
 
SZENTMISÉK 
 
Vasárnap márc. 8. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

 Betegek szent kenete ma min-
den szentmisén 

 8 Hálaadás, köszönet 
 ½ 10   
 este 7 

 
Hétfő, márc. 9. SAVIO SZENT DOMONKOS 
Dán 9,4b-10 7  
Lk 6,36-38  du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Kedd, márc. 10.  
Iz 1,10.16-20 7  
Mt 23,1-12 du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Szerda márc. 11.  
Jer 18,18-20 7  
Mt 20,17-28 du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Csütörtök, márc. 12.  
Jer 17,5-10 7 Élő László 
Lk 16,19-31 du 5-7 Csendes Szentségim. 
 
Péntek, márc. 13.   
Ter 37,3-4.12 7  
Mt 21,33-43.45-46 du 5-½7 Csendes Szentsgim. 
 este ½ 7 Keresztút / „Fiatal szü- 
  lők” csoportja 
 
Szombat márc. 14.   
Mik 7,14-15.18-20 7 Igeliturgia 
Lk 15,1-3.11-32 este 6 † László 

 
Vasárnap márc. 15. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA 

 8 † Attila és élő Árpád 
 ½ 10   
 este 7 † Magdolna 

 

HÉT LITURGIÁJA  

 
Olvasmány    1Mz 12,1-4 
Téma: Ábrahám Isten parancsára kiköltözött 
szülőföldjéről. 
A bábeli torony építése után úgy látszott, hogy az embe-
ri történelem zűrzavarba, széthullásba torkollik! De Áb-
rahám hivatásával elkezdődik az üdvösség története. 
Ennek fő témája az ,,áldás'' (ötször is előfordul a szö-
vegben). Ábrahám parancsot hall: ,,Költözzél ki!'' és ígé-
retet: ,,Meg foglak áldani!'' Nincs más biztosítéka, útja 
sötétjében semmi más fény, csak Isten szava. 
-------------------------------------------------------------------------  
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,,És Ábrahám kiköltözött!'' Kérdés, kibúvó nélkül. 
,,Hitben megfogadta Isten hívását, hogy vonuljon ki... és 
kiméne, nem tudván, hova mégyen.'' 
   
Szentlecke:      2Tim 1,8-10      
Téma: Vállaljuk Jézusért a szenvedéseket, hogy Vele 
együtt elnyerjük az életet és a halhatatlanságot 
Az emberiség történetének célja van: az, hogy az ember 
részese legyen Isten fogyhatatlan életének (2Tim 1,10). 
Ez az ember ,,megmentése'', ami Isten műveként, aján-
dékaként jut osztályrészünkül. Ami Jézus eljöttével és a 
belé vetett hittel kezdődött, azt Isten az ítéletnapján feje-
zi majd be. S mivel ez a legfőbb reményünk, egy hittől 
idegen világ ellenállása nem ijeszthet el bennünket, s 
főleg azokat nem, akik (mint Timóteus) az evangélium 
szolgálatára hívattak.   
 
