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Zsoltár válasza: Uram, minden utad irgalom és hűség * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják. 

EVANGÉLIUM  Szent Márk könyvéből (Mk 1, 12-15) 

Abban az időben: 
A lélek kivitte Jézust a pusztába. Negyven napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok 
szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő közel van az Isten 
országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” 
Ezek az evangélium igéi. 
 

Elmélkedéshez: 
• Mi az életemben a puszta? 
• Milyen kísértések érnek, amikor nincs meg amit szeretnék? 
• Miből kell megtérnem? 
 
 

Gondolatok nagyböjti időben: „Mi tehát azért szeretünk mert Ő 
előbb szeretett minket” 
Jézusom, Te megmutattad nekem milyen az őszinte és önzetlen 
szeretet. Isten szeretete képessé tesz bennünket úgy szeretni, hogy 
semmit ne várjunk cserébe, függetlenül attól, hogy hogyan 
érezzük magunkat, vagy mi a könyebb számunkra. „Úgy szerette 
Isten  a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Létezik ettől 
nagyobb Szeretet?! Ha körbe nézek a világban, nem látom ezt a 
szeretetet. –Uram, hol vagy? Olyan önző nélküled e világ. –
Keresek, kutatok, de csak érdek „szeretetet” látok. Hol marad a 
szeretet szó igazi ereje? Hol vagy Jézus? Szeretetről beszélünk e 
világban, de nem csak saját hasznunkat és javunkat keressük –e 
benne?! Hol itt a szeretet? Annak ellenére, hogy Jézus 
megmutatta nekünk mi az önzetlen szeretet, mely a maga hasznát 
sosem keresi, és igazát nem követeli. Mi mégis csak megokolva 
szeretjük egymást: „szeretlek mert ...” Kiméricskéljük 
szeretetünket. Elgondolkoztunk- e már azon, ha tisztán és őszintén 
szeretünk, akkor nincs szükségünk indokokra. Jézus azt kéri 
tőlünk, tanuljuk meg a „mégis szeretetet”. Szeressük 
embertársainkat annak ellenére, hogy nem méltóak szeretetünkre, 
annak ellenére, hogy nem viszonozzák szeretetünket-sőt. Ha Istent 
akarjuk szeretni és szolgálni, lássuk a felebarátot olyannak, 
amilyennek Jézus látja. Talán elgondolkozhatunk azon, ha úgy 
akarjuk szeretni az embereket ahogy azt Jézus teszi, vajon mennyi 
csalódás és fájdalom ér majd minket?! Hiszen e szeretetet sokan 
nemfogják megérteni. Épp úgy, ahogy mi is folyamatosan 
megbántjuk Krisztust, mert még mindig nem fogtuk fel mily nagy 
a szeretete irántunk. Jézus mégis arra hív mindnyájunkat, hogy 
szeressünk úgy, ahogyan Ő szereti a világot, még akkor is, ha 
embertársaink nem értékelik a Szeretetet, aki bennünk lakik. Így 
bemutathatjuk az önzetlen Jézust az önző világnak. Mielőtt arra 
gondolnánk ez szenvedéssel jár, jusson eszünkbe, hogy Jézussal a 
kereszten együtt lenni, mérhetetlenül többet jelent, mint arról 
elmélkedni, milyen fájdalmasak lehettek Jézus szenvedései. 
Krisztus arra tanít bennünket, hogy nem az tölt be, ha a 
középpontban vagyunk, hanem az ha önzetlenül adjuk magunkat. 
Tőle tanuljuk ezt, mert Ő nem önző okból akarja, hogy dicsérjük, 
hanem azért, mert nem tudunk értelmes életet élni, ha nem 
töltekezünk be Vele-a szeretet forrásával. Tehát adjunk többet 
önzetlenül és szeressünk jobban minden feltétel nélkül. Alexandra 
 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998 
 

