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2019.FEBRUÁR 17. ÉVKÖZI  6. VASÁRNAP  XXIII.  ÉVFOLYAM  7. (1050.) SZÁM 

MMM ooottt ttt óóó:::  Nem fogtunk semmit 

A múlt héten a lelki szárazságról elmélkedtünk, most arra kapunk tanítást, mit tegyünk sorozatos 
kudarc esetén. A közös a két történetben, hogy szembenézünk a kudarccal, életünk részével. Péter 

és társai ott vallottak kudarcot, ahol az egy férfiembernek különösen fáj: mesterségének gyakorlásában. Hiá-
ba a hosszú évek tapasztalata, mindnyájunk életben vannak ilyen pillanatok, amikor látszólag semmi sem 
működik. A mai ember reakciója ilyenkor a depresszió. S ha magyar az ember, panaszkodni kezd. Mindenki-
nek, aki meghallgatja, jobb híján magának. Péter a teljes kudarc után sem vesztette el hitét a Mesterben – aki 
amúgy, mint halász, amatőr – és követi annak utasítását. S teljes sikert arat. Erre élete végéig elékezni fog, 
társaival együtt. S valahányszor ellenállásba ütközik, sikertelen, felidézheti a mesés halfogást és annak vi-
gasztalanság vigaszba, a kudarc sikerbe fordul. Akkor is, ha embert és nem halat halászunk! 

Kiss Ulrich SJ 
 

AAA    HHH ÉÉÉ TTT    SSSZZZ EEE NNN TTT JJJ EEE III    
SZENT POLIKÁRP  püspök, vértanú. Egészen korai idők vértanúja Polikárp, aki az Isten bölcsességét keresve 
vezette a rábízottakat. Isten segítségét kérjük a mai napon, hogy Polikárp közbenjárására erősítse meg hitün-
ket, és áldj a meg a felkészülésünket a közelgő nagyböjtre. 
Polikárp szmirnai püspök, Szent János apostol tanítványa, a keleti Egyház kiemelkedő egyénisége. A húsvét 
megünneplésével kapcsolatos vita eldöntésére személyesen járt Rómában, Anicét pápánál (151 körül). 
Fennmaradt a filippiekhez írt levele. Életéről egykorú írók, Szent Ireneus püspök és Tertulliánus írtak. Halá-
láról hiteles vértanú akták tanúskodnak. 86 éves korában, 155. február 23-án a pogányok bevádolták a pro-
konzulnál, mint „Ázsia tanítómesterét”, és halálát követelték. Máglyahalálra ítélték, de mivel a tűz nem ártott 
neki, karddal átdöfték. Holttestét megégették, de csontjait összegyűjtötték, és „minthogy drágaköveknél több-
re becsülték, megfelelő helyen (a kisázsiai Musztafa hegyen) eltemették”. Ott gyülekeztek össze a kereszté-
nyek „vértanú születésnapját” megünnepelni. 

SZENT MÁTYÁS . Amikor Jézus meghalt, az apostolok tizenegyen maradtak, mivelhogy az áruló Júdás fel-
akasztotta magát. Hogy kilegyen a tizenkettő, Jézus mennybemenetele után, de még pünkösd előtt az ő helyé-
re választották Mátyást, a tanítványok szűkebb köréből. Róma a XI. századtól tartotta Mátyás napját február 
24-én. Az apostol életéről apokrif írás, az András és Mátyás cselekedetei tudósít. Eszerint ő is vértanúságot 
szenvedett: nyakazó bárd oltotta ki életét. Ezért ábrázolták bárddal vagy szekercével, s választották az ácsok 
és mészárosok védőszentjüknek. 
 

Templomunk a zarándokok és az urnalátogatók előtt 
hétköznap 17 – 19-ig, vasárnap 7 – 11-ig tart nyitva. 

