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BEVEZETŐ ÉNEK Ha a kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget
szerzek neki, hosszú élettel áldom meg. (Zsolt 90, 15-16)
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből (MTörv 26, 4-10)
Az áldozatbemutatás részben hálaadás volt az Istentől kapott javakért, részben engesztelés
a bűnökért. A szentírási szövegek gyakran emlegetik ezt az eseményt, hogy azt megőrizzék
a külsőségességtől és növeljék az emberekben a megfelelő lelkületet. A termés zsengéjének,
felajánlása is azt a célt szolgálta, hogy az Isten iránti hála első helyet kapjon.
Mózes így tanította a népet: Amikor
termésed legjavából ajándékot hozol, a
pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt:
„Apám vándorló arám volt, lement
Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesedmagával, mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett. Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek
minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgat-

ta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú
sorsunkat. Az Úr erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. Erre a földre
hozott, és nekünk adta ezt a tejjelmézzel folyó országot. Íme, most hozom
annak a földnek első termését, amelyet
te, az Úr, nekem adtál.” Ezzel hagyd
ott a kosarat az Úr, a te Istened színe
előtt, majd borulj le az Úr, a te Istened
előtt.

VÁLASZOS ZSOLTÁR Légy velem, Uram, * minden szükségemben. /Zsolt 90/
Előénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tartózkodik.
Így szól az Úrhoz: „Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.”
E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
Mert angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Kezükben hordoznak téged, * hogy kőbe ne üssed lábadat.
Áspiskígyón és viperán lépdelsz, * oroszlánt és sárkányt eltiporsz.
E: „Megszabadítom őt, mivel ragaszkodik hozzám, * oltalmazom, mert nevemet ismeri.
Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, + minden szükségben vele vagyok, * megszabadítom és dicsőséget szerzek néki.”
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (Róm 10, 8-13)
A hit alaptétele Krisztus feltámadása, amelyben igazolódott, hogy ő számunkra az Úr az
üdvösség szerzője. Ez a hit vezet a megigazulásra és az üdvösségre. Az apostol két köve-
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telményt állít fel: a hitnek át kell hatnia a szívet, de ugyanakkor külsőleg is meg kell azt
vallani, hogy a világ tudomást szerezzen róla. Isten ugyanis mindenkit üdvözíteni akar.
Testvéreim! Hogyan mondja az Írás?
megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az
Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és
Írás ugyanis azt mondja: Senki nem
szívedben, tudniillik a hit tanítása,
vall szégyent, aki őbenne hisz. Nincs
amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal
különbség zsidó meg pogány között,
vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben
mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő
hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a
bőkezű mindazokhoz, akik segítségül
halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit
hívják. Mindenki, aki segítségül hívja
ugyanis megigazulásra, a szájjal való
az Úr nevét, üdvözül.
EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. (Mt 4, 4b)
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 4, 1-13)
Jézus valódi emberi öntudattal kezdte meg nyilvános működését. Miután megkapta az Atya
tanúskodását, amelyben őt szeretett Fiának mondta, az egész működése arra irányult, hogy
ezt a szeretetet viszonozza. Emberi természetében a kísértés úgy jelentkezett, hogy nem választhatná-e ő is az álmessiások útját, s nem ígérhetne-e földi jólétet, dicsőséget népének.
De az Atya akarata az volt, ami „meg volt írva”. Neki a küzdelmes tanítás, példaadás és
vezeklés útjára kellett lépnie, mert ezzel dicsőítette meg az Atyát.
Abban az időben: Jézus a Szentlélektől
akinek akarom. Ha leborulva hódolsz
eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek
előttem, az mind a tied lesz.” Jézus elösztönzésére a pusztába vonult negyven
utasította: „Írva van: Uradat, Istenedet
napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekimádd, és csak neki szolgálj!”
ben a napokban nem evett semmit sem,
Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a
de végül is megéhezett. Ekkor megszótemplom párkányára állította, és így
lította a sátán: „Ha Isten Fia vagy,
szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le mamondd ennek a kőnek, hogy váljék kegad innét. Hisz írva van: angyalainak
nyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van,
parancsolta, hogy oltalmazzanak, és:
nemcsak kenyérrel él az ember.”
kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe
Erre a sátán fölvezette egy magas
üsd a lábad.”
hegyre, és egy szempillantás alatt felDe Jézus ezt válaszolta: „Az is írva
vonultatta szeme előtt a földkerekség
van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
minden országát. ,,Minden hatalmat és
Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel
dicsőséget neked adok - mondta -, mert
hiába próbálkozott, egy időre elhagyta
hisz én kaptam meg és annak adom,
Jézust.
TEMPLOMUNK HÍREI
 Betegek szentségének kiszolgáltatása - a vasárnap 8 és 10 órai szentmisék után. Lelki
készület, szentgyónás előzze meg a szentség felvételét.
 Nagyböjti megújulásunk közösségi útja –Lelkiségi napok: nagyböjt péntekjein, az esti szentmisékkel kapcsolatosan /ld. lentebb a táblázatot/.
– Vasárnap esti lelkigyakorlat – február 21-én, este fél 8 –kor Antal Imre ópusztaszeri
plébános mutatja be a szentmisét és a szentbeszédet mond, február 28-án este Dr. Benyik
György, teol. tanár, tarjáni plébános celebrál és prédikál, a 3. alkalom március 6-án lesz.

