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1055. szám

„Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34)
NAPTÁR

dátum
2.20.
Vasárnap

2.21.
Hétfő

szentmise

miseszándék

8
½ 10
11 † Piroska
este 7

napi olvasmányok

szentségimádás

1Sám 26,2-7-9,1213.22-23
1Kor 15,45-49
Lk 6,39-45

ünnepek
ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

este 6: elsőáldozási felkészítés
este 7–8: Katekézis a SarokPontban

7

Jak 3,13-18
Mk 9,14-29

5–7

2.22.
Kedd

7

1Pét 5,1-4
Mt 16,13-19

5–7

2.23.
Szerda

7

Jak 4,13b-17
Mk 9,38-40

5–7 SZENT POLIKÁRP

7

ApCsel 1,15-17.2026
Jn 15,9-17

7 élő Fruzsina

Jak 5,9-12
Mk 10,1-12

2.24.
Csütörtök
2.25.
Péntek
2.26.
Szombat

7 Igeliturgia
este 6

Jak 5,13-20
Mk 10,13-16

2.27.
Vasárnap

8
½ 10
11
este 7

Sir 27,5-8
1Kor 15,54-58
Lk 6,39-45

egyéb

SZENT PÉTER
SZÉKFOGLALÁSA

5–¾ 7 SZENT MÁTYÁS

este 7: Felnőtt hittan a kápolnában

este 7–8: Katekézis a kápolnában
este 7–10: Házasrandi a
SarokPontban
11–12: Szenior torna a SarokPontban

5–7

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE
Folytatódik a neokatekumenális út katekézissorozata
hétfőn és csütörtökön, este 7-től 8-ig, lehet még csatlakozni! A katekézis az alapelemektől indulva, élően, megélt
és megélhető formában mutatja be hitünket. Minden egyes
alkalom önálló érték, egyenként is elgondolkodtató és érthető. „Bennfenteseknek” is, de kívülállóknak, távollévőknek, útkeresőknek is csak ajánlani tudjuk.
Kérem, nézzünk körül a környezetünkben, ki az, akinek ez
jól jönne, és bátran hívjuk meg.
Gyuri atya

Február 22-én vezetett imaalkalom lesz online, este ½
7–8 között. Az alkalmon a Szentírással imádkozunk azokkal az imamódokkal, melyeket a kísért imádság hetén ismerhettek meg a résztvevők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az alkalom Zoom-on szerveződik, szükség van
hozzá némi jártasságra az online térben, valamint egy
olyan helyiségre, ahol erre az időre az imádkozó el tud vonulni, és nyugalmat biztosítani otthonában. A részvételi
szándékot ezen az e-mailcímen kérem jelezni, hogy küldhessem a belépési linket: salacznadine@gmail.com
Elindult az elsőáldozási felkészítés Csóka András veze- Jelentkezési határidő: február 20.
tésével hétfőnként 6-tól 7-ig a SarokPontban. Ha valaki
még szeretne csatlakozni, febr. 20. vasárnap estig jelezze Csillag Éva vezetésével febr. 20-án elindulnak a húsvéti
misztériumjáték próbái vasárnaponként ½ 11-kor a
Gyuri atyánál.
K41-ben.
Február 22-én a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a kápolnában 7 órai kezdettel, mely felvételről megtekinthető lesz A kápolnatakarítást 26-án, pénteken a cserkészek, mára kápolna YouTube-csatornáján.
cius 5-én pedig a Bayer család vállalta. Köszönjük.
Futakfalvi Bea

Február 28-án, hétfőn este fél 7-kor újra Filmklub, ahol a
Hétköznapi mennyország c. filmet vetítjük.

PROGRAMOK A SAROKPONTBAN

Szenior torna indult a SarokPontban, péntekenként 11–
12 között, Doleviczényi Eszter gyógytornász vezetésével.
A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Folyamatosan lehet csatlakozni, az új jelentkezők részvételi szándékukat legké- A ½ 10-es szentmisét online is közvetítjük.
sőbb csütörtök estig jelezzék Szemán Andreánál
Kérjük a híveket, hogy a kápolnában és a Sarokpontban
(30/381-1770 vagy andrea.szeman05@gmail.com).
- mindenki hordjon orrot és szájat eltakaró maszkot,
- belépéskor használja a kézfertőtlenítőt,
Csütörtökönként este 6-7 között folytatódik a Meghallgat- - a szentmisén mellőzze a kézfogást
lak, ahol Halácsy Katalin várja azokat, akik segítő beszél- - és csak kézbe áldozzon.
getésre vágynak. A beszélgetéshez előzetes bejelentke- Kérünk mindenkit, hogy aki bármilyen tünetet észlel mazés szükséges (30/294-0940).
gán, maradjon otthon.

