    
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HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány  Lev 19,1-2,17 
Téma: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 
Mózes 3. könyve 17--25. fejezete törvények gyűjtemé-
nye, „szentségi törvények'' néven. Isten szentséget kö-
vetel a népétől! A követelés alapja ennyi: „Én vagyok az 
Isten (Jahve)'', vagy: „Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki 
kihoztalak Egyiptom földjéről'' (3Mz 19,18; 19,36). Isten 
népe szent, mert Isten megszentelte, és szívén viseli őt. 
Ebből folynak az együttélés szabályai a ,,testvérek'', e 
nép tagjai számára. Az Ószövetség sehol sem paran-
csolja az ellenség gyűlöletét, csak abból következtette 
ezt a nép, hogy a szeretet törvénye szó szerint a 
,,felebarátok'', a ,,testvérek'' közt érvényes. Jézus nem 
tesz különbséget „felebarát'' és „ellenség'' között. 
,,Minden ember felebarátunk, akár jóakarónk, akár el-
lenségünk!'' (Kiskatekizmus).   
 
Szentlecke:    1Kor 3,16-23    
Téma: Minden a miénk, mi Krisztuséi vagyunk, Krisztus 
pedig az Istené.  
Az ültetés és házépítés képével magyarázza Pál, hogy 
kell érteni és végezni az apostoli szolgálatot. Az egész 
egyházközösség „Isten temploma'', melyet szentté tesz 
a benne lakó Szentlélek. Aki megrontja az egységet, azt 
Isten is meg fogja rontani (3,17). Ahol a Szentlélek van 
jelen, ott nem lehet embereket bálványozni, vagy egy-
más ellen kijátszani. Egyedül Krisztus ura a közösség-
nek, amely Őbelőle veszi Isten bölcsességét és hatal-
mát, Őáltala maga is isteni valóság e világon.   
 
Evangélium: Mt 5,38-48 
Téma:  A rosszindulatot ne viszonozd rosszindulattal. 
E szakasz az előző vasárnapinak a befejezése. -- Ha-
sonlót hasonlóval megtorolni ésszerűnek látszik, és egy-
kor teljes igazságnak számított. Ez megengedhető volt a 
múltban egy keményszívű népnek (Mt 19,8), de többé 
nem mondhatjuk Isten akaratának. Minden önkeresés, 
önigénylés ellen Jézus új követelményt támaszt: 
,,Engedd át... Menj együtt... Add oda...'' Adj, ha a másik 
kölcsön sem ad (5,40-42). A csúcsa mindennek a pa-
rancs: „Szeressétek ellenségeiteket'' (5,44). Ez a feleba-
ráti szeretet radikális, mindent fölülmúló értelme és vég-
ső oka, Isten saját lénye és magatartása. 
 
Azokat az erényhősöket becsülje-e Isten, kik nagyo-
kat mondanak, vagy azokat-e, kik nagyot tesznek? A 
szép szavak, a nagy mondások tehetetlenek; a ma-
gasröptű tanok hidegek; melegítsétek föl ezeknek a 
szegény, szenvedő embereknek szívét, gyújtsatok 
bennük tudományotok tűzoszlopaival, frázisaitok 
zsarátnokaival csak egy szikra reménységet, melyet 
a szenvedés fenékhulláma el nem olt, s a halál éje el 
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nem nyel. A szavak tehetetlenek; ha tehetségesek 
volnának, akkor a pogányok erkölcse gyönyörűen 
pompáznék, s az újkor hitetlensége fölvirágoztatná 
az erényt. De a pogány erkölcs csütörtököt mondott, 
s az újkor erkölcstelensége példabeszéddé lesz!    
Mi nem disputálunk sokat; nem fogadkozunk, hogy 
mi mindent akarunk tenni; mi igénytelenségben, alá-
zatban akarunk élni; másoknak engedjük át a nagy 
mondásokat, magunknak csak azt az egyet kívánjuk, 
hogy amit a régi keresztényekről mondtak, azt ró-
lunk ismételjék: „Nézzétek, mennyire szeretik egy-
mást!'' Az új szavak s új tanok helyett keressük s 
idézzük föl a régi tetteket; mindenekelőtt azt a nagy 
tettet: ,,Nézzétek, mennyire szeretik egymást'', s e 
nagy tettnél még azt a nagyobbat, mely minden 
nagynak alapja és tetőzete, gyökere és virága: néz-
zétek, mennyire szeretik az Istent! Nézzétek, mennyi-
re szeretik Jézust, lelkük vőlegényét; mennyire sze-
retik s hogyan szeretik! Mily bizalmasan, mily aláza-
tosan; kebelén sírják el bajaikat; szívébe öntik ke-
servüket; sebeiből szívják az áldozatot! Csoda-e, ha 
nem lankadnak, ha nem hátrálnak? A legfölsége-
sebb, megfeszített szeretet, ez lelküknek vőlegénye! 
    (Prohászka: ÖM, 17:280) 
 
KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 

Az elsőáldozók hittanóráját szerdánként este 18:00 
órától 18:45-ig tartom az irodában.  
 

Bibliaórát tartok a fiatalabb korosztály részére minden 
hónap első hétfőjén 19:00 órai kezdettel az irodában,  
legközelebb 2020. március 2-án.  
 

