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Kedves Testvérek!  

A világjárvány sok mindent át-

írt az életünkben. Az elmúlt esz-

tendőben a nagyböjti tartósélel-

miszer-gyűjtést éppen megkezd-

tük, de a vírus elleni védekezés 

miatt a templomaink bezártak, 

így csak részben tudtuk megvaló-

sítani. 

A világjárvány veszélye, a terje-

déséről szóló híradások és az is-

meretlentől való félelem sokakat 

megrémisztett és a távolságtartó 

előírások egy esztendővel ezelőtt 

az otthonainkba kényszerítettek 

bennünket. Gazdasági nehézsége-

ket is hozott magával a járvány-

veszély, munkahelyek szűntek 

meg és sokakat a létbizonytalan-

ság rémképe is fenyeget.  

Idén újra meghirdetjük a nagy-

böjti irgalmasság gyakorlásának 

az ősegyházi hagyományát, ami-

kor arra biztatjuk a híveket, hogy 

hozzák el a szentmisékre tartós-

élelmiszer-felajánlásukat a rászo-

rulók számára és tegyék a temp-

lomban az erre kijelölt helyre. 

A világjárvány következménye-

ként családok kerültek nehéz 

helyzetbe, akiknek a Katolikus 

Karitász, mint az Egyházunk hi-

vatalos segélyszervezete – igyeke-

zett segítő kezet nyújtani. A kari-

tász munkatársai, önkéntesei és 

alkalmi segítői is bekopogtak a 

családok, az idősek ajtaján és se-

gítettek abban és úgy, amire ép-

pen szükség volt. Gondoskodás 

indult el a bátrak lelkéből, ami 

egy nagy szeretetteljes összefo-

gássá vált.  

Sajnos még nincs vége a jár-

ványveszélynek, de a temploma-

inkban megtalálhatjuk a szemé-

lyes találkozást az Úrral, ami re-

ményt, erőt és bátorságot ad ne-

künk.  

Tanúságtételünkben most a hit-

remény-szeretet sorrendje meg-

fordul: a szolgáló szeretettel erő-

sítjük a Gondviselésben való re-

ményt, ami feléleszti az emberek-

ben az Istenben való hitet, aki 

szeret bennünket és megszabadít 

a világjárványtól.  

Ennek a szeretetnek a jele az a 

nagyböjti alamizsna is, amit ösz-

szegyűjtünk. A szokásos módon, 

az idén jubiláló – alapításának 

90. és újjászervezésének 30. év-

fordulóját ünneplő – Katolikus 

Karitász munkatársai juttatják 

majd el a családokhoz az adomá-

nyaikat. Tegyünk tanúságot az 

irgalmas szeretet gyakorlásáról 

az idei nagyböjtben is, és lehető-

ségeinkhez mérten tartósélelmi-

szerrel járuljunk hozzá a Katoli-

kus Egyház segélyakciójához. Ezt 

megtehetik a jövő heti vasárnapi 

szentmiséken és az azt követő 

hétköznapokon, március 7-től 14-

ig.  

A világjárvány olyan számunk-

ra, mint a keresztút, aminek min-

den állomása nehéz mind testi-

leg, mind lelkileg. Jézus kereszt-

útján is ott álltak azok az embe-

rek, akik segítették, megosztot-

ták a testi-lelki terhet. Ma is már 

egy esztendeje ott állnak segítő 

emberek a vírusveszély kereszt-

útja mellett: orvosok, ápolók, 

mentősök, egészségügyi dolgozók, 

a karitász munkatársai és még 

sok névtelen segítő, akik úgy ér-

zik, hogy az a kötelességük, hogy 

most mások baján segítsenek. Mi 

is csatlakozhatunk a segítő ado-

mányainkkal ezen hősök csapatá-

Egy kamasz  

feljegyzései 
 Ne kényeztess el! Pontosan tu-

dom, hogy nem kaphatok meg 

mindent, amit kérek. Csak pró-

bára akarlak tenni. 

 Ne félj attól, hogy határozott le-

gyél velem! Jobban szeretem, 

mint ha nem vagy az. Olyankor 

mindig tudom, hogy hányadán 

is állok. 

 Ne használj erőt ellenem! Ebből 

csak azt tanulom meg, hogy 

csak az erő az, ami számít. Sok-

kal jobb, ha vezetnek. 

 Ne légy következetlen! Ez ösz-

szezavar, és arra ösztökél, hogy 

mindent megpróbáljak - hátha 

sikerül. 

 Ne ígérgess, mert lehet, hogy 

nem tudod majd betartani! Ez 

csökkentené a beléd vetett bi-

zalmamat. 

 Ne dőlj be a provokációimnak, 

amikor olyanokat mondok és 

teszek, amelyek fölbosszanta-

nak! Mert ha igen, még több 

ilyen „győzelmet” fogok kicsi-

karni. 

