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Olvasmány Sir 15,15-20 Szentlecke 1Kor 2, 6-10
V: Boldogok, akik Isten útján járnak, és törvényét követik. 

Jézus tisztázza viszonyát az ószövetségi törvényhez és a prófé-
ták tanításához. Rámutat arra, hogy mi az új és tökéletes az ő
tanításában. Általánosságban bejelenti,  hogy más életszentsé-
get hirdet mint a farizeusok és írástudók. Nem a külsőségei a
törvény  betűjét  hangoztatja,  hanem a  lelkületet  mélyíti  el.  A
bűnt nem büntetéssel akarja irtani, hanem megelőzéssel. Az em-
ber uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedélyein, amelyek bűnre
csábítják. Az önmagunkkal szemben alkalmazandó szigorúság-
ra utal a keleti kép: ha a szemed megbotránkoztad vájd ki...
EVANGÉLIUM Szt.Máté könyvéből (5,20-22a.27-28.33-34a.37)
Jézus így szólt tanítványaihoz: Mondom nektek: Ha igazvolto-
tok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthat-
tok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt
mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mon-
dom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik test-
vérére. Hallottátok a parancsot: Ne törj  házasságot!  Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szí-
vében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régiek-
nek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak
tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne es-
küdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami
ennél több, az a gonosztól van.

ÉVELEJI GONDOLATOK
2020 az Eucharisztikus Kongresszus éve. A Szent István Bazili-
ka és  a  Mátyás-templom előtt  visszaszámláló  óra  jelzi,  hogy
hány nap van még a nagy eseményig. Érezzük, hogy kevés az
idő, hogy sok még a feladat. De tudjuk azt is, hogy itt nem elég
az emberi erő és szervezés. Itt maga a Szentlélek működik. Alá-
zatosan és megrendülten kérjük az Ő segítségét. Mert Isten va-
lami nagyot akar végrehajtani napjainkban, és ennek az egyének
és a közösségek lelkében kell történnie. De az ember testből és
lélekből álló szerves valóság, az Egyház pedig katolikus hitünk
szerint  egyszerre  látható  és  láthatatlan  közösség,  Isten  népe,
amely  földi  zarándokútját  járja  az  emberiség  történelmében.
Ezért  hát  nem  puszta  profán  rendezvényszervezőként  készü-
lünk,  de  nem  is  mondjuk  azt  a  valóságtól  elrugaszkodott
spirituális büszkeséggel, hogy a nagy tömegrendezvények nem
számítanak, hanem csak a meghitt, lelki közösség élménye. Ha
máskor  nem, éppen Szent  II.  János  Pál  pápa idejében  sokan
megtapasztalhattuk, hogy meghitt és lelki élmény olykor hatal-
mas tömegeket is magával ragadhat, hogy ennek sodrában hiva-
tások is támadnak és sokaknak megváltozik az élete. Most is ez
a cél.  Imádkozzunk az életünkért,  katolikus közösségünk, né-
pünk és az Egyház életéért és szülessünk újjá hitben, lelkese-
désben, elkötelezett szeretetben! Mert keresztény hitünk közép-
pontja nem csupán egy gondolat vagy egy érzés, hanem maga
Jézus Krisztus, akinek élete, tanítása és feltámadása nem csak
valamiféle zsinórmérték a keresztény ember számára, amelytől
„nem szabad” eltérnie, hanem ez maga a tartalma és a lényege
egész hitünknek. Jézus Krisztussal pedig a Szentírás és a Szent
Hagyomány révén megbízható, hiteles lehet a kapcsolatunk, az
Oltáriszentségben pedig mindez áthatja a személyes életünket.
Az ő jelenlétében bízunk, hozzá könyörgünk egy olyan világ-
ban, amely aggódik, amelyben megroppanni látszanak a szilárd
alapok,  amelyet  szorongás  tölt  el  a  jövő  miatt.  Mi  azonban
Krisztus mindenható szeretetében bízunk és őt kívánjuk felmu-
tatni a világ előtt. Ezért számunkra az Eucharisztikus Kongresz-
szus sikere egyben keresztény hivatásunk teljesítését is jelenti.
Imádkozzunk és dolgozzunk érte örömmel és szeretettel! 