Evangélium:   Mt 17,1-9     
Téma:  Urunk színeváltozása a mi megdicsőülésünknek 
is előképe 
Isten „,fönségéről'' sok helyen beszél az Írás: megmutat-
ja Isten nagyságát és szentségét, ahogy ez megnyilvá-
nul természetben, történelemben, emberi életben. De 
ezt csak a szív éles, tiszta szeme láthatja! Jézusban, 
inkább mint bárhol, Isten látható lett, mégis csak keve-
sen ismerték Őt fel. A Színváltozás Hegyén nemcsak 
arca ragyogott Jézusnak (mint egykor Mózesé: 2Mz 
34,29-35), hanem egész testén átfénylett Isten jelenléte, 
melyet a fényes felhő is jelképez. A felhőből szóló hang 
helyesli Péter vallomását (előző fejezet: Mt 16,17) és 
felszólít: „Őt hallgassátok''. Ráhallgatni annyi, mint hinni 
és engedelmeskedni Neki, mikor új Mózesként az Új-
szövetség törvényét meghirdeti, de akkor is, mikor a 
szenvedéséről beszél, és hív keresztje felvételére! 
Urunk színváltozása    Péter látja a tündöklést, és 
mint aki emberi örömet élvez, fölkiált: Uram, jó ne-
künk itt lennünk! Unva a lenti tolongást, feljött ide a 
hegyi magányba; közel most Krisztushoz, a lélek 
Kenyeréhez. Miért menne el valaha is nyűglődésbe, 
kínba, hisz élhet itt Isten szent szeretetében, s épp 
ezért igaz életszentségben? Boldog akarok lenni! 
Építsünk három hajlékot. Jézus nem ad választ! Pé-
ternek az Ég felel: nem három kell, csak Egy kell, 
csak Együnk van; ember ész fölosztaná: de Krisztus 
az Isten Igéje, Ő az Ige a Törvényben (Mózes), a Pró-
fétákban (Illés). Miért látod őket, Péter, külön? Miért 
nem egyesítsz mindent: csak Egy létezik! És nem 
mondja a Szózat: ,,Ezek'', hanem ,,Ez'' az én szerel-
mes Fiam! A többi fogadott, a többi is Benne van! Őt 
hallod a prófétákban, Ő szólt a Törvényben. Hol nem 
hallod Őt?! -- ,,És arcra hullottak''... Az Úr kinyújtja 
kezét, életre kelti a félholtakat. ,,És nem látnak mást, 
csak Jézust egymagát!'' Jelenti ez azt is, amit Sz Pál 
mond: Most csak tükörben homályosan látjuk Őt, 
akkor pedig majd színről-színre. Földre hullásuk a 
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haláluk képe, mert „por vagy és porba térsz''; föl-
emeltetésük a föltámadásuké. És a föltámadás után 
minek a törvény, próféták? ,,Csak'' az marad, aki 
,,kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala...'' Is-
ten marad mindenben minden. -- Gazdagnak hiszed 
magad? De ha Istened nincs, mid van? Lehet más 
szegény: ha Istene van, mije hiányzik? -- Most pedig 
menj le Péter, túl soká voltál a hegy békéjén; menj 
le, ,,hirdesd az Igét! Állj elő vele akár tetszik nekik, 
akár nem, ints, kérj és feddj minden türelemmel!'' 
(2Tim 4,2). Nyűglődj, vesződj, viseld, ami kín jön, 
hogy betöltvén a szeretetet, eljuss, ahová kívánkoz-
tál! -- Lejött a békéből maga az Élet is, hogy meg-
ölessék, az ,,Út'' is, hogy elfáradjon, a ,,Forrás'', 
hogy szomjan epedjen, -- ki utasítaná vissza a mun-
kát?!    (Sz Ágoston: 78. beszéd) 
 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 
 

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

A felnőtt hittant kéthetenként  kedden 19:00 órai 
kezdettel dr. Birher Nándor tartja a  kápolnában. 
Legközelebb 2020. március 10-én, kedden lesz.   
 

Március 15-én, a vasárnap esti szentmise után dicső-
itő imát tartunk Csernus Misi vezetésével, ami minden 
hónap harmadik vasárnapján, ugyanezen időben lesz. 
Mindenkit szeretettel várunk.  

 
Pénteki napokon ½ 7-től keresztút, melyre várom a 
jelentkezőket.     
 

Kápolnánkban március 22-én, vasárnap lelkinap lesz 
15:00 órától, két ferences atya vezetésével. A lelkinap 
címe: „Karolina és a szegények“.  – Gyuri atya – 
 

Változik a szentségimádások időpontja: 
Nagyböjttel együtt elkezdődött a mindennapos szentség-
imádás kápolnánkban. Minden hétköznap 17-19 óra kö-
zött lesz lehetőség csendes szentségimádásra. Kérjük, 
aki szívesen vállalna még szentségőri szolgálatot (első-
sorban csütörtökön vagy pénteken), jelezze Nardai Kati-
nál a nardaikati@gmail.com címen, vagy a 20/999 3851-
es telefonszámon. 

