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1056. szám

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

dátum
2.27.
Vasárnap

szentmise

miseszándék

8
½ 10
11 Élő Zsuzsanna
este 7

napi olvasmányok

szentségimádás

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

ünnepek

egyéb

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

2.28.
Hétfő

7 † Pál

1Pét 1,3-9
Mk 10,17-27

5–7

este 6: elsőáldozási felkészítés
este 7: Filmklub
este 7–8: Katekézis a kápolnában

3.1.
Kedd

1Pét 1,10-16
7 † édesanya, † Sára és élő
Mk 10,28-31
gyerekek

5–7

este 7: Felnőtt hittan a SarokPontban

3.2.
Szerda
3.3.
Csütörtök

7
este 6

7

Joel 2,12-18
2Kor 5,20–6,2
Mt 6,1-6.16-18

5–7

MTörv 30,15-20
Lk 9,22-25

5–8

7-8: szentségimádás a hivatásokért
este 7–8: Katekézis a SarokPontban

5–6 ELSŐ PÉNTEK

du. 5-6: gyóntatás
este ½ 7: keresztút
11–12: Szenior torna a SarokPontban

HAMVAZÓSZERDA

3.4.
Péntek

7
este 6

Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15

3.5.
Szombat

7
este 6

Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32

ELSŐ SZOMBAT

3.6.
Vasárnap

8 † László
½ 10
11 öttagú család gyógyulása
este 7

MTörv 26,4-10
Róm 10,8-13
Lk 4,1-13

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

kb. ¾ 7-től: Taizéi imaóra
a kápolnában

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE
Február 27-én, vasárnap a katolikus iskolák javára gyűj- Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk
tünk.
a kápolnában. Gyuri atya várja azok jelentkezését, akik szívesen közreműködnek a keresztúti imádság vezetésében,
A héten szerdán hamvazószerda, szigorú böjt, a bűnbá- az elmélkedések felolvasásában.
nati szentidő kezdő napja. 18 és 60 éves kor között háromszori étkezés, egyszeri jóllakással és hústilalommal. Bete- A héten első csütörtök. Este 7 órai kezdettel a hivatásogek, nehéz testi munkások, közös üzemi- és iskolai étke- kért imádkozunk.
zésben részt vevők fel vannak mentve a böjt alól. A nagy- Március 4-e első péntek. 5 órától gyóntatás, 6-tól szentböjti péntekeken 14 éves kortól hústilalom. Hamvazószer- mise. Első szombaton reggel is van szentmise.
dán reggel 7-kor és este 6-kor van szentmise.
Az online térben több kezdeményezés is született, melyet
Március 2-án, hamvazószerdán, az esti mise után taizéi szívesen ajánlok a kápolna híveinek figyelmébe nagyböjt
imaóra lesz a kápolnában.
idejére. Az egyik a jezsuiták nagyböjti online lelkigyakor-

lata, a másik a Laudetur Kiadó Nagyböjti keresztút c. lelki- Február 28-án, hétfőn este 7 órakor újra Filmklub, ahol
gyakorlata. Részletek a linkre kattintva kinyíló meghirde- a Hétköznapi mennyország c. filmet vetítjük.
tésben.
Gyuri atya Szenior torna a SarokPontban: péntekenként 11–12 között, Doleviczényi Eszter gyógytornász vezetésével. RészFolytatódik a neokatekumenális út katekézissorozata vételi díj: 1000 Ft/alkalom. Folyamatosan lehet csatlakozni,
hétfőn és csütörtökön, este 7-től 8-ig, lehet még csatla- az új jelentkezők részvételi szándékukat legkésőbb csütörkozni! A katekézis az alapelemektől indulva, élően, megélt tök estig jelezzék Szemán Andreánál
és megélhető formában mutatja be hitünket. Minden egyes (30/381-1770 vagy andrea.szeman05@gmail.com).
alkalom önálló érték, egyenként is elgondolkodtató és érthető. „Bennfenteseknek” is, de kívülállóknak, távollévők- Csütörtökönként este 6-7 között folytatódik a Meghallgatnek, útkeresőknek is csak ajánlani tudjuk. Kérem, nézzünk lak, ahol Halácsy Katalin várja azokat, akik segítő beszélkörül a környezetünkben, ki az, akinek ez jól jönne, és bát- getésre vágynak. A beszélgetéshez előzetes bejelentkeran hívjuk meg.
Gyuri atya zés szükséges (30/294-0940).
Március 1-jén a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a SarokPontban 7 órai kezdettel. Böjte Csaba: A reményről.
Krisztus hite - a mi hitünk c. előadását hallgatjuk meg,
utána beszélgetés.

