
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő   15.15 Szent László fiú-kör (5-7. osztály) 

  17.00 Bibliaóra 

Kedd  14.30 7-8 osztályosok ifjúsági közösség 

Szerda  18.30 Felnőtt katekézis 

Péntek  14.00 Szent Teréz lány-kör (5-7. osztály) 

18.00 Gimnazista és egyetemista ifjúsági csoport 

 Szombat 9.30 Ministráns-foglalkozás 

Hirdetések 

1. Újból hirdetjük, hogy péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-tól 

végezzük a keresztúti ájtatosságot.  

2. Március 18-án, szombaton 10 órától Tiszamenti ifjúsági találkozó 

lesz Kocséron, amelyre közösen mennénk. 

3. Lassan aktuálissá válik a személyi jövedelemadó 1 %-ának a 

fölajánlása. A katolikus egyház technikai száma 0011,   a   Szent 

Kereszt Katolikus Iskoláért Alapítvány adószáma pedig 18693290-1-

13 

4. Azon szülők számára, akiknek a gyermeke a második éve készül az 

elsőáldozásra, március 17-én, pénteken 17 órától lesz szülői 

megbeszélés plébánián (nem a templomban!). Mindenki 

megjelenésére feltétlenül számítunk. 
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Nagyböjt 1. vasárnap 

Akkor a Lélek elvezette Jézust a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 

Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odajött 

hozzá a kísértő és ezt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a 

kövek legyenek kenyérré.” De ő ezt válaszolta: „Írva van: Nem csak 

kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából 

származik” [MTörv 8,3]. Akkor magával vitte őt az ördög a szent városba, 

odaállította a templom ormára és azt mondta neki: „Ha Isten Fia vagy, vesd 

le magadat! Mert írva van: Angyalainak parancsolt felőled: a kezükön 

hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat” [Zsolt 91,11-12]. Jézus ezt 

mondta neki: „Az is írva van: Ne kísértsd az Urat, Istenedet” [MTörv 6,16]. 

Azután magával vitte őt az ördög egy igen magas hegyre. Megmutatta neki a 

világ összes országát és azok dicsőségét, majd azt mondta neki: „Ezeket 

mind neked adom, ha leborulva imádsz engem.” Jézus azt felelte neki: 

„Távozz, Sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki 

szolgálj” [MTörv 5,9; 6,13]. Akkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok 

jöttek hozzá és szolgáltak neki. 
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Útravaló 

Jézus, amikor tanítványainak elkezd beszélni a rá váró szenvedésekről, akkor 

Péter apostol, talán a többiek nevében is odamegy hozzá, hogy lebeszélje őt 

erről. Úgy gondolom elsősorban a kissé túlzott baráti aggodalom vezette 

Pétert, hiszen a Szentírás eredetiben azt a szót használja, hogy megdorgálta 

őt. S Jézus emiatt nevezi őt sátánnak, amivel természetesen nem azonosítani 

akarja őt az ördöggel, hanem csak a szavait, látszólagos baráti félelmét 

nevezte annak. Miért is? Hiszen a sátánnak a célja, hogy az emberek 

tekintetét elfordítsa az Istenétől. Több helyen olvassuk az evangéliumokban, 

hogy Jézus mindig az Atya akaratát kereste, ez volt az ő legfőbb vágya, 

eledele. Péter a gonosz eszközeként szól Jézushoz, el akarván az ő figyelmét 

fordítani az Atyától, emiatt teszi őt a helyére, amikor azt mondja: állj 

mögém! Ott a helyed, nem előttem, ne takard előlem az Atya fényét! 

S utolsó próbálkozása a kísértőnek akkor történik, amikor Jézus már a 

kereszten függ. Sokféle kísértés elhangzik ott: Rossz Téged így látni, 

szeretteidre nem gondolsz? Mi lesz ezután a Te Egyházaddal? Nem látod az 

édesanyád fájdalmát? Minek halsz meg, hiszen annyi jót tehetnél még!  

Életemben hol van helye a kísértőnek? Mik a gyengéim, hol kéne az idei 

nagyböjtben felvérteznem magamat? Hogy állok a hiúsággal? Mennyire 

fontos életemben a siker? Mit kezdek azzal a hatalommal, amivel az Isten 

ajándékozott meg? Akarok-e egyáltalán megújulni a hitemben? 

Az élet igéje márciusban 

„… engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20) 

A kereszten, Fiának halála által Isten tanúságot tett irántunk való végtelen 

szeretetéről. Krisztus keresztje által kiengesztelt minket önmagával. 

Hitünknek ez az alapigazsága ma különösen is aktuális. 

Ez az a kinyilatkoztatás, amelyet az emberiség vár: igen, Isten szeretete 

mindenkihez közel van, és mindenkit túláradóan szeret. A mai világnak 

szüksége van erre a hírre, de mi csak akkor tudjuk ezt elmondani, ha előbb 

meggyőzzük önmagunkat. Újra és újra meg kell hallanunk ezt a hírt, és 

éreznünk, hogy Isten szeretete vesz körül bennünket akkor is, amikor ennek 

az ellenkezőjét gondolnánk. (…) A magatartásunkkal kellene hihetővé 

tennünk ezt az igazságot, amelyet hirdetünk. Jézus világosan megmondta, 

hogy mielőtt az oltárra visszük az áldozatunkat, ki kell békülnünk 

testvéreinkkel, ha valami panaszuk van ellenünk (vö. Mt 5,23-24)… 

Szeressük egymást úgy, ahogy ő szeretett minket, ne zárkózzunk be és ne 

legyenek előítéleteink, hanem nyitottan fogadjuk be és értékeljük 

felebarátaink pozitívumait, legyünk készek az életünket adni egymásért. Ez 

Jézus legfőbb parancsa, a keresztények megkülönböztető jegye, amely ma 

ugyanúgy érvényes, mint Krisztus első követőinek idejében. Ha megéljük ezt 

az igét, akkor valóban a kiengesztelődés magvetői leszünk.” 

Nagyböjti gondolatok I. rész 

Az egyház hív bennünket a buzgóbb imára. Az Isten folyton, megállás nélkül 

keres bennünket, keresi az embert az első bűn elkövetése óta, amikor az első 

emberpár elrejtőzött a fák közé az Isten elől. Ez az isteni keresés mit sem 

változott az évezredek folyamán. Isten alázatos, bűnösségünk ellenére is 

kérlel bennünket, hogy szánjunk rá időt. A buzgóbb imádság nem azt jelenti, 

hogy többet keressük Istent, hanem inkább azt, hogy többször adjuk meg 

neki a lehetőséget, hogy újra ránk találjon. Hogy válaszoljunk az ő hívására. 

A nagyböjt kezdete alkalmat teremt arra, hogy átgondoljam, tudok-e 

válaszolni Isten keresésére? Mik azok a felesleges időtöltések, amikből 

lecsíphetnék, és azt az időt odaadhatnám Istennek?  


