
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap, márc. 1. NAGYBÖJT  1. VASÁRNAP 

 8 † László 
 ½ 10  
 este 7   † Szülők 

 
Hétfő, márc. 2. BOLDOG BÁTHORI LÁSZLÓ 
Lev 19,1-2.11-18 7  
Mt 25,31-46 du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Kedd, márc. 3.  
Iz 55,10-11 7 Élő Ferenc 
Mt 6,7-15 du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Szerda márc. 4. ÁRPÁDHÁZI BOLDOG ER-

ZSÉBET 
Jón 3,1-10 7  
Lk 11,29-32 du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Csütörtök, márc. 5.  SZENT KÁZMÉR LENGYEL 
KIRÁLYFI 
1Pét 5,1-4 7  
Mt 16,13-19 du 5-7 Csendes Szentségim. 
  
Péntek, márc. 6.   
Ez 18,21-28 7 Igeliturgia 
Mt 5,20-26  du 5-6 Szentségim 
 este 6 
  este ½ 7 Keresztút 
 
Szombat márc. 7. 
MTörv 26,16-19 7  
Mt 5,43-48 este 6 † Tamás 
 Betegek szent kenete 
 
Vasárnap márc. 8. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

 Betegek szent kenete ma min-
den szentmisén 

 8 Hálaadás 
 ½ 10   
 este 7  

  
 

HETI HÍRADÓ - munkatársak: Hné Vukovich Éva, Salacz Nadine. 
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HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány    1Mz 2,7-9; 3,1-7    
Téma: Ősszüleink teremtése és bűnbeesése 
Elbeszélő alakban mondja el a Genezis (Teremtés 
könyve) 2. és 3. fejezete a titkos tényeket, melyek a kö-
zönséges történet síkja felett állnak: az ember teremté-
sét földből és isteni életlehelletből, az édenkertet és a 
kiűzetést a bűnbeesés után. Mindez természeténél fog-
va több, mint ,,elbeszélés''. Tény, hogy az embert úgy 
teremtette Isten, hogy halandó lesz; ha elvonja tőle le-
helletét: visszahull a porba! A megsemmisítő halált Isten 
nem szánta az embernek: ez azért jött, mert az ember 
eltávolodott Istentől, szavát nem fogadta meg. Amint a 
Krisztus-megváltotta ember újra közel kerül Istenhez, a 
halál sem a megsemmisülés többé, hanem átalakulás és 
megdicsőülés 
   
Szentlecke:      Róm 5,12-19 
Téma: Amikor elhatalmasodott a bűn, -- Isten irgalmából 
-- túláradt a kegyelem 
Ádám és Krisztus a főtémája e vasárnap három olvas-
mányának. Az elsőben csak Ádám, a harmadikban 
Krisztus jelenik meg; e középsőben a kettő egymás mel-
lé kerül. A római levél 5. fejezetének tanát 5,18 foglalja 
össze: egyetlen ember vétke mindnyájukra ítéletet ho-
zott, Egyetlennek igaz cselekedete mindre felmentést, 
megigazulást. Mindenki vétkezett (1,18-3,20), de min-
denki számára van üdvösség, hála érte Isten hűségének 
és Jézus Krisztus megváltó művének (3,21-4,25)! Egyet-
len és mind, halál és élet, Ádám és Krisztus -- ezekben 
az ellentétekben mutatja Pál a megváltás méreteit! 
Mindnyájunkért, vagyis mindnyájunk helyett, mindnyá-
junk üdvére győzte le Krisztus a halált, hogy minden 
embernek lehetővé tegye az életet, az Istennel való kö-
zösséget.   
 
Evangélium:   Mt 4,1-11   
Téma:  Jézus legyőzi a kísértőt; az Ő győzelme 
erőforrás számunkra. 
  ,,Megjött Jézus, hogy minden igazságot betöltsön'' (Mt 
3,15): a Jordánnál, János keresztségét véve; a pusztá-
ban, negyven napig böjtölve és az ördögtől kísértve. 
Ádám nem állta meg a kísértés próbáját, Izraelt a pusz-
tában negyven éven át maga Isten tette próbára (5Mz 
8,2-3), s a nép sem állta meg a próbát. Krisztusban Isten 
népe és az emberiség újra járja ez utat az Isten Igéje és 
az Ő királysága alatt. Éhség kenyérre, tiszteletre és ha-
talomra: maga Jézus is megtapasztalja ezeket az embe-
ri vágyakat -- és legyőzi őket. 
 