– Gyuri atya, Szkladányi László, Nardai Kati – 
 

Élelmiszergyűjtés lesz a nagyböjtben március 21-én, 
szombaton 17-20 óráig és 22-én, vasárnap 9-12 va-
lamint 18-20 óráig. Eltérő időpontot a szervezőkkel kell 
egyeztetni. A tartós élelmiszereket a Sarokpontban le-
het leadni. Aki ezekben az időpontokban vállalkozik a 
gyűjtés segítésére, a Kápolnában az újságos polcon 
található ívre iratkozhat fel március 15-ig. Előre is 
köszönjük mindenkinek a hozzájárulását a gyűjtés sike-
réhez.    – dr. Baráth Éva, Thaler Adrienn, Csizy Anna – 

 

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 – 

Szentségimádás a hivatásokért: talán sokan emlékez-
tek arra, hogy kb. 15 évvel ezelőtt elkezdtünk minden 
hónap első csütörtök este szentségimádást tartani a hi-
vatásokért a kápolnában. Meg is volt a gyümölcse en-
nek, hiszen 2 hivatás is született annak hatására: első 
Vancsura Lilla Sára nővér belépése a kármelita rendbe 
(10 évvel ezelőtt), és Csízy Ferkó belépése a szalézi 
rendbe (tavaly). Meggyőződésem, hogy Gyuri atya ide-
helyezésébe is támogatólag hatott az imádkozásunk is. 
Amikor a kápolnába bevezetésre került a szerdánkénti 
rendszeres csendes szentségimádás, akkor ahhoz iga-
zodtunk, és áttettük a hivatásokért való imádkozást a 
szerdai utolsó órára (7-8). 
Most, hogy ismét változott a kápolnában a szentségimá-
dás rendje, visszahelyeztük a hivatásokért való órát a 
hónap első csütörtökére este 7-8-ig.  Hangsúlyozom, 
hogy ez nem csendes imádkozás, hanem van egy közös 
imafüzet, amiből együtt imádkozunk néhány odavaló 
énekkel együtt. 
Kérek mindenkit, hogy érezze át ennek az ájtatosságnak 
is a fontosságát, főleg annak tudatában, hogy a hivatá-
sok egyre jobban fogynak, és nagy szükség van arra, 
hogy Urunk küldjön új munkásokat is az aratásába. 
Szeretettel várunk mindenkit a hivatásokért való közös 
imával a közbenjárásra minden hónap első csütörtökén 
este 7-8-ig.      – Vancsura Angyalka – 
 
Teremtésvédelem: elkezdődött a Nagyböjt, tudjunk ró-
la, hogy minden valódi lemondással a teremtett világun-
kért is teszünk. A szükségleteinket nyilván nem dobhat-
juk sutba, de itt az idő, hogy újra átgondoljuk, valójában 
milyen kevésre is van valóban szükségünk mindazon 
dolgok közül, amik körülvesznek minket. A Szent Gellért 
Plébánia teremtésvédői összeállítottak egy listát, hogyan 
tudnánk minél teremtéstudatosabbá tenni a böjti idősza-
kot, aki szeretné, szemezgethet az ötletekből. Nem mind 
vadonatúj, hiszen a húsneműk mellőzése kezdetektől a 
böjt eleme volt. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WnZTiNghHsi
NSiMFq1Q8AcKmWLpk15qmUgocvT4qCPA 
Jézus jól ismer minket, és lelkünkre köti a hamvazó-
szerdai evangéliumban: „Jótetteitekkel ne hivalkodjatok 
az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kap-
tok értük jutalmat.” Sokszor fordul elő, hogy jótetteink-
ben igyekszünk különösen bőkezűek lenni, grandiózus 
terveink vannak, mindent beleadunk, semmilyen földi jót 
nem sajnálunk gyermekeinktől, barátainktól, közössé-
günktől, és sokszor ez vezet minket ahhoz, hogy túl-
használjuk, vagyis figyelmen kívül hagyjuk a teremtett 
világot. Ha ugyanis tudjuk, hogy lemondásainkkal jót 
teszünk, és közelebb kerülünk Krisztushoz, vajon nem 
csupán hivalkodás-e az, ha másokat ezzel szemben 
elhalmozunk olyan látványos dolgokkal, amikre valójá-
ban nincs szükségük? Nem sokkal nagyszerűbb az, ha 
elcsöndesedve odafigyelünk a többiekre, hogy azon tud-
junk szüntelenül munkálkodni, ami valóban a javukra 
válik? Talán több idő kell erre a figyelemre, mint a bőke-
zűségre, és az időből manapság mindenkinek olyan ke-
vés van, de éppen ezért olyan értékes áldozatunk, mint 
a szegény özvegyasszony két fillérje.    – Réffy Juli – 
  
A kápolnatakarítást március 7-én a Lapis család és 
március 13-án, pénteken a cserkészek vállalták. Kö-
szönjük.                     – Futakfalvi Bea – 
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