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

HÍVOM A CSALÁDOKAT 2020 FEBRUÁRJÁBAN 
– Bíró László püspök levele

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelme-
seket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket,  és
mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!
A család  a  nagyszülők  egyikének  névnapja  alkalmából  gyűlt
össze. A névnapos ünnepeltnek nagy örömet szerzett, hogy lá-
nyuk elhozta a köszöntésre a népes család legújabb tagját, hat-
hetes gyereküket is. Mindenki csodálta a csöppséget, mondogat-
ták, hogy gyönyörű, csuda aranyos, nem zavarja a sok ember,
még  mosolyog  is  álmában.  A mamája  nem győzte  igazgatni
gyermekét a mózeskosárban, hogy a készülő fényképek a lehető
legjobban sikerüljenek. Egyszer csak odafordult a mamához az
egyik nagybácsi: „Gratulálok, Isten éltesse ezt a gyönyörűséget
az édes mamájával együtt. De hol van a papa? Hogyhogy nincs
itt?” A mama arcára ráfagyott a mosoly. „Most nem tudott el-
jönni – válaszolta –, nagyon fáradt.” A hirtelen támadt csöndben
mindenki  a  mamára  szegezett  tekintettel  hallgatott.  Fáradt?
Hogy-hogy, kérdezgették egyre-másra. A mama maga elé nézett
és hallgatott, aztán lassan legörbült a szája és elkezdtek potyog-
ni a könnyei. „Hazaköltözött az édesanyjához – mondta szipog-
va –, mert amióta gyerekünk van, nincs nyugalma, nálunk most
minden a gyerek körül forog.” A vendégek döbbenten hallgat-
tak. Senki sem értette, hogy valójában mi történt. Ezek az egy-
máshoz illő fiatalok, boldog ifjú házasok minden olyan adott-
sággal rendelkeznek, amely a boldog házassághoz kell: szép új
lakás, remek helyen, mindketten jó állással, jó anyagi körülmé-
nyek között, és tessék, az ifjú férj nem viseli el az éjszakai gye-
reksírást,  nehezményezi,  hogy nem ő  az  első,  hanem a  saját
gyereke, és inkább hazamegy az édesanyjához, aki annak idején
tejbe-vajba fürösztötte.
Mai fogyasztói és a piacot mindenek fölé rendelő társadalmunk-
ban sokan úgy gondolják, hogy a boldogságot ugyanúgy meg
lehet  vásárolni,  mint  bármely  árucikket.  Amiért  ugyanis  nem
kell pénzt adni, az értéktelen dolog, nem is érdemes a megszer-
zésével bajlódni. Aquinói Szent Tamás szerint azonban a bol-
dogság olyan valóság, amit az ember nem tud nem akarni, hi-
szen  azonos  akaratunk teljesülésével.  Arisztotelész  úgy vélte,
hogy azok az emberek lesznek boldogok, akiknek minden lehe-
tősége adott arra, hogy tisztességesen éljenek, vagyis van elég
pénzük, egészségesek, sikeresek, békés családban élnek, a kö-
zösség elismeri  őket,  munkájukat  örömmel végzik,  megfelelő
tudással rendelkeznek, így vágyaik beteljesülnek és megenged-
hetik maguknak, hogy élvezzék az életet.
Jézus a hegyi beszédben felsorol nyolc, a boldogságra vezető
élethelyzetet (Mt 5, 3–11). A boldogságot ezek mindegyike va-
lamilyen testi vagy lelki állapot, valamilyen, a felebarátot támo-
gató magatartás jutalmának mondja, amely az isteni természet
és az örök élet részeseivé tesz bennünket. Ezáltal az ember be-
lép Krisztus dicsőségébe és a szentháromságos élet élvezetébe.
Ez a boldogság meghaladja az értelmet és a pusztán emberi erő-
ket. Isten ingyenes ajándékából ered. Ezért mondjuk természet-
fölöttinek, miként a kegyelem is az, amely az embert fölkészíti
arra,  hogy  belépjen  az  isteni  boldogságba.  (vö.  KEK  1721,
1722)
Mi lett az eredménye azon ismerőseitek boldogságra törek-
vésének, akik boldogságukat anyagi javak bőségétől várták?
Szent  Péter  így  tanít  Isten  megismeréséről  és  természetéről:
„Mindazokat a javakat, amelyek az élethez és az istenfélelem-
hez szükségesek, az isteni hatalom ajándékozta nekünk azáltal,
hogy megismertük őt, aki minket saját dicsőségével és erejével
meghívott. Ezek által nekünk ajándékozta az értékes és rendkí-
vül nagy ígéreteket, hogy általuk részeseivé legyetek az isteni
természetnek, és megmeneküljetek a világban uralkodó vágyak
okozta romlottságtól.” (1Pét 13,3–4) Szent János evangéliumá-
ban pedig idézi Jézus búcsúbeszédéből az örök életről szóló ta-



