
Péter is a hegyen elképzelt 

magának és társainak valamit és 

benyújtotta a kérvényt Jézusnak: 

maradjunk itt örökre! Foglalkozz csak 

velünk Jézus! Arról, hogy emberek 

ezrei várták még Jézus tanítását és 

segítő csodáit megfeledkezett. 

Igazságos-e az ilyen kérés? 

Igazságosak-e kéréseid imáidban? 

Nem azt akarod-e te is elérni, hogy 

Isten csak veled foglalkozzák, hogy a 

többi ember nem számít? Mint ahogy 

Péter kérését nem lehetett teljesíteni 

annak igazságtalan volta miatt, úgy 

nem csoda, ha Isten a legtöbb 

kérésünket nem teljesíti, mert azok 

igazságtalanok másokra nézve. Isten 

pedig mindenki Istene, mindenkinek 

jót akar. 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160221 
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Nagyböjt  2. vasárnapja, Damiáni Péter pk egyhtan. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

II. 22-én, hétfőn,  
Péter ap. székf., Cort. Margit  

Mária Neve t.: (17:00): Kalapiš Marijáért cs. m                                                                  

                                                               mise után imaóra 
II. 23-án, kedden,  
Polikárp vt. pk., Alfréd 

Mária Neve t.: (17:00):  

 

II. 24-én, szerdán,  
Mátyás ap., Edömér kir. 

Mária Neve t.: (17:00): Tóth Szilviáért év. én. m 

II. 25-én, csütörtökön,  

Géza vt., Victorinus, Tarcal 

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

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

Savio t. (16:00):  

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

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

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

II. 28-án,  

Nagyböjt  3. vasárnapja 

Elemér pk., Teofil, Oszvald 

08:30 – Kalapiš Marijáért én. m 

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

11.00 – Savio templ. 

17:00 – esti szentmise: Boldog halál kegyelméért cs. m. 
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                           Abban az időben 

Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és 

Jakabot, és fölment velük a hegyre 

imádkozni. Míg imádkozott, arca 

teljesen átváltozott, ruhája pedig 

hófehéren ragyogott. S íme két férfi 

beszélgetett vele: Mózes és Illés. 

Megdicsőülten jelentek meg, és 

haláláról beszélgettek, amelyet 

Jeruzsálemben kell majd 

elszenvednie. Pétert és társait 

elnyomta az álom. Amikor 

fölébredtek, látták dicsőségét és a 

mellette álló két férfit. 

Azok már épp menni készültek. 

Péter akkor így szólt Jézushoz: 

„Mester, jó nekünk itt lennünk! 

Hadd csináljunk három sátrat: neked 

egyet, Mózesnek egyet és Illésnek 

egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit 

mondjon. Közben felhő támadt és 

beborította őket. A felhőben félelem 

szállta meg őket. 

A felhőből szózat hallatszott: „Ez az 

én választott Fiam, őt hallgassátok.” 

Miközben a szózat hangzott, Jézus 

ismét egyedül volt. Ők pedig 

hallgattak, és senkinek sem árultak 

el semmit abból, amit láttak.    
Lk 9,28b-36 

 „Istennek az erőltetett dolgok nem tetszenek. Ő a 
szeretet Istene, ezért akar mindent szeretetből.” 

Don Bosco 

A Szentatya hagyományos nagyböjti 
üzenetének témája 2016-ban: 
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”  
(Mt 9,13) 

Isten irgalma átalakítja az ember szívét, 
megmutatva neki a hűséges szeretetet, 
ezzel alkalmassá téve őt az 
irgalmasságra. Ez egy mindig megújuló 
csoda, hogy az isteni irgalmasság be 
tudja ragyogni bármelyikünk életét a 
felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve 
bennünket és arra indítva minket, amit az 
egyházi hagyomány az irgalmasság testi 
és lelki cselekedeteinek nevez. 

Ferenc pápa 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-nagybojti-
uzenete-az-irgalmassag-cselekedetei-jubileumi-szentev-
utjan 

Az irgalmasság testi 
cselekedetei: 
1. az éhezőknek ételt adni, 
2. a szomjazóknak italt adni, 
3. a szegényeket ruházni, 
4. az utasoknak szállást adni, 
5. a betegeket és 
6. a börtönben levőket látogatni, 
7. a halottakat eltemetni. 
 
Az irgalmasság lelki 
cselekedetei: 
1. a bűnösöket meginteni, 
2. a tudatlanokat tanítani, 
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni, 
4. a szomorúakat vigasztalni, 
5. a bántalmakat békével tűrni, 
6. az ellenünk vétkezőknek 
megbocsátani, 
7. az élőkért és holtakért imádkozni. 

mailto:gabona.f@gmail.com

