
A megtérés azt jelenti, hogy 

Jézus Krisztust tekintjük életünk 

legfőbb értékének. Azért, mert ő életét 

adta értünk. A megtérésből az is 

származik, hogy ha felismerjük, hogy 

Jézus életünk legfőbb értéke, akkor őt 

tekintjük életünk legfőbb urának, 

akinek engedelmeskedünk. Ám az ő 

hatalma nem evilági erőszak, hanem a 

Szentlélek által ihletett finom vágy, 

hogy megtegyük amit Jézus kíván. 

A megtérés személyes döntés, nem 

pusztán egy értelmi belátás eredménye. 

Odafordulás teljes személyemmel 

Istenhez, és ezzel együtt elfordulok 

bűneimtől is. A megtérés nem egyetlen 

esemény, hanem állandó életfeladat: 

mind jobban átadni magamat Istennek, 

teljesen elmerülni a Szentlélekben, akit 

a keresztségben kaptunk meg Krisztus 

által. Egész életre szóló feladat, mert 

ugyan melyikünk mondhatja el, hogy 

teljesen befogadta a végtelen Istent? 
http://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20160228 
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Nagyböjt  3. vasárnapja, Damiáni Péter pk egyhtan. Liturgikus szín: lila. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

II. 29-én, hétfőn,  
Román apát   

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

                                                               mise után imaóra 
III. 1-én, kedden,  
Leontina vt. sz., Lea, Albin 

Mária Neve t.: (17:00): Sándor Rozáliáért én. m. 

 

III. 2-án, szerdán,  
Henrietta sz., Kada szerz.pk. 

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 3-án, csütörtökön,  

Asztéria vt., Csilla vt. 

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

III. 4-én, pénteken,  
Kázmer herceg, Lúciusz 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Jézus Szíve tiszteletére én. m.     
                                                               mise után imaóra 

III. 5-én, szombaton,  
Adorján vt., Olívia, Virgil 

Domonkos t. (15:30): Josin Ana cs. m. 

Mária Neve t.: (17:00): Szűzanya Szeplőtelen Szíve 

tiszteletére élő és elhunyt RF-tagokért én. m. 

III. 6-án,  
Nagyböjt  4. vasárnapja 

Fridolin hittérítő, Koletta sz. 

08:30 – hívekért 

10:00 – Kalapiš Marijáért én. m  

11.00 – Savio templ. 

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: Román,  

Leontina, Lea, Albin, Henrietta, Kada, Asztéria, Csilla, Kázmer, Lúciusz, 

Adorján, Olívia, Virgil, Fridolin Koletta.         Isten éltessen benneteket! 

Olvasm: Kiv 3,1-8a.13-15; Zsolt 102,1-2.3-4.6-7.8 és 11.; Szentl.: 1Kor 10,1-6.10-12; Evan.: Lk 13,1-9 
 

                           Abban az időben 

odajött Jézushoz néhány ember, s 

azokról a galileaiakról hozott hírt, 

akiknek vérét Pilátus az áldozat 

vérével vegyítette. 

Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, 

hogy ezek a galileaiak bűnösebbek 

voltak, mint a többi galileai, azért, 

hogy így jártak? Mondom nektek: 

nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, 

épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. 

Vagy azt gondoljátok, hogy az a 

tizennyolc ember, akire rádőlt 

Siloámban a torony és megölte őket, 

bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben 

élő többi embernél? Mondom nektek: 

nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, 

épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.” 

Aztán egy példabeszédet mondott. 

„Egy embernek fügefa volt a 

szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt 

keresett rajta, de nem talált. Erre így 

szólt vincellérjéhez: Idejárok három 

év óta, hogy gyümölcsöt keressek 

ezen a fügefán, de nem találok. Vágd 

ki! Miért foglalja itt a helyet? De az 

így válaszolt: Uram, hagyd meg még 

az idén. Körülásom és megtrágyázom, 

hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, 

akkor kivághatod.”    
Lk 13,1-9 

 „Gondold meg fiam, Isten a keresztség által 
gyermekévé tett, szeretett és szeret ma is szíve 

melegével.” Don Bosco 

Hírdetések 
• Ma 16 órakor a Segítő 

Szűzanya egyesületének találkozója 
lesz. 
• Szombatonként 18 órakor 
van a szentségekre való felkészülés 
felnőttek számára. Vasárnaponként 
18 órakor pedig azok számára, akik a 
hazaságra készülnek. 
• Egyházvezetőség gyűlése 

pénteken 18 órakor. 

ZARÁNDOKLATOK 
• Zarándoklat Medjugorjébe: 

húsvét este indulunk és szerdán 

visszajövünk. Két alvásra 20 € és az úti díj 

3.500. dinár. Utazni lehet csak érvényes új 

személyigazolvánnyal vagy útlevéllel. 

• Krakkóban lesz ifjúsági találkozó, 

július 24.-31.-ig és a pápával való 

találkozás is. A legmagasabb ára 275 €. 

• Zarándoklatot tervezünk Rómába 

augusztus 15-21. között az irgalom 

évében. Remélünk, hogy találkozunk a 

pápával is. Az út és a szálás díja 280€, ha 

a busz tele lesz. 

Elhunytak a múlt héten: Pósa 

György, Péter Katalin. 
Imádkozzunk elhunyt 
testvéreinkért! 
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