nítást: „Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és
hisz benne, örök élete legyen; és én feltámasztom őt az utolsó
napon.” (Jn 6,40) A család az Istennel való bensőséges egyesü-
lés felé a mindennapi misztikus növekedéssel halad. „Ha szeret-
jük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz
bennünk.” (1 Jn 4,12) Az emberi személy veleszületett termé-
szete, hogy társas lény, és társas természetének első és eredeti
megnyilvánulása a házaspári közösség és a család. A Krisztus-
központú családban Krisztus fogja össze és világosítja meg az
egész családi életet. Az ilyen családban a fájdalmakat és problé-
mákat az Úr keresztjével egyesülve élik át, és Őt átölelve tudják
elviselni  a  legnehezebb  pillanatokat  is.  Életszentségüket  a
Szentlélek kegyelmével házaséletükön keresztül valósítják meg,
részesedve Krisztus keresztjének misztériumában, nehézségeik
és szenvedéseik szeretetáldozattá válnak; az öröm, a pihenés és
az ünnep, sőt még a szexualitás pillanatait is úgy élik meg, mint
részesedést  Krisztus feltámadásának az élet teljességéből (vö.
Amoris laetitia 316–317).
Hogyan  tudjátok  gyerekeiteknek  megmagyarázni,  hogy  a
természetfeletti boldogság értékesebb, mint a természetes?
Hogyan tudnak ebben segíteni családi asztalnál lefolytatott
rendszeres beszélgetések, közös imádkozások?
Minden ember keresi a boldogságot, és igyekszik a maga erejé-
vel megteremteni magának. Nem mindenki találja meg a helyes
utat, de a vágy ott él benne. Arra a kérdésre, hogy „milyen bol-
dog estére  emlékszel  most  szívesen vissza”,  sokan egy kará-
csonyestét neveznének meg. Teréz anya erre így válaszolt: „A
földön mindennap karácsony van. Minden alkalommal, amikor
valaki egy másiknak szeretetet ajándékoz, amikor a szívekben
kölcsönösen fellobog a boldogság, akkor karácsony van, mert
Isten újra leszáll a mennyből és ránk árasztja fényét.”
Szépen mondja Albert  Schweitzer:  „Egyedül a  boldogság az,
ami megkétszereződik, ha megosztjuk valakivel.” Lev Tolsztoj
pedig úgy véli: „A szeretet áldás, a kölcsönös szeretet boldog-
ság.”
Idézzetek fel olyan alkalmakat, amikor úgy éreztétek, hogy
valakinek sikerült szeretetet ajándékoznotok és szívetekben
kölcsönösen fellobogott a boldogság!
A váratlanul hazaköltözött ifjú apát édesanyja csodálkozó szere-
tettel fogadta: „Szólhattál volna előre – mondta –, hogy haza
akarsz jönni, a váratlan vendég, főként, ha szállóvendég, mindig
meglepetés. A szobád még megvan, ugyan már egy kicsit átren-
deztük. Tudod, most, hogy apád kicsit gyengélkedik, és sokszor
rosszul alszik, én átmentem a te volt szobádba aludni, hogy ne
zavarjam apádat éjszaka. Reggel se akarom felkelteni, mert én –
tudod –, korán kelek. De majd megoldjuk. Kimegyek a nappali-
ba aludni, te meg mész a szobádba. Apádat semmiképp sem za-
varhatjuk, igen gyenge, az orvos is gyakran jön. Úgy hallom,
készülődik  délutáni  pihenőjéből  felkelni,  kopogj  be  hozzá,
mondd el neki, hogy mi történt, mik a terveid, én meg csinálom
a  vacsorát  hármunknak,  aztán  majd  vacsora  közben mindent
megtárgyalunk.” „Nézd, édes fiam – kezdett el beszélni az apa
–, tudod, hogy szeretlek, mindig is szerettelek, és mindenben a
javadat  akarom.  Emlékszem,  hogy  amikor  már  hónapok  óta
minden éjszaka órákon át bömböltél, anyád is sápadt volt és ki-
merült, én is morcosan mentem mindennap dolgozni. Barátaink
azzal biztattak, hogy ez mindig így van az első gyereknél, a har-
madiknál-negyediknél már észre se vesszük, ha éjszaka sír. És
tényleg, a húgod első perctől kezdve »jó« gyerek volt, vagy ne-
tán mi lettünk »érett« szülők. Most te azért estél kétségbe, mert
a te fiacskád nem hagy éjszaka pihenni, a feleséged meg nem ér
rá, hogy veled foglalkozzék. Úgy látom, hogy még nem vagy
igazi apa. Mert apának lenni nagy feladat, sok öröm és gond
forrása, de főként olyan ajándék, amely óriási felelősséggel jár.
És aki egyszer kimondta azt a bizonyos IGEN-t, az ettől a fele-
lősségtől soha nem szabadulhat meg. Most úgy érzed, hogy nem

