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„Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg
arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz,
hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!
Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” (Mt 6,16)

„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ô már valami mással töltekezett be, de nem
Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik,
az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkezô Vôlegény. A böjt a test
kiáltása Isten után, kiáltás a mélységbôl, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel
és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani.
A magunk mélységében Istennel találkozunk.” (Anselm Grün)

Én vagyok az élet kenyere
– felelte Jézus. – Aki hozzám
jön, többé nem éhezik, s aki
bennem hisz, nem
szomjazik soha.
(Jn 6,35)

„Te nemcsak olyan forrás vagy,
Amelyik engedi magát megtalálni.
Te az a forrás vagy,
amelyik maga indul el
megkeresni a szomjazókat.”

Nagyböjt 2011.
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Gyümölcsoltó Boldogasszony
„A hatodik hónapban Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevû városába egy szûzhöz, aki egy Dávid házából való
férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: »Üdvözlégy, kegyelemmel
teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.« E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett
rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút
szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ô és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.« Mária megkérdezte az angyalt: »Hogyan válik
ez valóra, amikor férfit nem ismerek?« Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: »A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával. Ezért a születendô Szentet is az Isten Fiának fogják hívni. Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s
már a hatodik hónapban van, noha meddônek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.« Mária így válaszolt: »Íme, az
Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.« Erre az angyal eltávozott.” (Lk 1, 26-38)
Immár 2011 éve annak, amit a fent idézett evangéliumi szakaszban Szent Lukács megfogalmazott. Ez az a pillanat,
amikor Gábriel arkangyal hirtelen ott termett Máriánál. Elsô nekifutásra legalábbis úgy tûnik, ez egy nem várt esemény, ami hatására Mária zavarba jött. Valami olyan történt, amire senki nem számított, és valószínûsíthetô, Mária
sem tudta, hogyan fog ez pontosan folytatódni. Holott, ha jobban végig gondoljuk az emberiség üdvtörténetét, láthatjuk, hogy az ember teremtése, de különösen bûnbeesése óta, az Isten azon munkálkodik, hogyan tudná a gyarló
embert visszavezetni a tartós boldogság állapotába. „Azt akarom, hogy életetek legyen, és teljes legyen.”
Nem tudjuk pontosan mennyi idô telt el az ember bûnbeesése és az Úr Jézus megtestesülése között, de az biztos, hogy több százezer évrôl van szó, ami rengeteg idô egy emberöltôhöz viszonyítva. Csak az Ábrahámmal kötött szövetség és Gábriel angyal megjelenése között két ezer év telt el. Az emberiség történelme azonban Mária
IGEN-jétôl kezdve megváltozott, elkezdôdött az idôszámítás. A szekularizáció ugyan törekszik kihagyni az Istent a
történelembôl, de jó idôrôl-idôre az emlékezetünkbe idézni, egy idejét múltnak titulált kifejezésünket: az Úr esztendeje. Véssük csak jól be a szívünkbe, hogy az idôszámítás is az Isten Fiának földi megtestesüléséhez kötôdik, az idén
tehát az Úr 2011. esztendeje van.
Fontos ezen az ünnepen azt is tudatosítani, hogy Gábriel nem a vak világba indult útnak, keresni valakit, aki hajlandó lesz megérteni, elfogadni és kész részt vállalni Isten üdvözítô tervében. Ebben a tervben ugyanis kezdettôl
fogva ott van Mária, aki a bûn szeplôje nélkül való, aki kész a szívébe fogadni az élô Isten Fiát.
Az emberiség a bûnbeesés óta eltelt több százezer esztendô óta, nemzedékrôl-nemzedékre tisztult, készítette
az utat Máriának, Isten szent templomának, és az ô fiának találkozására. Gábriel tehát megadott címre érkezik.
Mária valószínûleg még maga sem tudta világosan Isten vele kapcsolatos szándékát, de a bûn nélküliséget érzékelhette önmagában. Sejthette, hogy valami nagyot visz általa végbe az Úr. Hiszen, amikor váratlanul megérkezik az angyal és így szól: szûz létedre anya leszel, és a fiad uralkodni fog – Mária nem száll vitába, hanem
szelíd alázattal fogadja a Fiút. A világmindenség legtávolabbi kis csillaga is ebben a pillanatban megkapja az ô
teremtôjének Egyszülöttét.
Aki ôszinte, nyitott szívvel figyel az isteni szóra, a lelkiismeretének halk rezdülésére, az Mária nagy IGEN-jét
ismétli meg újra és újra. Aki pedig elzárja magát az Isten gondviselô szeretetétôl, az a bûnbeesés eseményét, a paradicsomi boldogságtól való megfosztottságot újítja meg. Amikor az ember bûnben van, nincs az üdvösség idejében,
az Istenhez való személyes odafordulásban, a bûnbánat által tud újra az úr kegyelmi esztendejébe hazatalálni.
Szükségünk van Mária példájára, közbenjárására, hogy az Isten velünk kapcsolatos tervét felismerjük, szívünkbe
fogadjuk, arra IGEN-t mondjunk, és engedjük az Úrnak bennünk is végbevinni, azokat az apró csodákat, amelyek
által üdvösségünket munkálja. Ámen. 										 (SA)
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2011 – A Család Éve
Jézus Krisztus szeretetében élni és szeretetét továbbadni! – Március 19-én ünnepli Anyaszentegyházunk Szent József napját, amikor a figyelem a családapákra, kiemelten is a keresztény édesapákra irányul. Az apa fogalma és szerepe rengeteg átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A múltban az apa
volt az egyedüli családfô, a családi „szabályok” megalkotója, az a személy, aki eltartja a családot. Példaképe volt a
tiszteletnek és a szeretetteljes tekintélynek.
Mára megváltozott ez a szerep. Egyre több nô próbálja átvenni ezt a helyet és pozíciót, összefolytak a határok,
összekuszálódtak a szerepek. Eltûnt a családból a jó értelemben vett apai tekintély, amely nem eltörli a gyermek
személyiségét, hanem megacélozza, helyes vágányra tereli azt. Továbbá megtanít következetességre, kitartásra,
lemondásra is. Az apa tekintélyével törvényeket szab, amelyek az élet törvényeibôl fakadnak, ezzel megvédi és