Bibliaórát tartok minden hónap első csütörtökén  
19:00 órai kezdettel a kápolnában, legközelebb 2020. 
március 5-én. Erre a foglalkozásra minden korosztályt 
várok. 
 

Pénteki napokon ½ 7-től keresztút, melyre várom a 
jelentkezőket.     – Gyuri atya – 
 
Változik a szentségimádások időpontja 
Február 26-án, Hamvazószerdán a szentmise miatt 
kivételesen 18 óráig tart a szentségimádás, tehát 17.00-
18.00 óra között. Utána 18:00 órakor szentmise lesz. 
 

3 éve kezdtük el a szerdai szentségimádásokat, most 
eljött az ideje, hogy továbblépjünk. A januári lelkigyakor-
lat adta az ötletet, hogy legyen minden nap szentség-
imádás. Ezért nagyböjttel kezdődően minden hétköz-
nap 17-19 óra között lesz lehetőség kápolnánkban 
csendes szentségimádásra, kivéve első pénteken, ami-
kor este 6-kor szentmisét tartunk. Kérjük, aki szívesen 
vállalna szentségőri szolgálatot, március 1-ig jelezze 
Nardai Katinál a nardaikati@gmail.com címen, vagy a 
20/999 3851-es telefonszámon. 

– Gyuri atya, Szkladányi László, Nardai Kati – 
 

A felnőtt hittant kéthetenként  kedden 19:00 órai 
kezdettel dr. Birher Nándor tartja a  kápolnában. 
Legközelebb 2020. február 25-én, kedden lesz.   
 

Karitász teadélután lesz zsíros kenyérrel február 27-
én, csütörtökön 16 órakor az Irodában. Mindenkit sze-
retettel várunk.          - dr. Baráth Éva - 
 
 

Lassan véget ér a farsangi időszak, azt követi a negy-
vennapos böjt. Hamvazó szerda - idén február 26., 
amely  szigorú böjti nap. Ezen a napon kezdődik szá-
munkra a húsvéti készülődés. 
 
Böjti fegyelem: 
 

Az egyház tanítása és rendelkezései a bűnbánati szent 
idővel és bűnbánati nappal, a péntekkel kapcsolat-
ban: 
1. Isteni törvény kötelez minden keresztény hívőt a bűn-
bánat fegyelmére. 
2. A bűnbánat hagyományos cselekedetei: böjt, imád-
ság, alamizsna (jótékonyság). 
3. Az Egyház fenntartja a nagyböjt bűnbánati jellegét: ez 
a 40 napos „bűnbánati idő”.     Az év pénteki napjai a 
„bűnbánati napok” - Krisztus Urunk halálának emlékeze-
tére. 
4. A hústól való megtartóztatás és az étkezés csökken-
tése, tehát a szigorú böjt, az esztendő két napján köte-
lező: Hamvazószerdán és Nagypénteken, a betöltött 18. 
életévtől.  
5. A hústól való megtartóztatás a betöltött 14 éves kortól 
kötelező. 
A hústól való megtartóztatás a nagyböjt pénteki napjain 
kötelező. Ez azt jelenti, hogy aznap nem eszünk hús-
ételt, de ehetünk tojást, tejterméket. Használható az éte-
lek ízesítésére állati zsiradék is. A hal nem számít hús-
ételnek. 
Az étkezés csökkentése – az igazi értelemben vett böjt - 
azt jelenti, hogy csak egyszer van teljesebb étkezés, de 
ezeken a napokon is megengedett - reggel és este - 
némi étel fogyasztása. 
6. Akik nem saját asztaluknál étkeznek (üzemi koszt, 
befizetett ebéd, stb.), vagy akik nehéz testi munkát vé-
geznek, továbbá a betegek, vagy akik hosszabb utazást 
tesznek: 
fel vannak mentve a hústilalom alól. A betegek és a ne-
héz testi munkások, ezenkívül a böjt alól is.   
7. Az év többi pénteki napján: vagy a hústól való megtar-
tóztatással, vagy e helyett az irgalmas szeretet, jámbor 
áhítat (imádság) valamely gyakorlatával tehetünk eleget 
a bűnbánat isteni parancsának. 
8. Általános felmentésük van a híveknek a hústilalom, ill. 
a bűnbánati nap megtartása alól az egyházi és hazai 
ünnepeken, akkor is, ha ezek a napok péntekre esnek 
(febr. 2., márc. 15., aug. 20., szept. 8., dec. 24.,dec. 31.) 
9. Felmentést adhat az egyházmegye vezetője, plébá-
nos jogos okból, ill. átválthatják más jócselekedetre.  
– A felmentés csak az étkezésre szól, más bűnbánati 
kötelezettségre nem adható. –  
 

A Boldog Özséb-év keretében 2020-ban egy pálos kiállí-
tóbusz járja be az országot; eljut majd Erdélybe, a Felvi-
dékre és Lengyelországba is. A 750 éves pálos rendet 
bemutató vándorkiállítás címe: Pálosan szép az élet  
először a fővárosban állomásozik, február 5. és március 
1. között a Nemzeti Múzeum kertjében. Nyitva tartás: 
H–P: 10-től 18 óráig   és     SZ–V: 10-től 16 óráig. 
 
 

A kápolnatakarítást február 29-én, a Bayer család, és 
március 7-én a Lapis család vállalták. Köszönjük.  
            – Futakfalvi Bea – 
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