
A Mi Atyánk utolsó kérésében így 

imádkozunk: Ne vígy minket a 

kísértésbe, de szabadíts meg a 

gonosztól! 

Jézus felhívja a figyelmünket, hogy 

van Gonosz. Néven nevezi. 

Mindannyiunk imádsága a Mi atyánk, 

imádkozzuk bátran, akkor is, amikor a 

kísértés közepében érezzük magunkat. 

Azért tanította Jézus ezt az ima-kérést, 

hogy amikor már-már semmire nem 

telik, ezt tudjuk suttogni: szabadíts 

meg a gonosztól! 

A kísértés általában kicsinységgel 

kezdődik, de ugyanúgy a szabadulás is 

kicsinységgel kezdődhet. Nincs 

elveszett tanítvány, csak néma 

tanítvány, aki nem kiált, amikor 

kiálthatna. 

A mai kor egyik legnagyobb kísértése 

a szerzési mánia. Nekem legyen a 

legtöbb. Ne zuhanjon az 

életszínvonalam, bármi áron. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160214 
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Nagyböjt  1. vasárnapja, Bálint vt. pk., Valentin. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

II. 14-én,  

Nagyböjt  1. vasárnapja 

Bálint vt. pk., Valentin 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – Kalapiš Marijáért én. m. 

11.00 – Savio templ: Lurdesi Szűzanya tiszteletére, 

megtéréséért és betegekért 

17:00 – esti szentmise: Boldizsár Károly- Rácz János- 

s Terézért én. m. 

II. 15-én, hétfőn,  
Györgyi vt., Georgina sz.  

Mária Neve t.: (17:00): Medjugorjei Szűzanya 

tiszteletére papi és szerzetesi hivatásokért cs. m 

                                                               mise után imaóra 
II. 16-án, kedden,  
Julianna vt., Lilla, Filippa 

Mária Neve t.: (17:00): Németh Istvánért én. m. 

 

II. 17-én, szerdán,  
Hét szervita rendalapító 

Mária Neve t.: (17:00):  

II. 18-án, csütörtökön,  

Jeruzsálemi Simeon vt. pk. 

Mária Neve t.: (17:00):                  mise után szentségimádás 

II. 19-én, pénteken,  
Konrád pk, Zsuzsanna 

Savio t. (16:00): Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért cs. m.                           

Mária Neve t.: (17:00):                             mise után imaóra 

II. 20-án, szombaton,  
Aladár pk., Leó pk, Álmos 

Domonkos t. (15:30):  
Mária Neve t.: (17:00):  

II. 21-én,  

Nagyböjt  2. vasárnapja 

Damiáni Péter pk egyhtan. 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 – Kalapiš Marijáért én. m. 

11.00 – Savio templ:  Parigrósz Béláért évf. én. m. 

17:00 – esti szentmise 
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Ingyenes heti kiadvány, Kiadja: Római Katolikus plébánia Muzslya, SRB-23206 Muzslya,  
Magyar kommün u 56, tel.: 023/528442, e-mail: gabona.f@gmail.com 

A kiadásért felel: Golob Feliks SDB, szerkesztő: Gabona Ferenc. 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Györgyi,  

Georgina, Julianna, Lilla, Filippa, Simeon, Konrád, Zsuzsanna, Aladár, Leó, 

Álmos,  Péter.                                    Isten éltessen benneteket! 

Olvasm: MTörv 26,4-10; Zsolt 90,1-2.10-11.12-13.14-15; Szentl.: Róm 10,8-13; Evangélium: Lk 4,1-13 
 

                           Abban az időben 

Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a 

Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a 

pusztába vonult negyven napra. Itt 

megkísértette a sátán. Ezekben a 

napokban nem evett semmit sem, de 

végül is megéhezett. Ekkor 

megszólította a sátán: „Ha Isten Fia 

vagy, mondd ennek a kőnek, hogy 

váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: 

„Írva van, nemcsak kenyérrel él az 

ember.” Erre a sátán fölvezette egy 

magas hegyre, és egy szempillantás alatt 

felvonultatta szeme előtt a földkerekség 

minden országát. „Minden hatalmat és 

dicsőséget neked adok – mondta –, mert 

hisz én kaptam meg és annak adom, 

akinek akarom. Ha leborulva hódolsz 

előttem, az mind a tied lesz.” Jézus 

elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet 

imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor a 

sátán Jeruzsálembe vitte, a templom 

párkányára állította, és így szólt: „Ha 

Isten Fia vagy, vesd le magad innét. 

Hisz írva van: angyalainak parancsolta, 

hogy oltalmazzanak, és: kezükön 

hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a 

lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is 

írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel 
hiába próbálkozott, egy időre elhagyta 

Jézust.   Lk 4,1-13 

 „Csak az alázatosak kapnak elegendő erőt, hogy az 
érzéki bűnöket legyőzzék.” Don Bosco 

A BÖJT 
A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mi 
is a böjt. A böjt erkölcsi indítóokból eredő 
önmegtagadás, főként érzéki élvezetektől 
való megtartóztatás. Szoros értelemben 
ételtől való megtartóztatás. Hármas célt 
szolgál: a testi vágyak megfékezése, 
bűnbánat kifejezése, a lélek felemelése.  
Az év minden péntekje böjti nap, Jézus 
szenvedésére, kereszthalálára emlékezve. 
A nagyböjt különösen is az 
önmegtagadások ideje. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160214 
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