Beszámoló:  A Kavicsok Gyertyaszentelőn 
Már nagyon vártuk ezt a szép napot több okból is. Túl azon, hogy 
találkozni fogunk ismerős barátainkkal, csatlakozhatunk a nagy 
Hit és Fényhez. Február 3-án reggel a plébánián találkoztunk és 
kocsikkal útnak indultunk Káposztásmegyerre. Utazás közben 
megbeszéltük kivel mi történt előző találkozásunk óta. Kelleme-
sen beszélgetve hamar eltelt az idő, egy-kettőre megérkeztünk. 
Először regisztráltunk a Napsugaraknál, így az is kiderült ki-ki 
hová került a kiscsoportos beszélgetéseknél. Na de ne siessünk 
ennyire előre, mert először az előadást hallgattuk végig Lak Gá-
bor atyától. A tőle megszokott könnyed, humoros stílusban be-
szélt. Arról hallottunk, hogy bár a hópihe egy egészen pici dolog, 
de kell ahhoz, hogy szép fehér hótakaró lepje be a tájat. Mi is 
olyanok vagyunk, mint a hópihe, egy kis pont, de kellünk ahhoz, 
hogy működjön a Hit és Fény közösség. A kiscsoportos beszélge-
tések alkalmával előre feltett kérdésekre kerestük együtt a választ. 
Mi a boldogság? Mivel tesz boldoggá az Úr? Hogyan tudok új 
embereket bevonni a Hit és Fénybe? Érdekes volt hallgatni a fele-
leteket. Van, akit a színek, a szivárvány tesz boldoggá, mást a le-
nyugvó nap által pirosra festett felhők, vagy a szép fehér hótakaró 
boldogít. De az is lehet, hogy a boldogság olyan, mint egy pillan-
gó. Ha hajszolod elrepül, de ha csendben leülsz, lehet, hogy a vál-
ladra száll. Délben szentmisén vettünk részt, amelyet csak nekünk 
celebráltak Harmai és Lak Gábor atyák. A gyertyaszentelői ünne-
pi evangéliumot hallhattuk, vagyis Jézus bemutatása a templom-
ban. A mi feladatunk volt a megjelenítés. Gábor atya volt a narrá-
tor és a fiatalok közben eljátszották ezt a szép történetet. A 
szentmise balázsáldással zárult. A szellemi táplálék után némi tes-
ti táplálékot is vehettünk magunkhoz. A jobbágyi Búzakalász kö-
zösség jóvoltából finom szendvicseket kaptunk. Miután elköltöt-
tük ebédünket különböző műhelyek között választhattunk. Zene, 
mozgás, vetélkedő, kézműves és beszélgetős műhelyekhez csatla-
kozhattunk. Évi és Noémi élő társasjátékot játszottak a vetélkedős 
műhelyben kiváló eredménnyel. Zsuzsika, Orsi, Gabica ezalatt a 
zenei műhelyben énekeltek. Előkerültek régi és modern slágerek 
egyaránt, sok-sok szívünknek kedves dallam. Az igazán énekelni 
szeretőkből külön énekkar alakult és az általuk dúdolt dallamokat 
a többieknek ki kellett találniuk. A műhelyek után következett a 
nap fénypontja: elfogadási ceremóniánk. Először Beregszászi 
Gina régiófelelősünk felolvasta a Provincia Tanácsnak írott leve-
lünket és kérelmünket, illetve az arra adott válaszokat. Jól esett 
hallani, hogy mindenki szeretettel várja az új közösséget. Ezután 
mi is bemutatkoztunk és mindenki mondott néhány szót magáról. 
Fényképeket is mutattunk, amelyek programjainkon készültek.
 (Folytatás a 2. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról) A fiatalok lelkesen mesélték, hogy egy-egy 
kép mikor készült és mi látható rajta. Szívünk repesett az örömtől, 
amikor megtudtuk, hogy elfogadott minket a Provincia Tanács, tehát 
a nagy Hit és Fény közösségnek immáron a Kavicsok is a tagjai. Na-
gyon megható pillanatok következtek, hiszen köszöntöttek bennün-
ket, elénekeltük az Áldjon meg téged az Úr kezdetű dalt és kaptunk 
egy hatalmas tortát is. Megajándékoztak még bennünket egy fény-
képpel, amely az esztergomi Bazilika előtt készült a magyarországi 
Hit és Fény 25. születésnapján. Külön jó, hogy a fotó körül a részt-
vevők aláírása is rajta van. Kaptunk még csokit, üdvözlő kártyát és 
Dunakavics cukorkát is. Majdnem könny szökött a szemünkbe ennyi 
kedvesség és szeretet láttán. Miután fotó is készült rólunk megkós-
tolhattuk a finom tortát és a többi süteményt az alkalomzáró agapén. 
Ezután a gyönyörű tartalmas nap után mindenki hazafelé vette útját. 
Lélekben gazdagodva és sok szép élménnyel feltöltődve térhettünk 
haza otthonainkba. Szeretnénk megköszönni a Jó Istennek ezt a fan-
tasztikus napot, valamint a Comba, Mikesi családnak és Harmai Gá-
bor atyának, hogy autóval elvittek és hazahoztak bennünket. Nagyon 
jó volt együtt lenni, Jézus Krisztust hirdetni és fiatal barátainknak 
egy újabb szép élményt szerezni Gabica és Orsi 
 