lehetsz boldog, mert a fiad hat hete elrontja az éjszakáidat. De
majd el fogsz röpülni a boldogságtól, ha a kis kezével átöleli a
nyakadat, mert csak nálad érzi magát biztonságban. Egész to-
vábbi életedben boldogtalan lennél, ha erről az ölelésről most
lemondanál.  Na,  fejezd be a  vacsorát,  aztán döntsél.  Egyszer
már döntöttél, jó lenne, ha konzekvens maradnál.” Bíró László

tábori püspök, az MKPK Családbizottságának elnöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

PLÉBÁNIAI HIRDETÉSEK
+ 16-án (v) 9ó-i misén Körmendi Zsófi és Gábor tanúsága.
+ 16-án (v) 10.30-kor a  Modesta misén emlékezzünk azokra,
akik az utcán éltek és haltak meg! A misét Mohos Gábor segéd-
püspök mutatja be a templomunkban, utána agapé is lesz!
+  17-én  (h)  14.15-től  hitoktatói  megbeszélés, 18ó-tól
képviselőtestületi ülés a plébánián.
+ 20-án (cs) 15-16.30 Fazekas farsangi játszóház a plébánián
+ 22-én (szo) a Hungarióban Brazil farsang.
+ 23-án (v) központi gyűjtés a katolikus iskolák javára. A 9ó-
i misén Most Balázs beszámolója lesz a templom felújításról!
+ 26-án hamvazószerda lesz, a nagyböjt kezdete!
+ Március 27-29-én (p-v)  Házas Hétvége, amit Michels Antal
atyával és 3 házaspárral együtt fog tartani a Gerecse Tájvédelmi
Körzet szívében fekvő Alsóvadácsi Vadászházban.  Jelentkezés
és infó a dd@tischnet.hu címen.
+  Országos  Mindszenty  Engesztelő  Zarándoklat miséjére
május 2-án (szo) 10.30-kor kerül sor az Esztergomi Baziliká-
ban. A mise homíliáját Marton Zsolt püspök úr mondja.
+ Kérjük a Testvéreket, hogy  személyi jövedelemadójuk be-
vallásánál ne mulasszák el adójuk 1 %-ának felajánlását az
Egyháznak. Ez nem helyettesíti a közismerten „egyházi adó”-
nak nevezett önkéntes felajánlást.
+ Sekrestyében, irodában, csekken is lehet fizetni egyházi adót.
+ Új Ember, Keresztény élet a sekrestyében kapható!
+ Miseszándékot íratni sekrestyében vagy irodában lehet!

IGENAPTÁR
17. (h) Jak 1,1-11   Zsolt 118  Mk 8,11-13

A Szervita rend hét szent alapítója
18. (k) Jak 1,12-18   Zsolt 93  Mk 8,14-21
19. (sze)Jak 1,19-27   Zsolt 14  Mk 8,22-26
20. (cs) Jak 2,1-9   Zsolt 33  Mk 8,27-33
21. (p) Jak 2,14-24.26   Zsolt 111  Mk 8,34-9,1

Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító
22. (szo)Szent Péter apostol székfoglalása

1Pét 5,1-4   Zsolt 22  Mt 16,13-19

TAKI
Egy egér megrágta a mai evangéliumi mondatot. Egészítsd ki!
„Legyen a ti ... „igen, ..., nem, ...”; ami ennél több, az a ...”

MISÉK RENDJE
17. (h) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
18. (k) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
19. (sze)16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
20. (cs) 16ó rózsafüzér 17ó mise: + László apa, nagypapa
21. (p) 16ó rózsafüzér 17ó mise: Betegekért
22. (szo)17ó rózsafüzér 18ó mise: 
23. (v) 9ó mise: 10.30 mise: Szűcs és Dedics család
15ó fedélnélküli 17ó rózsafüzér 18ó mise:
BP.-JÓZSEFVÁROSI SZENT JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

1082 Budapest VIII. Horváth Mihály tér 7.
tel.: 06-(1)-313-63-13 (iroda időben), fax nincs!

plébániai e-mail: jozsefvaros.plebania@gmail.com
web: www.jozsefvaros.plebania.hu

Felelős szerkesztő: Michels Antal plébános 
mob: +36(30)2315966, e-mail: harangszo@freemail.hu

OTP számlaszám: 11708001-22210537
CIB számlaszám: 10701379-68585167-51100005
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