
 A nagyböjt kifejezetten meghív bennünket, hogy ne csak 

vasárnap, hanem hétköznap is jöjjünk és töltekezzünk Krisztussal, aki értem 

áldozattá lett. Minél mélyebben átélem ezt az értem áldozattá lett Krisztust, 

annál jobban tudok mások felé áldozattá válni, hiszen Krisztus minden nap 

megerősít engem. Nem csak gondolok arra, hogy Jézus meghalt értem, 

hanem eggyé válok ezzel a Krisztussal. A hétköznapi szentmisék nagyon 

fontos eszközei a kegyelmi formálódásnak. De senki se gondolja, hogy ez 

valamiféle parancs. Krisztus meghív, hogy kiüresítsük magunkat, és ő 

betölthessen. Minél kevésbé tudom kiüresíteni magamat és Krisztusban 

áldozattá válni, annál kevésbé tud helyet találni bennem. Használjuk ki ezt és 

iktassuk be a programunkba azt, hogy minden héten legalább egy hétköznap 

jussunk el a szentmisére. Nem igaz az, hogy nem tudjuk úgy beosztani a 

dolgainkat, ha komolyan vesszük Jézus meghívását, hogy egy hétköznapi 

szentmisére eljöjjünk, hogy együtt készüljünk a húsvéti ünnepekre. 

 

Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  17:30 Csemői felnőtt katekézis 

  19:00 Fiatal házasok csoportja 

Kedd:  18:00 Haladó katekumenek csoportja 

  19:00 Igekör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

19:45 jegyeskurzus 

Péntek:  18:00 Keresztút (Szent Kereszt Plébániatemplom) 

 

 

Hirdetések 

1. Ma (március 10.) van Nagyböjt első vasárnapja. 

2. Ne feledkezzünk el nagyböjt péntekjein a hústilalomról! 

3. Március 18-án (hétfőn) este 19 órakor egyházközségi 

képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián. 
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NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA 

„A pusztában így szólt Jézushoz az ördög: „Ha Isten Fia vagy, 

mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré!”  De Jézus ezt felelte: 

„Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.”  

Erre az ördög fölvezette egy magas hegyre, és egy 

szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát.  

„Mindezt a hatalmat és dicsőséget  neked adom – 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 Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára  állította és 

így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét!  
0
Hisz írva van: Angyalainak parancsolta felőled, hogy 

oltalmazzanak; és: 

Kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.”  

De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, 

Istenedet!” 

 

 (Lk 4,3-12) 
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Bennünket is megkísért a sátán 

 

 Jézus megjelenése, nyilvános működése zavart keltett a sátán jól 

kiépített, nyugalmas világában, ahol kellő hatással uralkodott az emberen, és 

tudta manipulálni. Jézus, mint a kegyelem forrása, ezt a sátáni rendet zavarja 

meg a szeretet, az igazság és az isteni kegyelem rendjével. Ezért a sátán 

Jézushoz megy megkísérteni őt, hogy rajta is kipróbálja, illetve érvényesítse 

a megszokott hatalmat, amit az embereken gyakorolt. Azokat a jól bevált 

eszközöket veti be, amiket már évezredek óta sikerrel használt az embereken 

is. Hármas kísértés: az élvezetvágy, a hatalomvágy és a dicsőségvágy. Persze 

azt érzékeli, hogy Jézus valahogy más, nem puszta ember, és ezt a nem csak 

emberi létet másként akarja kísérteni, ki akarja ugrasztani a nyulat a 

bokorból: vajon nem ő a Krisztus, nem ő a Messiás? Hiszen körülötte valami 

egészen új világ kezd épülni! Ezek a kísértések kifejezetten Jézusra 

szabottak, de ugyanazzal az alap-értéktelenséggel, a kísértéseknek 

ugyanazon ösztön-tartalmával próbálkozik, mint az embereknél. Ezért 

hangzik így az első: Éhes vagy? Isten fia vagy? Akkor te megteheted, hogy a 

köveket kenyérré változtatod. A következő kísértés a hatalomról szól: 

Minden hatalmat neked adok, te uralkodhatsz mindenen. Csak nekem 

rendeld magadat alá és akkor minden a tiéd lehet. S a harmadik kísértés: a 

dicsőség. Vesd le magadat és majd angyalok hordoznak, mindenki téged 

csodál! Egészen rendkívüli attrakció lesz! 

 Jézus mindent az Isten igéjével ver vissza. Isten igéje ő maga. Ezt a 

sátán nem tudja. Jézus nem egyszerűen az ismert ószövetségi állításokkal, 

kijelentésekkel, parancsokkal utasítja el a kísértést, hiszen ő maga az Ige. 

Róla, mint élő Igéről pattan vissza a sátán minden kísértése. Ezt persze a 

sátán nem érti a maga mélységében, viszont megtapasztalja Krisztus 

rendíthetetlenségét. 

 Mi csak Krisztusban, az örök Igében tudjuk visszaverni a sátán 

kísértéseit és úrrá lenni rajtuk. Ideig-óráig megtörténhet, hogy saját 

elhatározásból, erőlködésből is sikerül, de hosszú távon mindig elbukunk. Ha 

azonban Krisztusban, az örök Igében élünk, akkor ő lesz az, aki a kísértések 

ellen fölvértez bennünket, ő az, aki a Szentlélek által mindig megerősít 

bennünket, hogy az ő igei léte egyre teljesebb, tökéletesebb legyen bennünk, 

és vele együtt így érkezhetünk majd meg a kísértések pusztájából az Isten 

országának dicsőségébe. 

Péter atya 

 

Nagyböjti készület 1. 

A hálaadásnak, ami a szentmisében válik teljessé, megtisztító hatása 

van amiatt, hogy minden szentmisében bekapcsolódunk Krisztus áldozatába. 

Persze ez csak akkor valósul meg, hogyha nem csak figyelmesen ott 

vagyunk, hanem az élő Krisztussal válunk eggyé, aki áldozattá lett értünk. 

Nem véletlen, hogy a szentmisében egyfelől mindig elhangoznak az utolsó 

vacsora jézusi igéi az eucharisztia átlényegítésére vonatkozólag, másfelől a 

kánonban minden esetben az értünk áldozattá lett és feltámadt Krisztus az, 

aki által megyünk az Atyához, aki által megszólítjuk az Atyát, aki által 

kérjük az Atyát. Ez akkor lehetséges, hogyha mi Krisztus áldozatában úgy 

veszünk részt, hogy vele együtt keresztre feszülünk és az ő 

keresztáldozatából fordulunk az Atyához és a keresztről Jézussal együtt 

támadunk fel, és amikor már az eucharisztiában egyesülünk Jézussal, az 

értünk feltámadt Krisztust vesszük magunkhoz. Ez azonban pszichésen és a 

kegyelem szintjén csak akkor valósul meg, ha ezt mi tudatosan akarjuk. Ha 

azzal a szándékkal megyek a szentmisére, hogy én az áldozati Krisztussal 

akarok eggyé válni, azért, hogy a hét folyamán Krisztus áldozata folytatódjék 

bennem, a tetteimben, a türelmemben, az irgalmasságomban, a szeretet 

cselekedeteiben, a mások megértésében, meghallgatásában, és sorolhatnánk 

mind azokat a krisztusi cselekedeteket, amikkel ő bennünket hordoz, ha mi 

ezt szeretnénk magunkban megerősíteni, ezt az áldozatot, akkor részesülünk 

és akkor kapcsolódunk csak bele a szentmisébe. Egyébként csak szemlélői 

vagyunk annak. 

(Folytatás túloldalt!) 