 



   

EEE GGG YYY HHH ÁÁÁ ZZZ KKK ÖÖÖ ZZZ SSSÉÉÉ GGG ÜÜÜ NNN KKK    HHH ÍÍÍ RRR EEE III    
Február 17. Évközi 6. Vasárnap. 

Február 19. kedd: A Baba - Mama Kör szeretettel várja az édesanyákat és óvodás kor alatti gyermekeiket 
minden héten, kedden, fél 10-től 11-ig, vidám, kötetlen együtt-játszásra, beszélgetésre a plébánia közösségi 
termébe. A Körhöz bármikor lehet csatlakozni. 

Február 20. szerda: Szent Marto Jácinta és Ferenc, fatimai látnokok emléknapja. A Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda tisztelettel hívja és várja a leendő első gyermekeket és szüleiket iskolanyitogató foglalkozá-
saira. 8 órától 10 óráig a leendő tanító nénik – Boda Bernadett és Vámosi Attiláné – bemutatkozása, vala-
mint a „SANSZ” programnak megfelelő foglalkozások bemutatása kerül sor nyílt tanítási órákon. 

Február 21. csütörtök: Damiáni Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja. A Prohászka Baráti 
Kör  este a szentmise után tartja összejövetelét a plébánián. 

Február 22. péntek: Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepe. Irodalmi Teaházba várjuk 15 órára a 
Testvéreket az a közösségi terembe, ahol Szabó Imréné Mária néni ez alkalommal „Farkaslakától 
Farkaslakáig”  címmel Tamási Áron elbeszéléseiről tart előadást. Az esti szentmise után csendes szentség-
imádás tartunk a kápolnában.  

Február 23. szombat: Szent Polikárp püspök és vértanú emléknapja. 

Február 24. Évközi 7. Vasárnap. A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus 
templomában, így nálunk is ezen a vasárnapon.  

⁎  ⁎  ⁎  

Egyházközségünk 100 éves centenáriumára készülve az év folyamán mellékletekben lesz olvasható az 
egyházközség története. E mellékletekben megjelentekhez, ha valakinek van, illetve lesz megosztható emlé-
ke, vagy története kérjük majd, hogy nevének, címének és telefonszámának megadásával jelentkezzen a sek-
restyében. Kocsis Katalin felveszi majd vele a kapcsolatot. Előre is köszönjük a Testvérek együttműködését. 

Felajánlottak 1db 12 éves automata, felültöltős, Elektrolux mosógépet (max: 5,5 kg ruha töltet). Ha valaki-
nek szüksége van rá, jelezze, kérjük a Karitász vonalon: 06/30-3823-649-en. 
 

 

A Baba - Mama Kör 100. alkalmának margójára 

Nem emlékszem, hogy lettek volna bennem elvárások, amikor megszületett bennem az elhatározás, hogy el-
indítom a plébánián a Baba - Mama Kört. Emlékszem viszont arra a vágyra, ami meghúzódott mögötte. Egy 
otthonos kis közösséget szerettem volna, ahol a hasonló élethelyzetben lévő anyukatársaimmal találkozhatok, 
ahol a gyermekeim is barátokra, játszótársakra találhatnak. Hogy eljön-e bárki is a hívó szóra, nem tudtam. 
Jöttek! Jöttetek! És azóta is jöttök folyamatosan…  
Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak! Azt gondolom, hogy az elmúlt száz alkalom alatt igazi közös-
ségé formálódtunk, mély barátságok születtek, tudjuk, hogy számíthatunk egymásra és nem mellesleg jól 
érezzük magunkat minden kedden délelőtt a gyermekink és egymás társaságában. Bebizonyosodott, hogy ér-
demes kezdeményezni, álmodni és tenni! Ezt is köszönöm nektek! Jövő héten folytatjuk a 101. alkalommal 
és várunk minden kisgyerekes anyukát, aki szeretne hozzánk csatlakozni. Elvárások nélkül!  

Szerencsés Dorka 


