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A Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia körlevele a 

nagyböjti tartósélelmiszer-

gyűjtésről  

2. rész 

Ferenc pápa az idei nagyböjti 

üzenetében így tanít bennünket:  

„A böjt, az ima és az alamizsna 

Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1

–18) megtérésünk feltételei és ki-

fejezőeszközei. A szegénység és az 

önmegtagadás útja (a böjt), a 

megsebzett emberre való odafi-

gyelés és a róla való szeretetteljes 

gondoskodás (az alamizsna), és 

az Atyával folytatott gyermeki 

párbeszéd (az ima) lehetővé teszi 

az őszinte hit, az élő remény és a 

tevékeny szeretet megvalósulá-

sát. ….A nagyböjt reménnyel való 

megélése annak átérzését jelenti, 

hogy Jézus Krisztusban tanúi va-

gyunk az új korszaknak, amikor 

Isten „újjáteremt mindent” (vö. 

Jel 21,1–6). Azt jelenti, hogy meg-

kapjuk Krisztus reményét, aki 

életét adja a kereszten, és akit Is-

ten harmadnapra feltámaszt, és 

hogy „mindig készen állunk arra, 

hogy bárkinek megfeleljünk, aki 

a [bennünk élő] remény indoklá-

sát kéri [tőlünk]” (1Pét 3,15).  

… A szeretet nagyböjtjének meg-

élése azt jelenti, hogy gondját vi-

seljük azoknak, akik a koronaví-

rus-járvány miatt szenvednek, el-

hagyottnak érzik magukat vagy 

aggódnak. A jövő miatti nagy bi-

zonytalanság idején, ha emléke-

zetünkbe idézzük, amit az Úr az 

ő Szolgájának mondott: „Ne félj, 

mert megváltottalak” (Iz 43,1), 

szeretetünkkel bizalmat közvetí-

tünk és megéreztetjük velük, 

hogy Isten gyermekeiként szereti 

őket.  

…Csak a szeretet által átfor-

mált, a másik ember méltóságát 

felismerő látásmóddal lehet a 

szegényeket mérhetetlen méltó-

ságukban elismerni és megbe-

csülni, saját életstílusukban és 

kultúrájukban tiszteletben tarta-

ni, és így a társadalomba valóban 

integrálni” (FT, 187).”  

Evangélium 

...”tanításával ámulatba 

ejtett mindenkit”…  

(Mk 1,21-28) 

Az első mondatok, kezdeti be-

nyomások nagyban meghatároz-

zák az ember gondolkodásmódját, 

jellemét, beállítottságát, hitvallá-

sát. Az evangélisták példája al-

kalmas arra, hogy megvizsgáljuk, 

milyennek látják Jézust. Az egyik 

ilyennek, a másik olyannak. Arra 

keresik a választ, ki Jézus? És ki 

vagyok én? 

Amit mondasz, az vagy.  

Máté a hegyi beszéddel kezdi 

evangéliumát, ahol Jézus tanító-

ként mutatkozik be nekünk. Lu-

kácsnál Krisztus, miután megke-

resztelkedett, haza megy Názá-

retbe. A falubeliek előtt elmondja 

programját, miszerint ő a szegé-

nyeknek, és elnyomottaknak jött 

Isten evangéliumát hirdetni. Ő az 

irgalmas Isten küldötte. Lukács 

evangéliumát az irgalmasság 

evangéliumának is szokás nevezi. 

Jánosnál a jelek bősége tárul 

elénk. Első csoda jelét a kánai 

menyegzőn viszi végbe. Ő megje-

lenése előtt, és megjelenésétől 

fogva is folyamatosan Isten. 

És Márk, ő milyennek mutatja 

be Jézust? Ebben az evangélium-

ban ő nem tanító, pásztor, vagy 

megváltó király, hanem ördögűző. 

Aki kopogtatás nélkül nyit be 

mások életébe. 