Meghívót kaptunk: 
Engesztelő imaóra folytatódik a Bakócz-kápolnában. Március 1-én, 
csütörtökön, 17.00 órakor kezdődik a következő alkalom. Homiliát 
mond, és az imaórát vezeti: Székely János segédpüspök. 
 

A Szentatya nagyböjti üzenete 
Rövid összefoglaló kivonatot szeretnénk adni az idei nagyböjt 
kezdetén. Akiben elindul az érdeklődés, a további részleteket 
megtalálja a Katolikus sajtó oldalain.   „Figyeljünk egymásra, 
hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid 10,24) 
„Kedves Testvérek! 
A nagyböjt ismét alkalmat ad arra, hogy a keresztény élet 
középpontjáról elmélkedjünk: a felebaráti szeretetről. Ez ugyanis 
alkalmas időszak, hogy Isten igéje és a szentségek segítségével 
megújulva folytassuk hitbeli utunkat, személyesen és közösségileg 
egyaránt. Ezt az utat az imádság és a megosztás, a csönd és a böjt 
jellemzi, miközben várjuk, hogy átéljük a húsvéti örömet. 

Ebben az évben a Zsidókhoz írt levélből vett rövid bibliai részlet 
fényében szeretnék felvetni néhány gondolatot: „Figyeljünk 
egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid 
10,24). Ez a mondat egy olyan szentírási szakaszba illeszkedik, 
amelyben a szent szerző arra buzdít, hogy bízzunk Jézus Krisztusban, 
mint Főpapban, aki elnyerte számunkra a megbocsátást és utat nyitott 
nekünk Istenhez. Krisztus befogadásának gyümölcse egy olyan élet, 
amely a három isteni erény szerint fejlődik: azaz „igaz szívvel, hitből 
fakadó bizalommal” (22. vers) közeledünk az Úrhoz, kitartunk 
„rendíthetetlenül reménységünk megvallásában” (23. vers), és a 
testvérekkel együtt folytonosan a „szeretetre és jótettekre” törekszünk 
(24. vers). Azt is kijelenti, hogy ennek az evangéliumi életformának a 
megtartásához fontos a részvételünk közösségi liturgikus és ima-
összejöveteleken, amelyek az eszkatologikus célra, az Istennel való 
teljes közösségre irányítják figyelmünket (25. vers). A 24. versnél 
állok meg, amely néhány szóban értékes és mindig aktuális tanítást 
ad a keresztény élet három aspektusával kapcsolatban, melyek: a 
másik emberre való odafigyelés, a kölcsönösség és a személyes 
életszentség.” (Szerk.) 
 

Imakérések: 
- az emberek hálából böjtöljenek és ne szokásból 
- segítsünk másoknak, mert őket segítve a mi lelkünk is megtalálja az 
üdvösséget 
- minden ember helyezze létének középpontjába Istent, hogy ezáltal 
örömmel tanúskodhassanak, mindazon szépségről melyekkel Isten 
szüntelen megtölti életüket 
- hogy az emberek megérthessék mindnyájunknak együtt kell 
működnünk életünk példájával, az üdvősség művében 
 

