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v Nagyböjtben minden pénteken este

fél 6-kor a templomban keresztúti
ájtatosságot végzünk.

v Március 2-án, pénteken 17 órától a

Rózsafüzér Társulat találkozója lesz
az iroda melletti közösségi teremben,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

v Közösségünk nagyböjti lelkigya-

korlatát március 2-től 4-ig, jövő héten,
pénteken és szombaton az esti, vasárnap pedig a délelőtti szentmisében tartjuk. A lelkigyakorlat szónoka
SzakácS TiboR, kiskunhalasi káplán,
a Gál Ferenc Főiskola tanára lesz.

(folytatás a belső oldalról)

v Plébánia közösségünk is bekapcsoló-

dik a már hagyományosnak mondható
nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtésbe,
melyet húsvét előtt karitász csoportunk
oszt szét a rászorulóknak. Kérjük a
kedves híveket, aki teheti, március 4-11.
között hozza be élelmiszer adományát a
templomba, vagy az irodába.

v Nagyböjt idején templomunkban

XVI. évfolyam v 8. (662.) szám

bRozka MaRek és felesége, SzánTó
cecília MáRia képzőművészek alkotásai lesznek kiállítva, melyeket a
szentmisékhez kapcsolódva (hétköznapokon 18, vasárnap 10 és 18 óra)
illetve hétköznapokon iroda időben
(9-12 és 15-18 óra között) lehet megnézni.
v Március 3-án, szombaton 10 órától

kezdődik az immár tizennegyedik
alkalommal megrendezésre kerülő
árvízi emléknap, melyre szeretettel
várnak mindenkit a Dóm térre a
szervezők, hogy változatos programok keretében emlékezzenek a
nagy árvíz 139. évfordulójára.

(folytatás a hátoldalon)

„elváltozott előttük”

Ez egy lelket és szemléletmódot változtató kulcsfontosságú történet. Valami
rendkívülinek lennie kellett, hogy Jézust
egy idő után Isten fiának nevezik tanítványai, akik vallási neveltetésüknél fogva még véletlenül sem téveszthették
össze az embert az Istennel. Péter, János,
Jakab a hegyről nézve másként – Isten
szemével – látta a világot, s így átrendeződnek az emberi összefüggések. Nem
vízióról van itt szó, hanem a megélt vallásosság kialakulásáról. Ennek elindítója
nem egy tanítás megértése, hanem egy
Isten közeli élmény átélése. Ezt az élményt, Jézus az Isten fia garantálja. Ez
relativizálta a világi dolgok fontosságát,
számos embert ragadott meg, tett a keresztény hit szentjévé, hitvallóvá, mártírrá. A színeváltozás jelenet nem pusztán a festő ecsetje alá kívánkozó szenzáció, hanem Isten és ember találkozásának az a minősített esete, amely a kereső
embert, elkötelezett hívővé alakítja.
DR. BENYIk GYÖRGY
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Ter 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18

Isten próbára tette Ábrahámot és
így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Akkor
ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj
Morfja földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet
majd mutatok neked.”
Amikor megérkeztek a helyre,
amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a
fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést,
hogy feláldozza a fiát.
De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – felelte. Az
angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé és ne árts neki. Most
már tudom, hogy féled az Istent, és
egyetlen fiadat nem tagadtad meg
tőlem.” Amikor Ábrahám fölemelte
szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban.
Ábrahám odament, megfogta a kost
és feláldozta égőáldozatul fia helyett.
Azután az Úr angyala az égből
másodszor is szólt Ábrahámhoz, és
mondta: „Magamra esküszöm – ez
az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted
és egyetlen fiadat nem tagadtad
meg tőlem, gazdagon megáldalak.
utódaidat megsokasítom, mint az
ég csillagait és mint a tengerpart
fövenyét; utódaid elfoglalják majd
az ellenség kapuját. utódaid által
nyer áldást a föld minden népe,
mivel hallgattál a szavamra.”

V Á L A S z o S z S o LT Á R

zsolt 114

Az Úr s zí n e el őt t já rok,
az é l ők f öl djé n .

Szentlecke

Róm 8,31b-34

Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk?
Aki nem kímélte saját Fiát,
hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna
nekünk vele együtt mindent?
ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? ki ítél el? krisztus
Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?

E VA N G É L I u M
ELŐTTI VERS

A fényes felhőből az Atya
szózata hallatszott:
„Ez az én szeretett Fiam, őt
hallgassátok!”
(Mt 17,5)

Evangélium

Mk 9,2-10

Abban az időben:
Jézus maga mellé vette Pétert,
Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre.
ott elváltozott előttük. Ruhája
olyan ragyogó fehér lett, hogy a
földön semmiféle kelmefestő
nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik
Illés és Mózes, és beszélgettek
Jézussal.
Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! olyan jó nekünk itt
lennünk! készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet
és Illésnek egyet!” Nem is tudta,
mit mond, annyira meg voltak
ijedve.
Ekkor felhő árnyékolta be
őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt
hallgassátok!” Mire körülnéztek,
már senkit sem láttak, csak Jézust
egymagát.
A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el
senkinek, amit láttak, amíg az
Emberfia fel nem támad a holtak
közül. A parancsot megtartották,
de maguk között megvitatták,
hogy mit jelenthet az, hogy
feltámad a holtak közül.