Jézus keresztelkedésekor szét-

szakadtak az egek. Nyilvános 

működésével minden határ eltűnt 

közte, és köztünk. Többé nincs 

magánélet. Állandóan számolni 

kell az Isten jelenlétével. Azzal, 

hogy az üdvösség itt van, minden-

ben. 

Feltehetjük a kérdést, hol van 

az Isten az életemben? A szoron-

gásaimban és függőségeimben is 

ott van? A betegségemben és szo-

morúságomban is jelen van? Igen! 

De nem a válasz a fontos, hanem 

a válasz hangsúlya a lényeges. 

Kételkedések között kinyögött 

szavak ezek. Így igazából te nem 

az vagy, amit mondasz, hanem 

ahogyan mondod. Az ördögtől 

megszállott azt mondta Jézus-

nak: Te vagy az Isten szentje. 

Azért, mert ezt mondta, még nem 

jelenti azt, hogy ő hívő. Nem meg-

vallotta Istent, hanem inkább 

káromkodott. Mert nem az a lé-

nyeg, amit mondott, hanem aho-

gyan mondta. Szavaiból félelem 

és kétségbeesés áradt. „Légy óva-

tos kiben bízol, az ördög valaha 

angyal volt”. (Anonymus) „Az ör-

dög is idézi a Szentírást, csak 

mindig a maga hasznára”. 

(William Shakespeare) 

Ki az ördögtől megszállott? Aki 

Jézus megjelenésére, ijedtében 

elmenekül. Nem akarja Őt been-

gedni az életébe. Mert úgy érzi, 

az Isten lebénítja. Korlátozza a 

szabadságában. Tehetetlenné vá-

lik. Nem tudja, ebben a helyzet-

ben hogyan kell viselkedni. Egy 

szokás megszállottja. A munkás-

ruha megszállottja. Abban min-

dent lehet csinálni, míg az öltöny 

- fehér ing - nyakkendő tartást, 

jól neveltséget vár el az embertől. 

Vigyázz „a gonosz egyik legfino-

mabb trükkje, meggyőzni bennün-

ket arról, hogy nem léte-

zik” (Anonymus). Mindig, min-

denütt ott van, hacsak árnyék-

ként, vagy a sejtések mintáiban, 

de kitartóan keresi rajtunk a fo-

gási lehetőségeket. 

„Ahol az Isten templomot épít, 

ott az ördög kápolnát emel”. 

(Luther Márton) 

Hogy ha kell, mindig kéznél le-

gyen. Nem azért, hogy segítsen, 

hanem hogy teljesen megszálljon, 

és teljesen magáévá tegyen min-

ket. 

G.F.  
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A Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus megvalósulásának 

az évében fontos tanúságtétel 

számunkra, hogy annak a Jézus-

nak a nevében tegyünk jót az em-

berekkel, aki a kenyeret megsza-

porította és az éhező embereket 

jóllakatta. A kenyér színében, az 

Oltáriszentségben bennünket is 

táplál, ami arra késztessen mind-

nyájunkat, hogy tegyünk tanúsá-

got az irgalmas szeretetről ado-

mányainkkal. 

Húsvét ünnepére juttatjuk el az 

élelmiszercsomagokat a csalá-

dokhoz, akik ezekben megérezhe-

tik Isten gondviselő szeretetét. 

Ezzel is mutassuk meg a világ-

nak Húsvét örömét. 

A korábbi években meghirde-

tett gyűjtésünk eredményekép-

pen családok ezreit tudtuk segí-

teni azokkal a segélycsomagok-

kal, amelyeket a hívek adomá-

nyaiból juttattunk el a rászoru-

lókhoz. Ha ezt mindannyian 

megtesszük és legalább 1 kg ado-

mányt hozunk a templomba, újra 

nagyon sok családnak tudunk se-

gíteni az irgalmas Jézus példáját 

követve. Telefonos adományvona-

lon is bekapcsolódhatunk a kari-

tász segítő munkájába. Ha hívjuk 

a 1356-os telefonszámot, híváson-

ként 500 forinttal segítünk.  