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP – C – ÉV

3

– Lelkinap: március 19-én de. 9-13 óráig. Ezen alkalommal visszatekintünk az egy évvel
azelőtti templomi közgyűlés elhatározásaira is. – Bibliaóra: február 17.; március 2. és 16;
– Imaiskola: február 24, március 9; 23.
 Gyóntatás a nagyböjt során, az irgalmasság évében – papjaink minden szentmisével
kapcsolatban rendelkezésre állnak, valamint egyéni megbeszélés alapján, ill. nagyszombaton délelőtt 9-12 óra között.
 Egyetemista hittan – este fél 8-kor.
 Bibliaóra– felnőtt hittan – szerdán, az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ¾ 6 órától.
 Keresztút – Nagyböjt péntekjein - 1745 - csoportjaink vezetésével.
NAGYBÖJTI LELKISÉGI NAPOK AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN – 2016
Dátum
Február 12.
Február 19.
Február 26.
Március 4.
Március 11.
Március 18.

KERESZTÚT - 1745
KÉK Csoport
Szent Mónika Csoport
Családi Csoport
Gerinctorna Csoport
Rózsafüzér Csoport
Karitász Csoport

SZENTMISE - 1830
P. Tőzsér Pál SP.
Köllő Sándor atya
Nagy Róbert atya
P. Artur Prenkiewicz OFM Conv.
P. Czeglédi Zsolt SP.

NAGYBÖJT
A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja
ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére, mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak.
A nagyböjt kezdőnapja először vasárnap volt, de mivel az őskeresztények vasárnap nem
böjtöltek, ezért a 7. századtól néhány nappal korábban, szerdán kezdték a nagyböjti időt. A
“hamvazó” melléknevet azért kapta ez a nap, mert a vezeklőruhák megáldásakor a bűnbánók hamuval hintették meg magukat. Ez a gyakorlat – a hamvazás – mindmáig megmaradt.
A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.
Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját. (Egyházi év szabályai
27,28) Két főünnepet tartunk meg ebben az időszakban: március 19-ét (Szent József, a
Boldogságos Szűz Mária jegyese) és március 25-ét (Urunk születésének hírüladása Gyümölcsoltó Boldogasszony) – ez évben Húsvét után, április 4-én ünnepeljük.
Nagyböjt alatt ezt a két főünnepet és Nagyböjt 4. vasárnapját kivéve az oltárt sem díszíti virág, a hangszerek is csak az énekek kíséretére vannak engedélyezve.
Már a níceai zsinat 325-ben általános gyakorlatként említi a Húsvét előtti 40 napos böjtöt. A negyvenes szám emlékeztet a negyven éves pusztai vándorlásra, Mózes negyvennapos Sínai-hegyi tartózkodására, Illés próféta 40 napos, étlen szomjan vándorlására és Jézus
negyvennapos böjtjére. Nagyböjt kiemelkedő napjai:
Hamvazószerda: A hamu az előző évi virágvasárnapi barkákból készül és figyelmeztet
a mulandóságra.
Nagyböjt 4. vasárnapja: Laetare vasárnap - Ezen a vasárnapon a nagyböjt szigorúsága enyhül, szólhat az orgona, az oltárt virággal lehet díszíteni és a liturgia színe lehet a rózsaszín.
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Nagyböjt 5. vasárnapja: E vasárnap régi neve: Feketevasárnap. Ekkor számos templomban még ma is szokás viola vagy fekete lepellel letakarni a feszületeket. / Megszentelt idő:
a liturgikus év és a zsolozsma (Jegyzet) Összeállította: Dr. Verbényi István/
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben. Új párok jelentkezését is szívesen fogadjuk!
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben – jelenleg csak hölgyek látogatják.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Február 15. hétfő: 700 élő Béláért és a Börcsök család elhunyt tagjainak l.ü.; 1830
Társaság szándékára ● Február 16. kedd:700 Társaság szándékára; 1830 Adakozó
szándékára ● Február 17. szerda: 700 + Ágnes l.ü.; 1830 Adakozó szándékára ● Február
18. csütörtök: 700 Társaság szándékára; 1830 Társaság szándékára ● Február 19. péntek:
700 Adakozó szándékára; 1830 Társaság szándékára ● Február 20 . szombat: 700 + Ilona
l.ü.; 1830 Az aadakozó szándékára
„…Egyszóval Krisztust kísértette meg az ördög. De Krisztusban tényleg te szenvedtél kísértést, mert Krisztus a te testedet vette magára, és az ő üdvösségét adta neked, a te halálodat vette magára, és neked az ő életét adta, a te gyalázatodat vette magára, és az ő megtiszteltetését adta neked. Tehát a tied volt az ő kísértése, és ő adta neked a győzelmet.
Tehát akkor is a hozzánk való hasonlósága mutatkozott meg, amikor azt akarta, hogy
megkísértse a sátán. Az imént olvastuk az evangéliumban, hogy Jézus Krisztust a pusztában megkísértette a gonosz lélek. Egyszóval Krisztust kísértette meg az ördög. De Krisztusban tényleg te szenvedtél kísértést, mert Krisztus a te testedet vette magára, és az ő üdvösségét adta neked, a te halálodat vette magára, és neked az ő életét adta, a te gyalázatodat vette magára, és az ő megtiszteltetését adta neked. Tehát a tied volt az ő kísértése, és ő
adta neked a győzelmet.” /Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből
(Ps 60, 2-3: CCL 39. 766)/
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