
„Azt könnyen beláthatjuk, hogy 

szükségünk van a lelki megújulásra, 

s ennek éppen a nagyböjt az ideje. A 

magunk erejéből azonban aligha 

jutunk eredményre. Engednünk kell, 

hogy Isten irgalma megérintsen 

minket, s ő hozza meg nekünk a lelki 

újjászületést. Krisztus örömhíre a 

megbocsátásról szól, az irgalmas 

Istenről, aki új lehetőséget ad 

nekünk. A bűnbánat Jézus 

tanításának központi eleme, ezért az 

igehirdetésnek is ezt kell a szívünkbe 

helyezni. Miként Jézus bemutatja 

számunkra az irgalmas és 

megbocsátani kész Atyát, ugyanúgy 

az igehirdetésnek is arról kell szólnia, 

hogy Isten megbocsát minden 

bűnösnek. 

Az evangéliumban szereplő fügefa 

mást is üzen nekünk. Ha egy évekig 

nem termő fa egyszer csak 

gyümölcsöt érlel, az szinte egy 

valóságos csoda. Amit Isten 

kegyelme a bűnbánó emberrel tesz, 

az valóságos csoda. Akarom-e ezt a 

csodát? Szeretném-e, hogy Isten 

kegyelme élettelen tagjaimat életre 
keltse? Isten valóban türelmes, 

türelemmel várja a bűnbánatot. 

Oktalanság volna visszaélni 

türelmével!” 

Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-marcius-

3-nagybojt-3-vasarnapja 

„Jézus példája nyomán mindenkinek hordoznia kell keresztjét. A mi 
keresztünk az életben tapasztalt nehézségek.” Don Bosco 
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III. 4-én, hétfőn,  SZENT ANTAL TISZTELETÉRE én.m. 

Kázmér herceg, Lúciusz 

III. 5-én, kedden,  SÁNDOR ROZÁLIÁÉRT én.m. 

Adorján vt., Olívia, Virgil 

III. 6-án, szerdán,  SZABÓ KANÁSZ PIROSKÁÉRT én.m. 

Fridolin hittérítő, Koletta sz. 

III. 7-én, csütörtökön,  MEDJUGORJEI SZŰZ ANYA TISZTELETÉRE cs.m. 

Perpétua és Felicitász vtk 

III. 8-án, pénteken,  PADUAI SZENT ANTAL TISZTELETÉRE cs.m. 

Istenes János szerz., Zoltán 

III. 9-én, szombaton, Róm. Franciska özv., S. Domonkos 

III. 10-én,  

Nagyböjt 4. vasárnapja 
Gusztáv bíb., Etele, Ildikó 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: URBÁN MÁRIÁÉRT én.m.  
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Éppen abban az időben voltak ott 

néhányan, akik hírt hoztak neki 

azokról a galileaiakról, akiknek a vérét 

Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Ő 

ezt felelte nekik: ,,Azt hiszitek, hogy 

ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a 

többi galileainál, mivel mindezt 

elszenvedték? Mondom nektek: Nem! 

De ha nem tartotok bűnbánatot, 

mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy 

az a tizennyolc, akire Síloében rádőlt a 

torony, és megölte őket? Azt hiszitek, 

hogy vétkesebbek voltak minden más 

embernél, aki Jeruzsálemben lakik? 

Mondom nektek: Nem! De ha nem 

tartotok bűnbánatot, mindnyájan 

ugyanígy elvesztek.' Aztán ezt a 

példabeszédet mondta: ,,Egy 

embernek egy fügefa volt a 

szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt 

keresett rajta, de nem talált. Ezért így 

szólt az intézőjéhez: ,,Íme, három 

esztendeje, hogy ide járok, 

gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de 

nem találok. Vágd ki, miért foglalja 

hiába a földet?'' De az így felelt neki: 

,,Uram! Hagyd meg még ebben az 

évben, amíg körülásom és 

megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz 

jövőre; ha pedig nem, akkor vágd ki.''' 

(Lk 13,1-9) 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Kázmér, Lúciusz, Adorján, Olívia, Virgil, Fridolin, Koletta, János, Perpétua,  

Felicitász, Zoltán, Franciska, Domonkos, Gusztáv, Etele, Ildikó. 

 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Kiv 3,1-8a.13-15; Zoltár: Zs 102; Szentlecke: 1Kor 10,1-6.10-12; Evangélium: Lk 13,1-9 
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NAGYBÖJT 
Jézus Krisztus halála és 
feltámadása a keresztény egyház 
legnagyobb ünnepe. A húsvétot  

megelőző, hamvazószerdával 
kezdődő negyven napos 
nagyböjti  időszak lelki  

felkészülésre, befelé fordulásra 
és megújulásra szólít 
valamennyiünket. 
Krisztus kereszthalálának és 
feltámadásának nagyon mély 
spirituális tartalma van.  Isten 

odahajolt hozzánk, a 

kereszthalált vállalta értünk. 
Fontosak vagyunk számára.  Ha 
ezt az üzenetet megértjük és 
életünkben hordozni tudjuk 
hétköznapjainkban, akkor ez a 
többi ember számára is üzenetté 

tud válni. 
Magyar Kurir 

http://www.magyarkurir.hu/video/nagyboj

t-lelki-felkeszules-es-megujulas 

Magyar Kurír 

 

II. János Pál pápa: Keresztúti 

elmélkedések 
A részvét annyit jelent, egy rész a miénk. 

Mit jelent az, hogy Krisztus keresztjéből 
egy rész a miénk? Azt, hogy a 

Szentlélekben megtapasztaljuk a 
szeretetet, amely Krisztus keresztjében 

van elrejtve. Azt, hogy e szeretet 

fényénél ismerjük fel a mi saját 
keresztünket. Azt jelenti, hogy újra 

felvesszük a vállunkra és mindig ennek a 
szeretetnek  

az erejében  

haladunk előre...  
Haladjunk az  

életen át azt  
utánozva, aki  

"alávetette magát a keresztnek, anélkül, 

hogy a gyalázattal törődött volna, s most 
Isten trónjának jobbján ül" (Zsid 12,2). 
http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu/index.php?option=c

om_content&view=article&id=146 
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