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Olvasmány: Iz 58,7-10 Evangélium: Mt 5,13-16 Szentlecke: 1Kor 2,1-5 

 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

 

Jövő vasárnapi () szentírási szakaszok: olvasmány: Sir 15,15-20; szentlecke: 1Kor 2,6-10 

EVANGÉLIUM (Mt 5,17-37): Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy visszavonjam a törvényt vagy a prófétákat; nem azért jöttem, 
hogy megszüntessem, hanem hogy beteljesítsem. Mert bizony, mondom nektek: amíg el nem múlik az ég és a föld, egy ióta vagy egy 
vesszőcske sem marad el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát egyet is elhagy e legkisebb parancsok közül és úgy 
tanítja az embereket, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában; aki pedig megteszi és tanítja, azt nagynak fogják hívni a 
mennyek országában. Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek 
be a mennyek országába. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ,,Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre'' [Kiv 20,13]. Én viszont azt 
mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ,,Oktalan'', méltó a 
főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: ,,Bolond'', méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott 
eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj , békülj ki 
testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy 
ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem 
jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ,,Ne paráználkodj!'' [Kiv 20,14] Én 
viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki asszonyra néz azért, hogy megkívánja őt, már paráználkodott vele a szívében. Ha pedig a 
jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint 
hogy az egész testedet a gyehennára vessék. És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól; mert jobb 
neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson. Azt is mondták: ,,Aki elbocsátja 
feleségét, adjon neki válólevelet'' [MTörv 24,1]. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja feleségét -- kivéve a 
paráznaság esetét --, házasságtörővé teszi, és aki elbocsátott nővel összeházasodik, házasságot tör. Szintén hallottátok, hogy azt 
mondták a régieknek: ,,Ne esküdj hamisan, hanem add meg az Úrnak, amire esküdtél!'' [Lev 19,12] Én viszont azt mondom nektek, 
hogy egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja, se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya [Iz 66,1], se Jeruzsálemre, 
mert az a nagy király városa [Zsolt 48,3]. A fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Legyen 
a ti beszédetek: igen, igen, nem, nem; ami ezeknél több, a gonosztól van. 

Elmélkedéshez: 

 Szoktam-e másokat lehülyézni? Ha igen, hogyan hat rám az evangélium? Megfélemlít-e? Ha nem, hogyan hat rám az evangélium? 

Diadallal tölt-e el? 

 Van-e olyan személy, akivel nem szívesen, vagy nem őszintén váltanám a béke jelét? 

 Ha Jézus így tiltja az eskütételt, a katolikusok miért fogadnak esküvel hűséget egymásnak házasságkötéskor? 
 

Beszámoló-rovat: Egy újabb kis lépés 
Beszámoló Mazgon Gábor atya lelkigyakorlatáról 

A lelkigyakorlatra készülve gyakran az az érzés uralkodik el raj-

tam: talán most… talán ezen a lelkigyakorlaton történik valami… 

Érkezéskor egy ajándékba kapott Jean Vanier idézet állította le 

bennem a reménykedést, és szinte mellbe vágott: „Mindnyájan 

látványos megtérésről álmodunk – ahogyan Szent Pál megtért a 

damaszkuszi úton – váratlan, minden titkot feltáró megvilágoso-

dásról… Mi a „mindent, vagy semmit” szélsőségeiben gondolko-

dunk. Azt szeretnénk, ha a változás végleges és gyökeres lenne. 

Elfelejtjük, hogy fejlődésünk folyamatos, és nem ugrásszerű vál-

tozások során megy végbe.” Tehát most se számítsak csodára?!? 

Gyorsan beláttam: ezen a lelkigyakorlaton sem jön el majd a várt 

„nagy” megtérésem, ami után más lesz a világ, vagy legalábbis én 

más leszek. De akkor miért nem volt hiányérzetem, mire vége lett 

a lelkigyakorlatnak? Ehhez nyújtok rövid betekintést. A hosszú 

elcsendesedések hétvégéje volt ez, amikor megtanultam – mert 

azért tanulságot még ezen tanácsok után is elvár az ember egy 

lelkigyakorlattól  – nem azt kell kérnem az Úrtól, hogy szóljon 

hozzám, hanem azt, hogy meghalljam Őt. Nem azt kell kérnem, 

hogy az Úr mondja el titkát, hanem azt, hogy képes legyek annak 

befogadására. Talán a legfontosabb: Nem Jézusnak kell másnak 

lennie ahhoz, hogy megtaláljam, és megértsem Őt, hanem nekem 

magamnak. Mert Ő itt van, szól hozzám, keres engem, elmondaná 

a titkát és az Ő örök állandóságában egyformán szeret. A másik 

tanulság: Ha igazán őszinte akarok lenni, akkor be kell vallanom: 