József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... Ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
biztonságot ad a családnak. Ha szükség van rá, pajzsként szolgál a család és a
sokszor fenyegetô külvilág között.
A mai ellehetetlenített életkörülmények között egyre több munkanélküli apa van,
aki helyét keresi a világban és családjában is. Korábban az apák voltak a családok
vezetôi és ôk feleltek a vallási életért is. Megszervezték a család lelki életét.
Az apa fontos befolyással van az Istenképünkre is. A szeretô Mennyei Atya ugyanúgy nevel minket és lehajol hozzánk féltô szeretetével, mint a földi édesapánk. Ugyanakkor figyelmeztet hibáinkra,
bûneinkre, és ha szükséges, megbüntet azért, hogy jobbá tudjunk válni.
Az anya és az apa szerepe más, de egyik sem kevesebb a másiknál. Mindkettô elengedhetetlenül fontos az egészséges
és ép családban. Ugyanúgy kell eggyé válniuk, mint a Szentháromságnak. Mind mások, de mégis egyek!
A mi felelôsségünk, hogy visszaálljon a rend a családokban, ismét tekintélye legyen a szülôknek, édesapáknak és édesanyáknak. Imádkozzunk minél többet azért, hogy példamutató családapáink legyenek és adjunk hálát mindazokért,
akik Szent József példájára nevelik gyermekeiket, és akiknek családi életében a mi Urunk végtelen szeretete tükrözôdik
vissza!
(BPR)
Mindenható Istenünk, ki hûséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá
helyezted a Megváltás mûvét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hûségesen őrizze misztériumaidat
és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért!

