
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

3.6. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

† László 

 
öttagú család gyógyulása 
 

MTörv 26,4-10 
Róm 10,8-13 
Lk 4,1-13 

 
NAGYBÖJT 1. VA-
SÁRNAPJA 

Gyűjtés az ukrajnai válság 
kárvallottjai megsegítésére 

3.7. 
Hétfő 

7 

 
 

 

Lev 19,1-2.11-18    
Mt 25,31-46 

5–7 
SZENT PERPÉTUA 

ÉS FELICITÁSZ 

este 6: elsőáldozási felké-
szítés 
este 7–8: Katekézis a Sa-
rokPontban 

3.8. 
Kedd 

7 élő Teréz és Béla 
Iz 55,10-11 
Mt 6,7-15 

5–7 
ISTENES SZENT 
JÁNOS 

este 7: Felnőtt hittan a ká-
polnában 

3.9. 
Szerda 

 
7 

 
Jón 3,1-10  
Lk 11,29-32 

5–7 
SAVIO SZENT DO-
MONKOS 

 

3.10. 
Csütörtök 

7  
Esz 4,17 
Mt 7,7-12 

5–7  
este 7–8: Katekézis a Sa-
rokPontban 

3.11. 
Péntek 

7  
Ez 18,21-28   
Mt 5,20-26 

5–6  
este ½ 7: keresztút 
10–11 és 11–12: Szenior 
torna a SarokPontban 

3.12. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

MTörv 26,16-19 
Mt 5,43-48 

   

3.13. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 

Ter 15,5-12.17-18 
Fil 3,17-4,1 
Lk 9,28b-36 

 
NAGYBÖJT 2. VA-
SÁRNAPJA 

 

Kápolnánk pénzgyűjtéssel szeretne hozzájárulni az ukraj-
nai menekültekről való gondoskodáshoz. Nem jelképesen, 
azzal a tudattal, hogy én is segítettem, hiszen látjuk, hogy 
komoly a szükség, komoly kell legyen a segítség is. 
Vasárnap ezért minden misén pénzgyűjtés lesz, mely-
nek teljes összegét továbbítjuk a Katolikus Karitász-
nak, akik nagy tapasztalattal szervezik a segítség-
adást. 
A Szent Gellért plébánia élelmiszert is gyűjt. 
Aki bárkit be tud fogadni, külön jelentkezzen a Szent Er-
zsébet Karitász Központnál (telefonszám: 0630/56-21-483, 
email: szenterzsebet@karitaszkozpont.hu). 

Gyuri atya 
 
Nagyböjtben péntekenként fél 7-től keresztutat járunk 
a kápolnában. Gyuri atya várja azok jelentkezését, akik szí-
vesen közreműködnek a keresztúti imádság vezetésében, 
az elmélkedések felolvasásában. 
 

Folytatódik a neokatekumenális út katekézissorozata 
hétfőn és csütörtökön, este 7-től 8-ig. Minden egyes alka-
lom önálló érték, egyenként is elgondolkodtató és érthető. 
„Bennfenteseknek” is, de kívülállóknak, távollévőknek, út-
keresőknek is csak ajánlani tudjuk. Kérem, nézzünk körül 
a környezetünkben, ki az, akinek ez jól jönne, és bátran 
hívjuk meg.                                                   Gyuri atya 
 
Március 7-én a felnőtt hittant Gyuri atya tartja a kápolná-
ban, 7 órai kezdettel, mely felvételről megtekinthető lesz a 
kápolna YouTube-csatornáján. 
Kápolnánk búcsújához kapcsolódóan, március 23-24-
25-én nagyböjti triduum, azaz háromnapos szentbeszéd-
sorozat lesz kápolnánkban az esti 6 órás szentmisék kere-
tében. 
 
A kápolnatakarítást március 12-én a Lapis család, már-
cius 18-án, pénteken pedig a cserkészek vállalták. Köszön-
jük.                                                               Futakfalvi Bea 
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PROGRAMOK A SAROKPONTBAN 
 

Szenior torna a SarokPontban: péntekenként 10–11 és 
11–12 között, Doleviczényi Eszter gyógytornász vezetésé-
vel. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Folyamatosan lehet 
csatlakozni, az új jelentkezők részvételi szándékukat leg-
később csütörtök estig jelezzék Szemán Andreánál  
(30/381-1770 vagy andrea.szeman05@gmail.com). 
 
Csütörtökönként este 6-7 között folytatódik a Meghallgat-
lak, ahol Halácsy Katalin várja azokat, akik segítő beszél-
getésre vágynak. A beszélgetéshez előzetes bejelentke-
zés szükséges (30/294-0940). 
 
Március 16-án 18 órától egy érdekes előadásra és beszél-
getésre várunk minden érdeklődőt a SarokPontba. Meghí-
vott előadónk Bolyki László, aki 1973-ban született Bu-

dapesten. Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesztiválze-
nekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), keresztény, spirituá-
lis szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti té-
mákra szakosodott tréner. Az előadás témája: Csalódás Is-
tenben - a valláskárosult szív gyógyulása. A részvételi 
szándékot kérjük előre jelezni a Facebook csoportban vagy 
e-mailben: meszaros.peter.imre@gmail.com                         
Mészáros Péter 
 

A JÁRVÁNYHELYZET HÍREI 
 
Kérjük a híveket, hogy a kápolnában és a Sarokpontban  

- mindenki hordjon orrot és szájat eltakaró maszkot, 
- belépéskor használja a kézfertőtlenítőt, 
- a szentmisén mellőzze a kézfogást 
- és csak kézbe áldozzon. 

Kérünk mindenkit, hogy aki bármilyen tünetet észlel ma-
gán, maradjon otthon. 