gyakran olvastam, hallottam olyan idézetet a Bibliából, ami mé-

lyebb érzéseket kavart fel és ellenállást idézett bennem elő. Eddig 

azzal zártam le ezeket magamban, hogy bizony vannak olyan sza-

kaszok, amik nem mindig a szeretetről, a békéről szólnak. Rá kel-

lett ébrednem: pont ezek az igehelyek azok, amik tanítani szeret-

nének engem és végső soron benne van az isteni irgalom, béke és 

szeretet is. A számtalan élményből még egyet emelnék ki. A va-

sárnapi misén – miközben kezemben a csengővel térdeltem (idő-

ben és térben is) az átváltozás előtt – Mazgon Gábor atya megállt 

egy pillanatra és néhány szóval felhívta a figyelmet arra, hogy mi 

fog történni. Amikor az átváltoztatás megtörténik, akkor nem csak 

a kenyér válik az Úr testévé, a bor pedig az Ő vérévé, hanem mi 

magunk is át kell hogy változzunk az Ő befogadására. Valahogy 

azóta mintha egy kicsit másként szólna ez a csengetés a miséken. 

Jean Vanier bíztató szavai foglalják jól össze ezeket az elcsende-

sedett imával töltött órákat: „Ne várjuk, hogy fényes megvilágo-

sodás lesz jutalmunk, ám legyünk tudatában annak, hogy csende-

sen, apránként és halkan, de mégiscsak növekszünk.”   K.I. 



Harangszó  

 

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: 20 / 776-9998 

Rövid történet-rovat: Paradicsomi állapot a templomunk mellett! 

Örömteljes pillanatokat szerzett kedves ismerősünk, mert telefo-

non felhívott, és elmondta, hogy van egy rajongóm, aki feltétlenül 

engem keres. Majd kérésem alapján felolvasta azt a levelet, mely-

ben jelezték, hogy rossz helyen álltam, amikor templomunkban az 

ökumenikus alkalom zajlott. Hirtelen végig gondoltam, ja, az au-

tó! Majd mosolyogva rögvest válaszoltam is az ismerősömnek: 

„Igen én álltam ott, de nem én akartam, hanem az asszony mond-

ta, hogy álljak oda, mert más is szokott ott állni.” Majd megje-

gyeztem: „Ismerős a történet, már a paradicsomban is így zaj-

lott.” Szerencse, hogy a szabálysértési bírságnak nincs örök ér-

vény, némi készpénz és a büntetés megváltásra kerül. 
 

Felhívásunk!      Jegyes kurzus indul 

Kedves testvéreknek szeretnénk jelezni azt, hogy tavasz közeled-

tével – szokásainkhoz híven – meghirdetjük a házasságra felkészí-

tő jegyesoktatást. Évek óta azzal a felkéréssel veszek részt a fel-

készítésben, hogy – a papi felkészítést kiegészítően – a családosok 

oldaláról segítsem a programot. Miből áll a plébániai felkészítő? 

A jelentkező párokkal a plébános atya foglalkozik – szentségi 

részhez kapcsolódó témákban – a kurzus felében (3-4 alkalom), a 

többi időben pedig (3-4 alkalom) a plébániai közösségből szerve-

zett házaspárok, előadók tartják az alkalmakat. A témák átölelik a 

házasságnak azokat a területeit, amikről talán nem mindenki gon-

dolkozik el a jegyesség időszakában. A tavalyi évben többek kö-

zött a következő témákról beszéltek az előadóink: 1.: önismeret 

(férfi és nő szerepek, önmagam ismerete, kommunikáció, családi 

viszonyok és emberi játszmák), 2.: gyermekvállalás, szexualitás 

(gyermekvállalás kérdései és a belső családi élethelyzetek, örö-

mök és felelősség), 3.: szürke hétköznapok (házasság a hétköz-

napokban, konfliktusok és konfliktusok feloldási lehetőségei, 

formái). Az idei évben is elindul a felkészítés február 17., 24., és 

március 3., 10., (hétfői) napokon este 20h-tól 1,5 óra keretében. 

Kérjük, hogy aki/akik érintettek jelentkezzenek a plébánián, vagy 

az első felkészítő alkalmon. Amennyibe a kedves hívő Testvérek 

tudnak olyan párról, akik tervezik, vagy életállapotuknak megfele-

lő volna a házasságkötés, azoknak a figyelmét hívják fel a felké-

szítők indulására. Azok is jöhetnek, akik nem az idén kívánnak 

házasságot kötni, illetve azok is, akik más templomban tervezik az 

esküvőjüket. Az ő számukra a felkészítés elvégzéséről igazolást 

állítunk ki. Jelentkezni már lehet a plébánián. Tóth László 

FELHÍVÁS! Egyházközségünk képviselőtestületének ülésén az 

elmúlt év gazdasági helyzetével kapcsolatban az alábbiakat 

állapította meg a tagság. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 

perselyadományok és az egyházközségi hozzájárulások 

(köznyelvben –hibásan- ”egyházi adó”-ként is szokták említeni) 

