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LÉGY BÁTOR! 

Ezzel a mottóval tartott március elején 3 napos lelkigyakorla-
tot Zsombón Máté János atya, Tápé és Petőfitelep plébánosa. 

A csütörtöki napon az olvasmány Mózes ötödik könyvéből 
volt (MTörv 30,15-20), az evangélium pedig Szent Lukács 
könyvéből (Lk 9,22-25). 
Az olvasmányban Mózes arra tanítja a választott népet, hogy 
az Istennel kötött szövetség áldás, de átok is lehet: élet vagy 
halál. János atya tanításában elmagyarázta, mit jelent ez szá-
munkra napjainkban. Isten felajánlott két utat nekünk, az 
egyik a Vele szövetségben, a törvényeit betartva az élet útja, 
vagy nélküle, törvényeit semmibe véve, csak a saját érdekün-
ket, kényelmünket, egónkat figyelembe véve, a halálé. A vá-
lasztás szabadságát viszont nekünk adta. Ez a választás azon-
ban nem olyan egyszerű, sokszor eltévedhetünk, elcsábíthat 
az egyszerűbbnek tűnő út, például a könnyű pénzszerzés le-
hetősége, ami azonban általában nem becsületes út. A mai vi-
lágban nem könnyű kereszténynek lenni, nehéz a fiatalnak, 
mert nem trendi, de nehéz a szülőknek, nagyszülőknek is be-
csületesen, keresztényként élni, példát mutatni, átadni ezt az 
értéket a következő generációnak. Bátorság kell hozzá, hogy 
vállaljuk Jézussal való közösségünket, hitünket. Arra bíztatott 
bennünket, legyünk bátrak, ne féljünk ezt vállalni, mert ez a 
helyes választás, és Istennel közösen még a megpróbáltatások 
is könnyebben elviselhetők. 
Az evangéliumi résszel kapcsolatban János atya azt emelte ki, 
hogy abban is legyünk bátrak, hogy mindennap felvesszük a 
saját keresztünket, akkor is, ha kényelmetlen, higgyük el, a Jó-
isten csak akkora terhet rak ránk, melyet el tudunk viselni. 
Mint mondta, a keresztúton Simon segített vinni Jézusnak a 
keresztet, egy ember az Istennek, most pedig Isten segít ne-
künk hordozni a sajátunkat. 
Végül két házi feladatot kaptunk. Gondolkozzunk el rajta, mi 
volt az a kereszt az életünkben, amit szívesen letettünk volna, 
illetve melyik volt az, amelyik a végén örömmé változott? 

Pénteken a böjtről volt szó, hogy milyen is az a böjt, ami az 
Istennek tetszik? Ehhez Ézsaiás könyvének 58. fejezetét kell 
elolvasnunk és elgondolkodnunk, van-e az életünkben valaki, 
akit “haragunkkal bilincsbe vertünk” és nem tudunk még neki 
megbocsátani? Van-e, akiről, ha valami rosszat hallottunk, azt 
kicsit felnagyítva adtuk tovább, kibeszéltük, azaz lelkileg le-
meztelenítettük? Megosztottuk-e kenyerünket az éhezővel? 
Adtunk-e alamizsnát és hogyan, csak odadobtuk a pénzt, vagy 
lehajoltunk hozzá és a kezébe adtuk? Bátorított, hogy ezt az 
utóbbit tegyük! Ne legyünk egoisták, figyeljünk oda embertár-
sainkra! Ápoljuk kapcsolatainkat! 

Ismét kaptunk házi feladatokat. El kellett gondolkoznunk 
azon, van-e olyan ember, akit “megkötöztünk” a haragunk-
kal? Ha igen, akkor szívből, őszintén meg kell neki bocsátani! 
„El kell engedni!”  És, ha egyszer valaki szid, mocskol egy má-
sik embert, akkor mellé kell állni és megvédeni! 

Szombaton face2Face keretében 
volt a tanítás, (Lukács 5, 1-11), vala-
mint a Lele házaspár tanúságtételét 
hallgathattuk meg, az életükbe en-
gedtek bepillantást, hogyan döntöt-
tek a könnyű pénzkereset helyett a 
Jézussal való közösségvállalás mel-
let és ez milyen pozitív hatással volt 
életükre. 
János atya is arra bíztatott, hogy en-
gedjük be Jézust az otthonunkba, 

családunkba és meg fogjuk látni mennyivel gazdagabb lesz 
életünk, mennyi mindent kapunk a vele való közösséggel. 

A tartalmas, elgondolkodtató, néhol humoros tanítások mel-
lett nagy szerepe volt ezeken az estéken a zenének. A zene, 
mint általában a művészetek, szerintem különös érzékenység-
gel működnek és nem lehet rutinszerűen, hanem csak emel-
kedett lélekkel átadni a hallgatóságnak. Mindhárom estén a 
Jelenlét zenekar látta el a zenei szolgálatot, nagymértékben 
hozzájárulva ahhoz, hogy ezeken az estéken még közelebb 
érezhessük magunkhoz Jézust. Nagyon bensőséges, szép él-
mény volt ez a három alkalom. 

Hálás szívvel köszönjük! 
(Móra Csaba) 

 

 

VASÁRNAP 
03.13. 

 
11:00 
 
17:00 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA 
Zádori Ivánnéért, Zádori és Bálint 
szülőkért, élő és + családtagok 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
03.15. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
03.17. 

17:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
03.18. 

17:00 Keresztút 

VASÁRNAP 
03.20. 

 
11:00 
 
17:00 

NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA 
Varga és Kovács család élő és + 
tagjaiért 
Engesztelő imaóra 