Ki győzné előszámlálni, mennyi ostorival büntette 
Isten a földön a ,,torkosságot''? Ádámot és Évát 
,,ételért'' fosztá meg ártatlanságtól és világi sok nya-
valyákra veté... Ki gyomrát étkekben gyönyörködteti, 
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annak mind gyomrát, mind étkét Isten elrontja. -- De 
mindezek semmik, ha másvilági büntetések mellé 
vettetnek. -- Keresztyének, eledelért -- miért is ve-
szejtsük lelkünket? Jobb, hogy most fogjuk el ma-
gunkat, hogysem örökké éhezzünk és szomjúhoz-
zunk! Úgy ne járjunk mint Ézsaú, ki egy lencse-léven 
eladá áldását és azután heába ordítá sírásokkal a 
balgatagságát! -- Dőzsöljenek ámbátor a világ fiai, 
lakodalmakról lakodalmakra járjanak bár, akik a 
mennyei lakodalomra nem igyekeznek!    Ezeket nem 
azért mondom, hogy minden tisztességes lakomát 
tilalmasnak ítélnék: távul légyen! Mert Krisztus el-
ment a menyegző lakodalmába; s a tisztes nyájas-
kodás: a barátságnak és jóakaratnak alkalmas esz-
köze. Szabad azért embernek vendégséget tartani, 
nem a végre, hogy kevélykedjék és mutogassa érté-
két, vagy részegítse barátját, hanem hogy gondjait 
könnyebbítse, vigasságot végyen, barátokat szerez-
zen vagy megtartson, emberséges gazdálkodással. 
De vigyázván, hogy oly dolog ne essék a jól lakás-
ban, mely az Isten szemeit megbánthassa. Lám, a 
megszállott várban rekedettek nem hízlalják hasu-
kat, hanem módjával osztják az eledelt... Megnyar-
gatta, sőt megszállotta ama síró-rívó oroszlán a mi 
várunkat, azért józanok légyünk és vigyázzunk és az 
ördög horgaira ragasztott eledelt bé ne faljuk! Le-
gyen a mi böjttartásunk egyszersmind az éhezők 
táplálása: ,,Hallók az evangéliumból, hogy nem várta 
Krisztus a község kérését, hanem mihelyt látta sza-
kaszkodott állapotjukat, enniök ada. Mert ha a sze-
gény hallgat is: de az ő halvány és elsárgult színe, 
ösztövér és béesett orcája, szakaszkodott inainak 
erőtlensége elég kérés az irgalmas ember előtt. Erre 
erős parancsolattal kötelez mindeneket a Szentírás 
és azt hagyja, hogy necsak jóakarónkat, de halálos 
ellenségünket is tápláljuk, ha éhezik; innia adjunk, 
ha szomjúhozik.  
(Pázmány: Dobzódásnak ártalmirúl és irgalmasságrúl, 4. 
böjti vasárnap)  
 
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. 
 
Március 6. elsőpéntek, reggel 7 órakor igeliturgia lesz,  
17:00-től gyóntatás és csendes szentségimádás, 18:00-
kor szentmise. Este 18:30-tól keresztút. 
 
Március 7-én szombaton este a 18:00 órai,- és 8-án 
vasárnap mindhárom szentmisén kiszolgáltatjuk a be-
tegek szent kenetét idős és beteg testvéreink részére.  
 
 
 
 

Pénteki napokon ½ 7-től keresztút, melyre várom a 
jelentkezőket.     
 
Kápolnánkban március 22-én Lelki nap lesz 15:00 
órától. 
     – Gyuri atya – 
 

Változik a szentségimádások időpontja: 
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 – 
 

Karolinás nyári tábor:  
Idén is lesz nyári tábor, melyre minden korosztályt nagy 
szeretettel hívunk! Az időpont: 2020. augusztus 19–23. 
(4 éjszaka, hosszú hétvége!), a helyszín: Szigetszent-
márton. A jelentkezés részleteivel hamarosan jelentke-
zünk.             – A Szervezők – 
 
 

Köszönjük kedves Híveinknek, hogy a tavalyi évben a 
személyi jövedelemadó bevallásuknál jelentősen támo-
gatták a Karolina Egyesületet az adójuk 1%-ával. Kér-
jük, amennyiben ezt idén is megteszik, a rendelkező 
nyilatkozatot az alábbiak szerint töltsék ki:  

Kedvezményezett adószáma: 18055696–1–43  
Kedvezményezett neve: Karolina Egyesület. Köszönjük! 

- A Karolina Egyesület elnöksége – 
 
Iroda használat: Kérjük, hogy akik használják a Karo-
lina út 33/a. sz. alatti irodát, feltétel nélkül tartsák be 
az előírásokat! A közelmúltban előfordult, hogy a mel-
lékhelyiségben égve maradt a villany, használat után a 
WC nem volt leöblítve, a fűtés bekapcsolva maradt, az 
asztalok ragadtak, a papírhulladék szanaszét szórva 
maradt, az ajtó nem volt három kulccsal bezárva, a tö-
rölköző a földön, a konyhában a szekrényajtók nyitva, a 
poharak és tányérok nem kerültek vissza a helyükre, 
a füzetbe sorozatosan nincs beírva a használat! 
Társasházról van szó, s ennek a törvénybe előírt köve-
telményeit is be kell tartani! Állandó panasz van a zajon-
gásért, a lépcsőt eltorlaszolják biciklikkel és rollerekkel, s 
ez a Tűzrendészeti hatóság előírása szerint tilos! Az 
utcai bejáratot vagy kitámasztják, s így a ház állandóan 
nyitva van (teret adva a betöréseknek) vagy csapkodják 
a belső kaputelefon működtetésével. A szükséges javí-
tások sajnos jelentős kiadással járnak! 
     – Végh Pál –  
 
A kápolnatakarítást február 29-én a Bayer család és 
március 7-én a Lapis család vállalták. Köszönjük.             
            – Futakfalvi Bea – 

mailto:nardaikati@gmail.com