Március 16-án 18 órától Bolyki László lesz a vendégünk
a SarokPontban. A beszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várunk, a téma: Csalódás Istenben – a valláskárosult szív gyógyulása.
Mészáros Péter

Csillag Éva vezetésével február 20-án elindultak a húsvéti
A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI
misztériumjáték próbái vasárnaponként ½ 11-kor a
K41-ben.
A ½ 10-es szentmisét online is közvetítjük.
Kérjük a híveket, hogy a kápolnában és a Sarokpontban
A kápolnatakarítást március 5-én a Bayer család, 12-én - mindenki hordjon orrot és szájat eltakaró maszkot,
pedig a Lapis család vállalta. Köszönjük.
- belépéskor használja a kézfertőtlenítőt,
Futakfalvi Bea
- a szentmisén mellőzze a kézfogást
- és csak kézbe áldozzon.
Kérünk mindenkit, hogy aki bármilyen tünetet észlel maPROGRAMOK A SAROKPONTBAN
gán, maradjon otthon.

A HÉT LITURGIÁJA
Olvasmány: Sir 27,4-7
Téma: Az ember beszéde sokat elárul belső világáról.
Szavai és tettei által mutatja ki az ember, mi van benne. Az
igaz ember kötelessége, a bölcsnek adománya az, hogy
nem hamarkodja el ítéletét, hanem tárgyilagosan mérlegel.
Különösen óvatosan kell eljárnunk, amikor valakinek
befolyást engedünk az életünkben.
Szentlecke: 1Kor 15,54-58
Téma: Isten Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a
halál felett.
Minden élet fölött a mulandóság, a halandóság árnya lebeg. Csak Jézus föltámadása, mint keresztségünk ajándéka, adja meg a halhatatlanság reményét, az Istennel
egyesült örök életet. Isten örök világában nincs romlás,
nincs halál. Át kell tehát változnunk, s a kezdet már megtörtént, a bűn, a halál tövise legyőzetett Jézus halálával és
föltámadásával. Ez kötelez minket odaadó részvételre „az
Úr művében”, hálás dicséretre Isten iránt és a Jóhír szolgálatára.
Evangélium: Lk 6,39-45
Téma: A szív bőségéből beszél a száj.
Hogyan ismerjük föl a vallási vezetőt, hogyan tudjuk eldönteni tanítása igazságát? Jézus kétirányú választ ad: Annak,
aki tanító és vezető akar lenni; és azoknak, kik vezetettek
(vagy „félrevezetettek”). Jézus itteni szavai más összefüggésben szerepelnek Máténál, és értelmükben sokat mondók (Mt 15,15-20: a zsidóság vallási vezetői ellen; Mt 7,1520 és 12,33-35: hamis prófétákról; Mt 10,24-25: a tanítványok küldetéséről). – Aki mást vezetni kíván, annak éles, jó
szeme és tiszta szíve legyen. Legyen „jó ember”! Tettein
és szavain látszik ez, ahogy a jó fát is gyümölcséről ismerjük meg.

ÚTRAVALÓ
„A nyolc gonosz sugallat” (folytatás)
A szomorúság démona vég nélküli, bénító szomorúságra
indít, nem múló önsajnálattal.
Van szomorúság, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy
feldolgozhassuk veszteségeinket. Ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, ami visszafordíthatatlan. Hogy a gyászt el tudjuk
kezdeni, és be tudjuk fejezni.
De a szomorúság démona olyan rezignációra, borúlátásra
ösztönöz, amelyhez könnyen ragaszkodni kezdünk, s ha
tehetjük se adjuk fel.
Úgy tűnik, hogy a mai ember könnyen a hatása alá kerül
annak a démonnak, amit a sivatagi atyák akédiának neveztek, és a szerzeteseknél nagyon gyakori volt.
A levertségnek, a közönynek könnyen kiszolgáltatottjaivá
válunk. Elvágyódunk onnan, ahol vagyunk. S menekülnénk
mindabba, ami nincs.
Pedig rajtunk is múlik, mennyi teret engedünk ezeknek a
rossz érzéseknek, mennyire süppedünk bele a kedvetlenségbe, ürességérzésbe. Mennyire tartjuk távol magunktól
az unalmat, lanyhaságot. Dönthetünk arról, hogy a pesszimizmust tartjuk reálisnak vagy a reménynek szavazunk bizalmat.
Életem egy pontján észrevettem, hogy a pesszimizmust
komolyabban veszem, valósabbnak tartom, mint azt, ami
örömöt szerez. Amikor erre felfigyeltem, úgy döntöttem,
hogy szeretnék örülni mindannak, ami van. Jó, hogy vagyok. Jó lenni. Ezzel a döntésemmel bizalmat szavaztam
az életnek.
(Mustó Péter SJ - Hári Ildikó SSND:
Ahol otthon vagy, részlet)
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