
A tékozló fiú nagysága, bizony, hosszú 

utat jár be. Jómódú családban, szerető 

közegben élhetett, tekintélyes örökség 

várt rá. Egészen addig, amíg Ádám 

lelkületével már nem azt tartotta 

fontosnak, amit az apja (vagy nekünk a 

mennyei Atya) mond, hanem a saját 

akaratát. A nagyságból így süllyedt a 

bűn mocsarába. A tisztátalannak tartott 

állatokhoz, a sertésekhez kényszeredett 

lekicsinyedni, a moslékosvályúhoz, hogy 

legalább elvegetáljon. De aztán innen 

lett naggyá. Mert elkövetkezett a 

fordulópont: „Fölkelek és apámhoz 

megyek" (Lk 15,18). Az elhatározást tett 

követte: a bűnbánat és a bocsánatkérés 

tette. Nem a szégyen vezérelte többé, 

hanem annak felismerése, hogy az 

apjánál valamit mégiscsak elérhet: ha 

mást nem, legalább annyit, hogy nem 

hal éhen. S ennél elképzelhetetlenül 

többet kapott: eredeti méltóságát. Mint 

ahogy a bűnbocsánatban mi is 

visszakapjuk istengyermeki 

méltóságunkat. 

A nagyböjtre való felkészülésünkben ne 

úgy kövessük a tékozló fiút, hogy 

bűnözzünk bátran, hiszen az Atya úgyis 

megbocsát (ez a vakmerő bizakodás 

bűne lenne), hanem abban járjunk 

nyomában, hogy őszinte bűnbánattal és 

bocsánatkéréssel akarjunk naggyá válni! 

Ivancsó István, Görögkatolikus lelkiség, 

http://ujember.hu/index.php?option=com_k2&view

=item&id=20991:a-t%C3%A9kozl%C3%B3-

fi%C3%BA 

 

„A legbiztosabb módszer a bűnök bocsánatához és az örök üdvösség 
megszerzéséhez a szeretet gyakorlása a kicsinyek felé.” Don Bosco 
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Nagyböjt 4. vasárnapja, Gusztáv bíb., Etele, Ildikó 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 11-én, hétfőn,   

Tímea vt., Euthymius vt. 

III. 12-én, kedden,   

Teophán szerz., Gergő 

III. 13-án, szerdán,  SZEKULA NORBERTÉRT cs.m. 

Patrícia vt. sz., Krisztián 

III. 14-én, csütörtökön,   

Matild özv. császárné 

III. 15-én, pénteken,  AZ 1848-AS FORRADALOM ÁLDOZATAIÉRT 

Lujza szerz., Zakariás pp. 

III. 16-án, szombaton, Vidor vt., pk., Herbert pk 

III. 17-én,  

Nagyböjt 5. vasárnapja 
Patrik ír pk., Patrícia, 

Gertrúd 

08:30 – szentmise a hívekért 

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

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise:  
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A kiadásért felel: KalapisStojan SDB, szerkeszti: dipl. ing. Gabona Ferenc. 

Az apa nagyságához nem férhet 

kétség. Megcsodálhatjuk jóságos 

szeretetét, amellyel jómódban tartja 

gyermekeit. Nem állít akadályt a 

kisebb fiú távozása elé: engedi 

érvényesülni. Megcsodálhatjuk 

aggódó türelmét: visszavárja 

gyermekét. S amikor hazatér, mindent 

megbocsát neki, mivel megtörténik a 

bocsánatkérés. 

Az idősebb fiú szintén nagy. Ő otthon 

marad. Apja iránti hűséges 

szeretetében dolgozik, csendben 

húzza az igát. Teljesíti állapotbeli 

kötelességeit. S mi ez, ha nem igazi 

nagyság? Csak egyszer lázad fel. No, 

de ki ne érezné jogosnak, hogy 

legalább a barátaival elköltött 

gödölyére vágyott? Talán egyetlen 

hibája, hogy nem ismerte fel: apja 

valami jobbat, nagyobbat készített 

számára. 

 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Tímea, Gergő, Patrícia, Krisztián, Matild, Lujza, Zakariás, Vidor, Herbert, 

Patrik, Gertrúd. 

 Isten éltessen benneteket! 

Olvasmány: Józs 5,9a.10-12; Zoltár: Zs 33; Szentlecke: 2Kor 5,17-21; Evangélium: Lk 15,1-3.11-32 
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Irgalmas Atyám! Nagy öröm 

számomra, hogy újra a közeledben 

vagyok, visszafogadsz magadhoz és 

ismét szeretettel ölelsz át engem. 

Szereteted soha nem volt számomra 

kényszer, én mégis megtagadtam azt, 

elhagytalak. Most bűneimet 

megbánva térek vissza hozzád, 

irgalmas Atyámhoz. Te biztosan 

mindig vártál engem és bíztál abban, 

hogy nem felejtem el jóságodat és 

szeretetedet. Érints meg kezeddel, 

amelyből megbocsátás, irgalom, 

gyógyulás, tisztulás, megbékélés, 

szeretet és öröm sugárzik. Érints meg 

irgalmaddal! Érints meg 

szereteteddel! Hiszek, Uram, erősítsd 

bennünk a hitet! 
Horváth István Sándor 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2013-marcius-10-

nagybojt-4-vasarnapja 

Magyar Kurír 

 

Végezzük el a 

nagyböjti 

SZENTGYÓNÁST! 

Ma az esti szentmisével 

kezdődik a  
HÁZASSÁGI ELŐKÉSZÍTŐ 

tanfolyam. 
Jöjjenek azok, akik az idén 

szeretnének házasságot kötni. 

mailto:gabona.f@gmail.com
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