Olvasmány: MTörv 26,4-10 
Téma: A választott nép hitvallása és imádsága az Úr előtt. 
Az előírt hálaadó aratóének (5Mz 26): rövid régi hitvallás, 
vallomás Istenhez, ki a vándorlás nyomorából és veszélye-
iből, az egyiptomi rabságból kihozta Izraelt és Kánaán dús 
földjét adta neki. A nép minden egyes tagja ezt az isteni 
vezetést önmagára, saját személyes történetére is érti, 
amelyre tudja, hogy válasszal tartozik. E válasz nemcsak a 
hitvallás, hanem a gyümölccsel teli kosár is, mit az oltárhoz 
visz. És válasz az öröm is, melyről a záró vers beszél: „Ör-
vendj a javakon, melyeket Istened neked és házadnak 
adott!” 
 
Szentlecke: Róm 10,8-13 
Téma: A hit örök életet szerez. Aki Krisztusban hisz, meg-
vallja hitét. 
„Isten kivezette népét Egyiptomból” – ez a mondat egy zsi-
dónak összefoglalhatta egész hitét. „Isten föltámasztotta 
Jézust a halálból” – ez a hite és ténye az Újszövetségnek, 
ebben kiteljesül az ószövetségi üdvtörténet. A Föltámadás-
ban való hitnek megfelel ez a vallomás: „Jézus az Úr!” A hit 
székhelye a „szív”, az a mély középpont, mely meghatá-
rozza életünket; a hitvallás helye pedig a közösség, az 
Egyház és tőle kiindulva az emberek világa, kiknek „mind 
ugyanazon Uruk van”, de csak akkor lehetnek híveivé, ha 
a jóhírt biztosan elviszik nekik. 
 
Evangélium: Lk 4,1-13 
Téma: Jézust a Szentlélek a pusztába vitte, és ott megkí-
sértette a sátán 

Negyven évig tartott a pusztai vándorlás, negyven napot 
töltött Jézus a pusztában. A „puszta” jelenti a hit és a kísér-
tés legsúlyosabb próbáját. Jézus a pusztában a kereszt-
ségben kapott Lélek erejével és a Szentírás igéivel harcol 
a Gonosz ellen. A szent szakasz végmondata jelzi, mily 
összefüggésben látja az evangélista Jézus megkísértését: 
A Gonosz (diabolus = ördög; görögben: „Ellenző, Rágal-
mazó”) – nem adja föl a harcot, kivárja idejét: Jézus kín-
szenvedése napját. De az az idő mégsem a Kísértőé lesz, 
hanem Jézusé és az Ő végleges győzelméé. 
 

 

 

ÚTRAVALÓ 
Ferenc pápa üzenete 2022 nagyböjtjére 

 
Kedves Testvéreim! A nagyböjt a személyes és közösségi 
megújulás kedvező időszaka, mely elvezet bennünket a 
meghalt és feltámadt Jézus Krisztus húsvéti misztériumá-
hoz. Idei nagyböjti utunkon jól tesszük, ha felidézzük Szent 
Pálnak a galatákhoz intézett buzdítását: „Ne fáradjunk bele 
tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. 
Amíg tehát időnk (kairosz) van, tegyünk jót mindenkivel” 
(Gal 6,9-10a). 
1. VETÉS ÉS ARATÁS 
Ebben a szövegben az apostol a vetés és az aratás képét 
idézi fel, amely Jézus számára annyira kedves (vö. Mt 13). 
Szent Pál a kairoszról beszél: a jótettek vetésének alkal-
mas idejéről, a jövőbeli aratás reményében. Számunkra mi 
jelenti ezt az alkalmas időt? A nagyböjt minden bizonnyal 
egy ilyen alkalmas idő, de ilyen egész földi létezésünk is, 
amelynek a nagyböjt bizonyos értelemben jelképe. Éle-
tünkben gyakran felülkerekedik a kapzsiság, a gőg, a bir-
toklásnak, a felhalmozásnak, a fogyasztásnak a vágya, 
ahogyan azt az evangéliumi példázatban szereplő bolond 
ember története mutatja, aki azt hitte, hogy élete biztonság-
ban van, mert csűreiben gazdag termést halmozott fel (vö. 
Lk 12,16-21). A nagyböjt megtérésre, gondolkodásmódunk 
megváltoztatására hív bennünket, hogy az élet igazságát 
és szépségét ne annyira a birtoklásban, mint inkább az 
adakozásban, ne annyira a felhalmozásban, mint inkább a 
jóság vetésében és a javak megosztásában találjuk meg. 
Az első magvető maga Isten, aki nagy bőkezűséggel „to-
vábbra is elveti a jó magokat az emberiségben” (Fratelli 
tutti, 54). A nagyböjt folyamán Isten ajándékára azáltal kell 
felelnünk, hogy befogadjuk az ő szavát, mely „eleven és 
hatékony” (Zsid 4,12). Isten igéjének buzgó hallgatása 
készséges engedelmességet alakít ki a cselekvésre (vö. 
Jak 1,21), mely életünket gyümölcsözővé teszi. Már ez is 
nagy öröm forrása számunkra, de ennél is nagyobb öröm 
a meghívás, hogy „Isten munkatársaivá váljunk” (vö. 1Kor 
3,9) azzal, hogy jól használjuk ki az időt (vö. Ef 5,16), hogy 
jót cselekedve mi is magot vessünk. Ezt a meghívást a „jó 
vetésére” nem tehernek, hanem kegyelemnek kell tekinte-
nünk, amellyel a Teremtő azt kéri, hogy aktívan egyesül-
jünk az ő termékeny nagylelkűségével. (folytatjuk) 
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