
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. február 18-án, XIII. évfolyam, 7. szám (466) 

 Nagyböjt 1. vasárnapja, Jeruzsálemi Simeon  vt. pk. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

II. 18-án,   
Nagyböjt 1. vasárnapja, 

Jeruzsálemi Simeon  vt. 

pk  

08:30 – a hívekért (elhunytak: Barta Irén, Rózsa Ilona,  

    Zsidai Irén, Dobó Anna, Katarov Antal,  

    Baranyi István) 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 – A lourdes-i Szűz Mária tiszt. csm. 

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

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00):                                   szentmise után imaóra                  

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

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  

II. 21-én, szerdán,  

Damiáni Péter pk egyht 

Mária Neve t.: (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  
II. 22-én, csütörtökön,  
Péter ap székf,, Cort. Margit 

Savio t. (16:00):  

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

II. 23-án, pénteken,  
Polikárp vt. pk., Alfréd 

Savio t. (16:00): szentmise előtt (15.15) keresztúti ájtatosság 

Mária Neve t.:(17:00): szentmise előtt (16.15) keresztúti ájtatosság 
II. 24-én, szombaton,  

Mátyás ap,Edömér kir. 
Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):                            szentmise előtt imaóra 

II. 25-én,   
Nagyböjt 2. vasárnapja, 
Géza vt, Victorinus, 

Tarcal  

08:30 – a hívekért 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 –  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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                   Abban az időben a 

Lélek kivitte Jézust a pusztába. 
Negyven napig kint volt a 
pusztában, és megkísértette a 
sátán. Vadállatokkal volt együtt, 
és angyalok szolgáltak neki. 
Amikor Jánost elfogták, Jézus 
Galileába ment, és hirdette az 
Isten evangéliumát: „Betelt az idő, 
közel van az Isten országa. 
Térjetek meg, és higgyetek az 
evangéliumban.”          Mk 1,12-15 

„Lehetetlennek tartom, hogy valaki segítség nélkül 
maradjon a kísértésben, ha Istenhez fordul.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Simeon, Konrád, 

Zsuzsanna, Aladár, Leó, Álmos, Péter, Margit, Polikárp, Alfréd, Mátyás, 

Edömér, Géza, Victorinus, Tarcal,          Isten éltessen benneteket! 

A húsvét tehát hitünk legnagyobb ünnepe. 
A keresztény ünneplés megjeleníti az 
ünnepelt eseményt és hatását jelenvalóvá 
teszi. Ez esetünkben azt jelenti, hogy 
minden húsvét ünneplésekor a 
szertartások, a liturgia által titokzatos 
módon megjelenítődnek Jézus Krisztus 
szenvedésének, halálának és 
feltámadásának eseményei, és kiárad az a 
hatás, az a kegyelmi áradat, ami ott és 
akkor történt meg a történelemben 
Jeruzsálemben közel kétezer évvel 
ezelőtt. Ez a megjelenített kegyelmi 
áradat minden évben húsvétkor a 
keresztényeket megerősíti hitük 
megvallásában és megélésében. 
A Sátán különösképpen is meg akarja 
akadályozni a kegyelmi kiáradást 
húsvétkor, mert egyetlen célja az, hogy 
rombolja Isten Országát közöttünk. Mert 
hiszen épp a húsvét eseményei azok, 
melyek megtörték a Sátán uralmát 
egyszer s mindenkorra. És épp ezért 
akarja megakadályozni a Sátán, hogy 
ebből az emberek erőt merítsenek. Ezért 
nem lehetséges az, hogy csak úgy egyik 
napról a másikra rátérjünk a húsvét 
megünneplésére, mert felkészületlenül ki 
lennénk téve a Sátán támadásainak. Ezért 
föl kell készülnünk a Sátán támadásaira, s 
ezért van a szent negyvennap, 
közismertebb nevén a nagyböjt. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180218 

Az történt végül is, hogy amikor 
elhatalmasodott a bűn, túláradt a 
kegyelem. Eljött Jézus és 
küldetésének elején újra megvívta ezt 
a drámai harcot a kísértéssel, a 
sátánnal. Nem vitás, hogy a valóságos 
ember, az egészen ember vívta meg 
ezt a harcot. Nem volt az a harc előre 
eldöntött ügy, a kísértő nem is fogott 
volna bele egy eleve kudarcra ítélt 
próbálkozásba. 
A ránk váró puszta, a ránk váró szent 
negyven nap elszánt kihasználásában 
adjon erőt mindnyájunknak Jézus 
győzelme. Amint az ő számára, szá- 

munkra is Isten az egyetlen cél, a 
mennyei Atya akarata a minden, a 
mindennapi eledel. Legyen hát a mi 
célunk is az, hogy egyedül Istent 
imádjuk és csak neki szolgálunk! 

Bárdosy Éva 
www.plebania.net/dolgozoszoba 

Kedden 17:30 lesz az Egyháztanács gyűlése! 
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