„1% segítség, 100 % szeretet.” 

Kérjük, hogy aki teheti, adója 

egy százalékával is támogassa a 

Katolikus Karitász karitatív szol-

gálatát: a Karitászt Támogató 

Alapítványt. Köszönjük a szegé-

nyeknek szánt adományaikat. A 

legkisebb adománnyal is a fele-

baráti szeretet csodája valósul 

meg közöttünk. A templomaink-

ban összegyűjtött élelmiszerek 

nemcsak táplálékot jelentenek, 

hanem üzenetet is visznek ma-

gukkal, a Gondviselő Isten kéz-

zelfogható szeretetét a nélkülöző 

családokba.  

Kelt: Budapest, 2021. nagyböjt 2. 

vasárnapján  
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Konferencia 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Oszlopos Simeon  

(kb.388–459) szír keresztényasz-

kéta volt. Fiatalon Teleda kolos-

torának lett a tagja.  Kegyetlen 

ciliciumot viselt, az okozott sebei-

nek szagát nem lehetett elviselni. 

Elöljárói eltanácsolták. Ekkor, 

hogy a köréje sereglő, őt szent-

ként tisztelő és tőle csodákat váró 

emberektől megszabaduljon, egy 

oszlop tetejére költözött, bevezet-

ve ezzel az aszkézisnek ezt a for-

máját. Az első oszlop magassága 

1,76 m volt, majd mindig maga-

sabb, végül az utolsó 16 m. 

Új kérdésünk: A pusztai ván-

dorlás során kiket győzött le 

Mózes Isten botjával a kitárt 

kezében? (Kivonulás 17,8)               

1. A filiszteusokat? 

2. Az amalekitákat? 

3. A fáraó seregét? 

4. A midiánitákat? 

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 28-i 

számban közöljük. A február 28-i 

játék nyertese: Kéri Györgyné 

volt.   M.L. 

Hirdetések 
AMENNYIBEN A JÁRVÁNY-

ÜGYI RENDELKEZÉSEK EZT 

LEHETŐVÉ TESZIK, ÚGY A 

KÖVETKEZŐ PROGRAMOK 

LENNÉNEK (LESZNEK) PLÉ-

BÁNIÁNKON: 

Nagyböjtben, pénteki napokon a 

keresztút reggel ¼ 7-kor kezdő-

dik. P.Gy. 

Anyakönyvi hírek 
Temetés:  

† Fekete Lászlónét sz. Szabó 

Mária Annát életének 72. évében  

március 3-án a kiskundorozsmai 

temetőben utolsó útjára kísértük. 

P.Gy. 

Betűkavarodás 

Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert úgy szerette Is-

ten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta” (Jn 3.16) 

Az egyik, március 14. és március 

21. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Az aaty emn éílt egm eik-

nst, az eeéílttt eeégnsz a 

afiknú aadt át.” 
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 28-i számban közöljük. A 

február 28-i játék nyertese:     

Tóth Istvánné volt. 

Sz.A. 

Létige 
14. v.: 2Krón 36,14-16.19-23; Zs 

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

15. h.: Iz 65,17-21; Zs 29; Jn 4,43-

54  

16. k.: Ez 47,1-9.12; Zs 45; Jn 5,1-

3a.5-16  

17. sz.: Iz 49,8-15; Zs 144; Jn 5,17

-30  

18. cs.: Kiv 32,7-14; Zs 105,19-23; 

Jn 5,31-47  

19. p.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 

88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; 

Mt 1,16.18-21.24a  

20. sz.: Jer 11,18-20; Zs 7; Jn 

7,40-53   

21. v.: Jer 31,31-34; Zs 50; Zsid 

5,7-9; Jn 12,20-33  


