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NAGYBÖJT 4. 
VASÁRNAPJA 

online közvetítés 

A járványhelyzet hírei  
- Erdő Péter március 5-én kiadott, egyházmegyénkre 
vonatkozó járványügyi rendelkezései értelmében 
kápolnánkban a nyilvános liturgiák (szentmisék, 
keresztúti imádság) március 8-a hétfőtől szünetelnek. 
Tehát mindannyian felmentést kaptunk a vasárnapi 
szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, keressünk 
azonban a vasárnap megszentelésére más módot (online 
szentmise, közös családi imádság, Szentírásolvasás, 
rózsafüzér stb.)  
- Bátorítjuk a híveket, hogy otthonról kapcsolódjanak be a 
szentmisékbe. Továbbra is vasárnap fél 10-kor 
közvetítjük a kápolnai szentmisét a kápolna YouTube-
csatornáján, de a televízióban és az interneten számos 
egyéb szentmiseközvetítés is elérhető.  
- A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei 
különösen is fontosak, ezért nyitva maradhatnak. Ennek 
köszönhetően továbbra is van lehetőség 
szentségimádásra kápolnánkban hétköznap 5-től 7-ig. 
Nagyon ajánljuk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel.  
- A hittanórákba és a keresztúti imádságba csak online 
lehet bekapcsolódni. Áldozni egyelőre nem lehet, csak 
kivételes esetben. 
A püspöki rendelkezés szövege itt olvasható. 
Ebben az új vírushullámban újra komoly hívást kapunk, 
hogy mélyítsük el Atyánkba és gondviselésébe vetett 

bizalmunkat, személyes imánkat, tudatos húsvéti 
készületünket, és találékonyan keressük az egymásra 
figyelő szeretet lehetőségeit.                               Gyuri atya 

 
Március 9-én a bibliaórát Gyuri atya tartja, online 
közvetítjük, este ½ 7 órai kezdettel.  
 
A március 13-14-re meghirdetett a Katolikus Karitász 
„Tartós szeretet” elnevezésű nagyböjti 
élelmiszergyűjtéséhez csatlakozás személyes 
formában elmarad. A Karitász segítő akciója, hogy húsvét 
előtt megajándékozza a rászorulókat azonban nem marad 
el, és ehhez a célhoz kápolnánk is szeretne hozzájárulni, 
ezért aki szívesen támogatja a tartós 
élelmiszergyűjtést, vagy hozott volna adományt, 
adományát ide küldheti március 14-ig, és azt eljuttatjuk 
a Katolikus Karitásznak:  

Gyümölcsoltó Boldogasszony-kápolna 
11100104-18246197-36000001  
közlemény: élelmiszer adomány 

Előre is köszönjük a testvérek bőkezű adakozását! 
Thaler Adrienn 
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Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk 
a kápolnában, melyet a YouTube-csatornánkon is élőben 
közvetítünk. 
  

Olvasmányok: Kiv 20,1-17 
Téma: Isten a Sínai-hegyen kihirdeti a tízparancsolatot. 
A tízparancs kihirdetésének a Sínai-élmény évenkénti 
ünneplésében volt meg a kultusza: a szövetségkötésről és 
a törvényadásról való emlékünnepben. Isten kivezette a 
népét Egyiptomból, a Sínai hegyi szövetségben önnön 
népévé tette, és mint élethez szükséges rendet, a 
parancsokat adta neki. Eredeti alakjában a tízparancsolat 
valószínűleg kissé rövidebb volt a mai szövegénél, és mind 
ezzel kezdődött: Ne... Az alapvető követelés az, hogy a 
nép álljon egészen Isten, Jahve mellé, és csakis Őt 
tisztelje. A többi parancsolat tisztázza, hogyan kell Isten 
népének szolgálnia Istent, hogyan éljen békében, rendben, 
mint Isten népe. A parancsokat úgy kell tekinteni, mint a 
legkülsőbb korlátokat; ezeken belül azonban oly tág tér 
nyílik a Jóra, hogy benne az Újszövetségnek szorosabban 
Istenhez ölelő törvénye is helyet talál.  
Szentlecke: 1Kor 1,22-25 
Téma:  A megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak 
botrány, a pogányoknak meg oktalanság. 
Krisztus keresztje nem valami kiagyalt tan, hanem 
életélmény: Jézus kereszthalála Isten üdvözítő akaratát 
tette láthatóvá és váltotta tettre. Ehhez a döbbenetes 
tényhez nincs előkészítés a zsidók messiási 
várakozásaiban, mert ezek egy tündöklő, diadalmas 
Messiást reméltek, ezért az Írás utalásait a szenvedő 
Messiásra nem értették, mellőzték. De a pogányok 
bölcselő tanai sem sejtettek ilyet; semmilyen filozófiai 
kérdésünk, eszmélésünk és kutatásunk nem hatolhat el a 
kereszt titkáig. Nagy az Isten, és legnagyobb művét 
gyöngeségben és megalázkodásban tette teljessé. De azt 
csak a hit fogja föl és fogadja el! Az út nem az értéstől visz 
a hit felé, hanem a hittől az értés felé. Szt. Ágoston mondja: 
„Higgy, akkor majd értesz!”  
Evangélium: Jn 2,13-25 
Téma:  Jézus isteni küldetésének legfőbb bizonyítéka, 
hogy harmadnapra feltámadt. 
Jézus alapvetően nincs ellene az istentisztelet külső 
formájának. Szereti Jeruzsálem templomát, Atyja házának 
hívja. De épp ezért Ő, a Fiú, nem tűrheti e templom 
megszentségtelenítését, profanizálását. „Templomtisztító” 
haragja kifejezi Atyja iránti szenvedélyes szeretetét. És 
mikor felhatalmazását firtatják, leplezett utalással felel 
haláláról és harmadnapon való föltámadásáról szólva. Ezt 
a tanítványok is csak akkor értették meg, mikor Jézus 
halottaiból feltámadt és a Szentlélek emlékeztette őket. 
 