 Ne vedd nagyon a szívedre, 

amikor azt mondom: „utállak”! 

Én sem gondolom ezt komo-

lyan, de azt akarom, hogy bánd 

meg, amit tettél velem. 

 Ne akard, hogy kisebbnek érez-

zem magam, mint amilyen va-

gyok! Mert ha igen, „nagy-

hoz, lehetünk Cirenei Simonok és 

Veronikák, akik a szeretetünkkel 

erősíthetjük embertársainkban a 

reményt és a hitet.  
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Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Antiochiában” volt. Igy 

ír erről a szentírás: „Akik az Ist-

ván miatt kitört üldöztetés elől 

szétszéledtek, eljutottak Antio-

chiába is. Tanítottak, de az evan-

géliumot csak a zsidóknak hirdet-

ték. Ennek híre a jeruzsálemi 

egyházba is eljutott, ezért elküld-

ték Barnabást, aki Saullal egy 

évig tanította az embereket. Na-

gyon sokan az Úrhoz tértek. Elő-

ször Antiochiában nevezték el a 

tanítványokat keresztényeknek.” 

Új kérdésünk: Ki volt az a re-

mete, aki nem egy barlangba, 

hanem egy oszlop tetejére 

költözött?            

1. Oszlopos Jeremiás? 

2. Oszlopos Polikárp? 

3. Oszlopos Simeon? 

4. Oszlopos Vince? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki.  A szeren-

csés nyertes nevét a március 21-i 

számban közöljük. A február 21-i 

játék nyertese: Nyári Imréné. 

volt. 

M.L. 

Betűkavarodás  
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Hiszen az Emberfia 

sem azért jött, hogy neki szol-

gáljanak, hanem hogy ő szol-

gáljon” (Mt 20,28) 

Az egyik, március 7. és március 

14. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Emrt gyú eeersztt einst a 

ágilotv, gyho egylöszttü 

áfit aadt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai 

idézetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, péntek 

estig dobják be a plébánia posta-

ládájába. A Létige segít! A he-

lyes megfejtők között egy könyvet 

sorsolunk ki. A nyertes nevét a 

március 21-i számban közöljük. 

A február 21-i játék nyertese:    

Tóth Lászlóné volt. 

Sz.A.    

 

AEÉGILMNUV → EVANGÉLIUM 

Létige 
7. v.: Kiv 20,1-17; Zs 18B; 1Kor 

1,22-25; Jn 2,13-25  

8. h.: 2Kir 5,1-15a; Zs 41-42; Lk 

4,24-30  

9. k.: Dán 3,25.34-43; Zs 24; Mt 

18,21-35  

10. sz.: MTörv 4,1.5-9; Zs 147; Mt 

5,17-19  

11. cs.: Jer 7,23-28; Zs 94; Lk 

11,14-23  

12. p.: Oz 14,2-10; Zs 80; Mk 12-

,28b-34  

13. sz.: Oz 6,1-6; Zs 50; Lk 18,9-

14  

14. v.: 2Krón 36,14-16.19-23; Zs 

136; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21  

Hirdetések 
 Nagyböjtben pénteki napokon a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. 

 A mai vasárnap első vasárnap, 

a délelőtti szentmise végén a 

Jézus Szíve litániát imádkoz-

zuk. 

 Március 9-én, kedden a reggeli 

szentmise végétől ½ 9-ig Szent-

ségimádás lesz a templomban. 

 Március 13-án, szombaton a 

reggeli szentmise végétől ½ 9-ig 

Fatimai imaóra lesz a templom-

ban. 

P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Jenei Bélát életének 61. évé-

ben február 23-án;  

† Gyémánt István Róbertet éle-

tének 49. évében február 25-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjukra kísértük. 

P.Gy. 

fiúként” fogok viselkedni. 

 Ne csinálj meg nekem olyano-

kat, amiket én is meg tudok csi-

nálni! Ettől úgy érzem magam, 

mint egy kisgyerek, és továbbra 

is a szolgálatomban foglak tar-

tani. 

 Ne fordíts túl sok figyelmet a 

„rossz szokásaimra”! Ez csak 

arra bíztat, hogy folytassam 

őket. 

 Ne javíts ki mások előtt! Sokkal 

jobban odafigyelek, ha négy-

szemközt és csendben mondod 

el, amit akarsz. 

 Ne felejtsd, hogy nem tudok jó 

adag megértés és bátorítás nél-

kül meglenni, és - ha tényleg 

megérdemlem - a dicsérő jóvá-

hagyást is hiányolom. A szidást 

azonban sohasem. 

 Kezelj úgy, mint ahogy a bará-

taidat kezeled, és akkor én is a 

barátoddá válok! Ne felejtsd, 

többet tanulok a jó példából, 

mint a kritikákból. 

 Na, és nagyon szeretlek, és kér-

lek, te is szeress… 

M.T.É. 