A HÉT LITURGIÁJA
Olvasmány: 1Sám 26,2.7-9.12-13.22-23
Téma: Dávid megkíméli ellenfelének, Saulnak életét
Az üldözött Saul ki volt szolgáltatva az üldöző Dávid
kegyének, de Dávid megkegyelmezett a királynak. Ma ezt
úgy hívnánk: nagylelkűség. Dávid az Úr ,,igazságosságát
és hűségét'' magasztalja. Nem az ellenségszeretet
vezérelte Dávidod, hiszen ő Sault Isten felkent királyának
tisztelte.
Szentlecke: 1Kor 15,45-49
Téma: Ahogy hasonlítunk földi képmásunkhoz, Ádámhoz,
ugyanúgy hasonlítani fogunk égi képmásunkhoz,
Krisztushoz is.
Krisztus halála és feltámadása óta nem a halál a végső
állomás az emberi életben. Ő a mi reménységünk, általa
föltámadunk, benne élünk. ,,De hogyan támadnak föl a
holtak? Miféle testük lesz?'' E kérdésre Szt. Pál itt
futólagos, előzetes választ ad, utalva növényekre,
állatokra, csillagokra. Mily sokféle az élet, és mily szép! De
ezzel a voltaképpeni választ még nem mondta meg,
nagyobb szavak kellettek hozzá: Halhatatlanság,
részesülés Isten fönségében, erő és szellem. A föltámadott
test a teremtő Lélek műve, és Isten hatalma alatt áll.
Krisztus a második Ádám, az új ember, általa új korszak
kezdődött a
teremtésben.
Evangélium: Lk 6,27-38
Téma: Legyetek irgalmasak, miként a mennyei Atya is
irgalmas!
Lukácsnál Jézus a négy boldogság és a négy jajj után
mintegy kifejti a boldogságokat. Szól „tanítványaihoz és az
egész néphez”, mindenkihez, tehát hozzánk is ma!
Lényegét a 27–28. vers mondja ki: Aki övé, annak
szeretnie kell gyűlölőit is, áldania átkozóit. A következő
mondatok részletezik, indokolják ezt. Miért tegyen így a
keresztény? Jutalomért, amit el se tud képzelni? De végesvégül is: hogy Istenhez legyen hasonlóvá, ahogy a
gyermek atyjához hasonlít.
február 24. Szent Mátyás apostol: Mátyást sorshúzással
választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy „velük
együtt tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”. Az apostolok
szétszéledése után a hagyomány szerint Etiópiában hirdette az evangéliumot. Alexandriai Kelemen őrizte meg
egy mondását: „Gyöngítsd önmegtagadással testedet,
hogy a lélek a Megfeszítettnek szolgálhasson.” Vértanúságot szenvedett Krisztusért.

ÚTRAVALÓ
„A nyolc gonosz sugallat” (folytatás)
A tisztátalanság démona nem csak a szexuális vágyainkat provokálja.
„Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszenynyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná.” (Mk 7,15)
A szándékunk tisztasága-tisztátalansága különös éberséget kíván. Mert sokszor különbség van aközött, amit szavainkkal, tetteinkkel kifejezünk, s aközött, ami valójában
mozgat minket. A másik emberen észrevesszük ezt a különbséget: a tekintetéből, a hanglejtéséből, gesztusaiból. A
gyerek különösen is érzékeny arra, mi a felnőttek valódi
szándéka.
De mi magunk is tudjuk, hogy nem hagyatkozhatunk szándékaink tisztaságára. Könnyen félrevezethetjük magunkat,
s akarva-akaratlanul a másikat is.
A manipuláció nem a XXI. század találmánya. De a tömegkommunikációban alkalmazott tudatos megtévesztés bizonyos cél érdekében mára politikailag és társadalmilag napi
gyakorlattá vált. Korunknak ez a tendenciája is a tisztaságtisztátalanság kérdéséhez tartozik.
A kapzsiság démona nem csak a pénzsóvárgást ébreszti
fel bennünk.
Ahelyett, hogy azt mindanánk, „ennyi elég”, azt mondjuk:
„Még, még! A jobbat, az újabbat!”
Arra késztet, hogy úgy tartsuk meg a magunk jólétét, biztonságát, hogy közben vakok maradunk a másik ínségére,
szükségére. Ez nem csak az egyénre, hanem egy országra, egy földrészre is igaz lehet.
Még Istentől is azt várnánk, hogy a miénk legyen, és rendelkezésünkre álljon, ahogy arra szükségünk van. Ez a vallásos ember kapzsisága.
A düh démona arra késztet, hogy jogos és jogtalan neheztelésünket ne engedjük el, hanem ápoljuk őket magunkban. S az összegyűjtött vádak a kibékülés akadályává válnak.
A felgyűlt haragot sokszor önmagunk ellen fordítjuk.
Amíg a vádakat gyűjtögetjük, s ellenséget csinálunk a másikból, csak az erőszakot növeljük.
Ez igaz az egyénre, de talán még inkább az egymással
szemben álló népekre és vallásokra.
(Mustó Péter SJ - Hári Ildikó SSND:
Ahol otthon vagy, részlet)
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