
„A színeváltozás eseményének 

felidézése idén, a Hit évében 

segítsen minket abban, hogy 

megértsük és elfogadjuk a 

Jézusról szóló emberi és isteni 

tanúságtételeket, s magunk is 

igyekezzünk megfogalmazni 

személyes hitvallásunkat. Ha 

felébredünk „a hitetlenség 

álmából,” megláthatjuk Jézus 

isteni dicsőségét. 

Uram, Jézus Krisztus! Kereszted 

jele olykor árnyékként, máskor 

fényként vetül életemre. Néha 

értetlenül szemlélem szenvedésed, 

máskor kezdem megérteni, hogy 

megváltásomért haltál meg. Néha 

oly megerőltető felvenni 

keresztem, indulni keresztutamon, 

máskor lelkesen követlek téged. 

Segíts megértenem kereszthalálod 

és feltámadásod titkát! Taníts meg 

engem arra, hogy ne fordítsam el 

tekintetemet rólad akkor sem, 

amikor szenvedéstől gyötört 

arcodat mutatod nekem, s add, 

hogy meglássam dicsőségtől 

ragyogó arcodat! Hiszek, Uram, 

erősítsd bennünk a hitet!” 

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

februar-24-nagybojt-2-vasarnapja 

„Jézus példája nyomán mindenkinek hordoznia kell keresztjét. A mi 
keresztünk az életben tapasztalt nehézségek.” Don Bosco 
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Nagyböjt 2. vasárnapja, Mátyás apostol, Edömér király 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 25-én, hétfőn,  Géza vt., Victorinus, Tarcal 

II. 26-án, kedden,  Győző rem., Edina, Sándor 

II. 27-én, szerdán,  Vigasztalan Gábor szerz. 

II. 28-án, csütörtökön,  DOBÓ SÁNDORÉRT és MÁRIÁÉRT cs.m. 

Elemér pk., Teofil, Oszvald 

III. 1-én, pénteken,  JÉZUS SZENT SZÍVE TISZTELETÉRE én.m. 

Leontina vt. sz, Lea, Albin 

III. 2-án, szombaton, A SZŰZANYA TISZTELETÉRE, ÉLŐ ÉS ELHUNYT RFT. cs.m. 

Henrietta sz., Kada szerz. pk 

 

III. 3-án,  

Nagyböjt 3. vasárnapja 
Asztéria vt., Csilla vt. 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: FARKAS VERONIKÁÉRT én.m.  
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Történt pedig e beszéd után mintegy 
nyolc nappal, hogy maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a 
hegyre imádkozni. Miközben 
imádkozott, arcának színe elváltozott, 
a ruházata fehér lett és fényben 
sugárzó. És íme, két férfi beszélgetett 
vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben 
megjelentek, és beszéltek az ő 
eltávozásáról, amelyet Jeruzsálemben 
készült beteljesíteni. Pétert és a vele 
lévőket elnyomta az álom. Amikor 
felébredtek, látták dicsőségét, és a két 
férfit, akik ott álltak vele. És történt, 
hogy amikor eltávoztak tőle, Péter ezt 
mondta Jézusnak: ,,Mester! Jó nekünk 
itt lenni! Hadd csináljunk három 
sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet 
és Illésnek egyet!' Nem tudta ugyanis, 
hogy mit mond. Amíg ezeket mondta, 
felhő szállt le, és elborította őket. 
Amint a felhőbe jutottak, félelem 
fogta el őket. A felhőből szózat 
hallatszott: ,,Ez az én választott Fiam, 
őt hallgassátok' [MTörv 18,15; Iz 
42,1]. Mikor a szózat elhangzott, Jézus 
egyedül maradt. Ők pedig hallgattak, 
és senkinek sem szóltak azokban a 
napokban mindarról, amit láttak.  
(Lk 9,28b-36) 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő 

híveinket köszöntjük:  

Géza, Victorinus, Tarcal, Győző,  

Edina, Sándor, Gábor, Elemér,  

Teofil, Oszvald, Leontina, Lea, 

Henrietta, Asztéria, Csilla. 

 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Ter 15,5-12.17-18; Zoltár: Zs 26; Szentlecke: Fil 3,17 - 4,1; Evangélium: Lk 9,28b-36 
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Napjainkban, amikor már 

nincsenek sem vezeklők, sem a 

keresztségre készülő hittanulók, a 

Húsvét előtti idő minden 

keresztény ember számára az élet 

megújításának ideje az Úr Jézus 

szellemében. Krisztussal keresztre 

kell feszítenünk bűneinket őszinte 

bánattal és elégtétellel (húsvéti 

gyónás) és a dicsőségesen 

győzedelmes királyunkkal fel kell 

támadnunk a bűn sírjából (húsvéti 

szentáldozás). Ennek a fenséges 

célnak elérésére három eszközünk 

van: a böjt, az imádság és az 

alamizsna. 
http://www.katolikus-
honlap.hu/060226/nagybojt.htm 

 

Azt mondjuk, hogy az imádság 

beszélgetés Istennel. A legtöbb ember 

azonban úgy imádkozik, hogy elmondja a 

maga gondját-baját, elmondja Istennek a 

betanult szöveget és ezzel be van fejezve. 

Hol van itt a beszélgetésnek az az oldala, 

hogy Istent is szóhoz hagyjuk jutni ? Hol 

van itt az, hogy meghallgassuk az ő 

szavát, hogy megismerjük őt. Az ilyen 

egyoldalú, monológ imában Istent afféle 

automatának kezeljük: bedobunk néhány 

imádságot, mint valami pénzdarabot és 

cserébe megkapjuk kívánságaink 

teljesítését, mint az automatából a forró 

kávét, vagy a jéghideg kólát. És többnyire 

még a kéréseink is olyanok mint a kávé 

vagy a kóla: csak pillanatnyi, evilági 

szükségleteink kielégítésére szolgálnak, 

nem pedig örök életünket veszik célba. 

Ahogy egy kávé vagy kóla után előbb 

utóbb ismét megiszunk egy másikat, úgy 

az ilyen kérések után is hamarosan 
jelentkeznek a következő földhözragadt 

kérések. 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=gview

&id=331&date=2013-02-

24&szin=lila&sessid=KjYwMDA4MzgzMTM2MTYwO

TA1NzUzMzcyNzYw 
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