március 9. Savio Szent Domonkos (Domenico Giuseppe 
Savio) 1842. április 2-án született Riva da Chieriben, 
Torino mellett. Apja földműves, majd kovácsmester volt, 
anyja varrónő. Tizenkét éves korában Bosco Szent János 
(a szalézi rend megalapítója) iskolájának, a Szalézi Szent 
Ferenc oratóriumnak a növendéke lett. Öt éves korától 
ministránsként szolgált, ezért lett a ministránsok egyik 
védőszentje. Földi életét egy hónap híján rövid 15 évben 
szabta meg a Teremtő. De neki ez is elegendő volt ahhoz, 
hogy a szentek sorába lépjen. 1857. március 9-én halt meg 
tüdőbajban.  XII. Pius pápa1950-ben boldoggá, majd1954-
ben tengernyi fiatal jelenlétében szentté avatta Domonkost. 

A kápolnatakarítást március 6-án Szkladányi Andi és 
családja, március 12-én pénteken pedig a cserkészek 
vállalták. Köszönjük.         Futakfalvi Bea 

Útravaló  
Ideje a választásnak 
Az első lépés, hogy nézzük meg közelebbről, amit magunk 
körül látunk, és engedjük, hogy hasson ránk. A harmadik, 
hogy tetteinkkel gyógyítsunk és jobbá tegyük, amit lehet. A 
kettő között pedig van egy lényeges közbülső lépcső: 
különböztessük meg a lelkeket és válasszunk. Egy-egy 
megpróbáltatás ideje mindig annak az időszaka, hogy 
megkülönböztessük a jövőbe vezető jó ösvényét a többi 
ösvénytől, amelyek sehová nem vezetnek, vagy épp 
visszafelé tartanak. Ha tisztán látunk, inkább az elsőt 
választjuk. 
Ehhez a második lépéshez nem csak a valóságra kell 
nyitottnak lennünk, hanem stabil értékrenddel is szükséges 
bírnunk: tudnunk kell, hogy Isten szeret, hogy szolgálatban 
és szolidaritásban egy nép vagyunk. Késznek kell lennünk 
továbbá a csöndes elmélkedésre is. Ehhez jó találni egy 
olyan menedéket, ahová félrehúzódhatunk a folyton 
sürgető idő zsarnoksága elől. Legfőképpen azonban 
imádságra van szükségünk, hogy meghalljuk a Szentlélek 
ösztönzését, és gyakoroljuk a párbeszédet egy megtartó 
erejű közösségben, amely azt is engedi, hogy 
álmodozzunk. Ily módon felfegyverkezve helyesen tudjuk 
majd értelmezni az idők jeleit, és olyan megoldást 
választunk, amely valamennyiünknek javára válik. Az 
argentín gauchók és az egyesült államokbeli cowboyok 
ugyanazt a tanácsot adják: „Ne válts lovat a folyó közepén!” 
Megpróbáltatások idején szilárdnak kell lennünk a hitben, 
és hűségesnek kell maradnunk ahhoz, ami számít. A 
válság szinte mindig akkor lep meg, ha megfeledkezünk 
róla, kik is vagyunk valójában. Az előrelépés a 
gyökereinkhez való visszatéréssel kezdődik. 
Ideje visszanyernünk az értékeket, a szó valódi 
értelmében: visszatérni ahhoz, ami hitelt érdemlően megéri 
a fáradságot. Az élet, a természet, az egyén méltósága, a 
munka és a kapcsolatok jelentősége – ezek nem 
helyettesíthető vagy feláldozható értékek. Elképeszt, 
amikor azt hallom, hogy emberek „vita tárgyát nem képező 
értékekről” beszélnek. A valódi, az emberi értékek közül 
egy sem képezheti vita tárgyát. Vajon meg tudom mondani, 
hogy a kezem melyik ujja értékesebb a másiknál? Ha 
valami értékes, arról nem lehet vitázni. Jézus összegezte 
számunkra Isten országának alapvetéseit: ezek a 
boldogmondások. A szegények reményével kezdődik – 
remény a teljes életre, a békére és testvériségre, az 
egyenlőségre és az igazságra. Ez a létezés rendje, 
amelyben az értékek nem képezik tárgyalás alapját, hanem 
szentek és sérthetetlenek. Válaszképpen arra, ahogyan a 
modern világban élünk, az Egyház kialakított egy sor 
alapelvet az elmélkedéshez, melyek egyúttal a 
cselekvéshez is támpontokat kínálnak. Ez a katolikus 
egyház társadalmi tanítása. Noha ezeket az alapelveket az 
evangéliumból merítették, mindenki számára 
megszívlelendők, mindenki lefordíthatja őket a maga 
számára, hogy mielőbb mozgásba lendülhessen az 
örömhír. 
(Részlet Ferenc pápa: Álmodjunk együtt – Út egy jobb jövő felé c. 
könyvéből) 
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