összege csökkent az elmúlt évben. Ugyanakkor a takarékos 

gazdálkodás ellenére sem csökkentek kiadásaink. A 

halaszthatatlan javításokat, a templomi kellékeket, közüzemi 

költségeket ki kellett fizetni. Szerény, de szükséges 

beruházásunkat pályázati pénzből rendeztük. A plébániánk 

vezetése biztosítani kívánja az ifjúság oktatása, nevelése, a 

közösségi élet fejlesztése érdekében a csoportok részére alkalmas 

körülmények megteremtését. A korábbi idők tapasztalata azt 

mutatta, hogy kedves Testvéreink sajátjuknak érezték 

egyházközségünk gondjait, ezért is tudtuk az igényekhez felnőni. 

Ezúton mégis kérjük a kedves tudatos egyházunkért felelőséget 

érző jó Testvéreinket, hogy az elmaradt támogatásukat 

szíveskedjenek befizetni és az alkalmankénti perselyezést is 

értékeljék fontosnak, hiszen nagyon jelentős a nagylelkűségüknek 

ezen megnyilvánulása. Hisszük, hogy plébániánk gondját és 

fejlődését a jövőben is mindannyian szívünkön viseljük. Testvéri 

együttműködésüket megköszönve, Istenünk gazdag áldását kérjük 

támogatóinkra. Képviselőtestület nevében:  Sági József 

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2 X1% FELETTI RENDELKEZÉS! 

Tisztelettel kérjük Testvéreinktől, hogy a személyi 

jövedelemadójuk 2x1%-át templomunk alapítványa és az 

Egyházunk javára szíveskedjenek rendelni, mert ezzel is 

jelentősen elősegítik célkitűzéseinket. Amennyiben Testvéreink 

nem rendelkeznek, úgy a pénz az adószámlán marad. Ahhoz, hogy 

lehetőségükkel élni tudjanak, fontos az adóbevallásnál található 

1%+1% százalékról rendelkező nyilatkozat kitöltése. A 

nyomtatvány felső részén a kedves Támogató Testvérünk neve és 

adóazonosítója, alsó felén az alapítványunk 18600227-2-11 

adószámát tüntessék fel. A nyomtatvány legalsó részén a Magyar 

Katolikus Egyházat, valamint annak technikai számát: 0011 

kérjük feltüntetni. Egyidejűleg felhívjuk támogatóink szíves 

figyelmét, ha már valaki benyújtotta adóbevallását, akkor 2014. 

május 20-ig akár önállóan is beküldheti a fenti rendelkezésüket a 

NAV címére. Ezen felül meg kell említeni, hogy akik elektronikus 

úton készítik el, bevallásukat a fenti nyilatkozatokat ott is 

megtalálják és ki tudják azokat tölteni. Ezúton is megköszönjük 

gondos Testvéreinknek nagylelkű támogatását és fáradozását. 

Testvéri szeretettel           Sági József 
 

HIRDETÉSEK 

+ Február 17-től hétfői napokon kezdődik az idei jegyeskurzus. 

Kérjük a kedves testvéreket, hogy bíztassák a környezetükben élő 

házasságra készülő párokat, együtt járókat, elkötelezettséget ne-

hezen vállalókat, hogy jelentkezzenek a felkészítő alkalmakra! 

Jelentkezni a plébánián lehet.  

+ Ehhez kapcsolódóan nagy tisztelettel kérjük a testvéreket, hogy 

plébániánk számára az ez évi egyházközségi hozzájárulásaikat is 

rendezni szíveskedjenek! Ennek ajánlott mértéke, az éves jövede-

lem 1%-a. Ez fontos és szükséges forrás plébániai tevékenységé-

hez, egyházközségünk fenntartásához 

+ Megkezdődött ebben az évben is az adóbevallás időszaka. A ha-

rangszóban részletes információkat találnak a személyi jövede-

lemadó 2x1%-os felajánlási lehetőségéről. 

+ Csütörtökön este 1/2 8-tól a vízivárosi Képviselőtestület összejö-

vetele lesz. 
 

BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: 

hétfő – péntek: este 7 óra; vasárnap: 10, ½ 12 és este 7 óra 

VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE: vasárnap: ½ 9 

Szent István kápolna: hétfő – péntek: ½ 8; szombat: este 6 óra (előesti) 

Zárdatemplom: hétfő – vasárnap: 7 óra 
TOVÁBBI LITURGIÁK: 
minden kedd: 18:00-19:00: szentségimádás (Belváros) 
minden szerda: 20:30-21:00: szentségimádás (Belváros) 
második szombat: 13:00-18:00: szentségimádás (Belváros) 
utolsó csütörtök: 20:30-21:30: szentségimádás (Szt. István kápolna) 

A héten temettük: Otoltics László 

Mária Rádió: Fm 97,4 Mhz Magyar Katolikus Rádió: Fm 92,5 Mhz 
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