Ismeret: A negyven napi böjt megtartása 
A szerzetes/katolikusnak életének olyannak kell lennie, mintha 
állandóan negyvennapi böjti fegyelem alatt élne, mégis mivel 
kevesekben van meg ehhez az erő, ezért azt tanácsoljuk, hogy a 
negyven napnak ebben az idejében teljes tisztasággal élje életét, 
ugyanakkor a más időkben elkövetett hanyagságait ezekben a szent 
napokban tegye jóvá. Ez akkor történik megfelelő módon, ha minden 
bűntől tartózkodunk, könnyek között imádkozunk, szent 

olvasmányokat olvasunk, a szív töredelmére és az önmegtagadás 
cselekedeteire törekedünk. Ezekben a napokban tehát szolgálatunk 
szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit: külön imádságokat, 
ételben és italban önmegtagadást.  A kiszabott mértéken felül 
mindenki ajánljon föl valamit saját akaratából a Szentlélek örömében 
Istennek, azaz: vonjon meg valamit testétől az ételben, italban, 
alvásban, beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vágyódás 
örömével várja a szent húsvétot. Azt azonban, amit ki-ki felajánl, 
terjessze apátja/lelkivezetője elé, és az ő imádságával és 
beleegyezésével tegye, mert ami a lelki atya jóváhagyása nélkül 
történik, elbizakodottságnak és hiú dicsőség vágynak számít, nem 
érdemnek. Tehát mindent az apát beleegyezésével tegyenek.” 
 (Szt. Benedek regulájából szerkesztve) 
 

Mértékletességről: „Az étel mértéke” 
Úgy hisszük, hogy minden étkezésre, akár tizenkét órai, akár délután 
három órai, elég lesz két főtt étel az egyesek különféle gyöngeségei 
miatt; hogy aki talán az egyikből nem tud enni, a másikból lakjék jól. 
Tehát két főtt étel elég legyen minden testvérnek. De ha lehet 
valahonnan szerezni gyümölcsöt vagy friss zöldségféléket, adjanak 
harmadik fogást is. A kenyérből egy font elég legyen napjában, akár 
egy étkezés van, akár ebéd és vacsora. Ha vacsora is van, a házgondnok 
a font kenyérnek egyharmadát tegye el, és vacsorára adja oda. Ha a 
munka esetleg nehezebb volna, akkor az apát hatalmára és megítélésére 
van bízva, hogy ha kívánatos, valamivel többet adjon. De mindenesetre 
kerüljék a mértéktelenséget, hogy a szerzetes gyomrát soha meg ne 
terhelje. Semmi sem ellenkezik ugyanis annyira a keresztény emberrel, 
mint a mértéktelen evés és ivás, ahogy a mi Urunk mondja: 
„Vigyázzatok, hogy szívetek el ne nehezedjék a mértéktelenségben” 
(Lk 21,34) (Szt. Benedek regulájából) 

 

Hirdetések 
+ Hétfőn (február 27.) 10 órától kezdődik a Baba-mama klub 

következő alkalma a Belvárosi plébánián. Téma: Internet a 
gyermekes családnál. 

+ Taize-i imaóra lesz 2012. március 3-án, szombaton, 18 órától a 
Kórház Kápolnában! Mindenkit szeretettel várunk! 

+ Következő vasárnap a szentmiséken, a perselyadományokat a 
katolikus iskolák számára gyűjtjük. 

+ Cséfalvay Pál kanonok, múzeumigazgató emléktáblájának avató 
ünnepsége március 4-én 15 órakor a Keresztény Múzeum 
Gobelin termében lesz. 

+ Nagyböjt péntekjein a Belvárosi templomban 18 órától 
keresztutat járunk, hívjuk erre a kedves Testvéreket. 

+ A Vizivárosi ½ 9h-es, és a Belvárosi 10h-ás misék után nagyon 
rövid megbeszélésre hívjuk azokat, akik az elmúlt években nyári 
táboraink szervezésében részt vállaltak. 

+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számá-
ra, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le Jézust a pusz-
tában a neki szolgáló angyalokkal! 

 

+ A héten kereszteltük: Hajós Zóra Kingát. 
  temettük: Lehner Józsefnét. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Hétfő-Péntek: 19 óra; Vasárnap:  10, ½ 12 és 19 óra 
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE 
Vasárnap: ½ 9 óra 
 Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti) 
 Zárdatemplom:  Hétfő-Vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK 
második szombat 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros) 
minden szerda  20.30-21.00  Szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök  20.30-21.30  Szentségimádás (Szt. István) 
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