Eseménynaptár
Március 9. (szerda)
Március 19. (szombat)
Március 25. (péntek)

Hamvazószerda
A Nagyböjt kezdete

Hamvazószerda és Nagypéntek
szigorú böjti napok: hústilalom van (ez
Nagyböjt minden péntekjére érvényes), napi
háromszori étkezés, egyszeri jóllakás.

Szent József, Szûz Mária jegyese
Gyümölcsoltó Boldogasszony 1000 „Üdvözlégy” elimádkozása
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„Engedjétek hozzám a gyermekeket!”
KEDVES GYEREKEK!
Megkezdôdött a Nagyböjt, amikor Jézus Krisztus szenvedésére emlékezünk! Ilyenkor
keresztutat járunk, ezzel is emlékezve Jézus szenvedéseire!
Színezd ki a keresztút állomásait, és írd alá képek neveit! A képeket megtalálod a templom falán is!

Egyházközségünk archívumából
Itt a farsang, áll a bál – A farsangi idôszak a jelmezes bálok, jó kedélyû mulatságok ideje.
Ez alkalomból meghívást kaptunk Kalocsára, ahol
február 19-én jelmezes farsangi bált rendeztek.
A bál kezdetén láthattunk két elôadást is a kalocsai
fiatalok tolmácsolásában, amelyek megalapozták az
este jó hangulatát. A rendezvényre számos más városból is érkeztek fiatalok, mint például Kiskunhalasról
és Bajáról. Egy nagyon jó hangulatú estét tudhatunk
magunk mögött, ahol sok új ismeretséget kötöttünk
és újra találkozhattunk rég nem látott barátainkkal.
(BPR)
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„Veled vagyok egész” – 2011. február 13-a és 20-a
között került megrendezésre országszerte a Házasság hete rendezvénysorozat, mely templomunkban is
gazdag programsorozattal várta az érdeklôdôket.
A Házasság hetének kezdeményezése Angliából indult, azzal a céllal, hogy Valentin-nap körül felhívja a
figyelmet a házasság fontosságára.
„A házasság hete olyan széleskörû összefogásra
törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi
érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.
Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely
hidat épít az adott közösség környezetében élô házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeirôl és feszültségeirôl. Igyekszik bölcs
és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren
tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.” – tudtuk meg
a kezdeményezés weboldaláról.
Nagyon tanulságos hét volt, hallhattunk a házasság örömeirôl és nehézségeirôl számos szemszögbôl megközelítve, és még filmvetítésen is részt vehettünk.
(BPR)

Az apa imádsága
Istenem, aki szereteted legnagyobb titkait mint
teremtô és fenntartó Atya árasztod a világra, engedd,
hogy én atyai mivoltomban mindig hûséges legyek
hozzád, mindenben kövesselek téged, és törvényeidtôl
soha el ne távolodjam. Legyek a te teremtô és fenntartó szereteted melegítô és fénylô szikrája abban a kis
világban, amelyet rám bíztál, hogy ott a te terveid valóra váltásán munkálkodjam.
Szerelmemet teremtô szereteted eszközévé tetted.
Általa óhajtod az élet folytatását, az ember születését.
Add, hogy az egyre inkább megteljék a te szereteted
tüzével és ragyogásával. Tükrözôdjék benne bölcsességed, irgalmad, hûséged, erôd és állhatatosságod.
Amikor egy-egy új életet akarsz rám bízni, add, hogy
bátor és benned bízó legyek annak elfogadásában. Ne
engedd, hogy megkísértsen a kishitûség vagy a kényelemszeretet. Ments meg, Uram, attól, hogy Heródese
legyek magzatomnak. Adj érzô szívet, hogy akkor tudjam gyermekem életét leginkább félteni, amikor még
a legtehetetlenebb, a legkiszolgáltatottabb, leginkább
rászorul az oltalomra.
Adj erôt és áldást, hogy mindig oltalmazni, táplálni,
gyarapítani tudjam gyermekeidet, az én gyermekeimet,
lelkiekben, testiekben egyaránt, hogy megszenteltessék
és dicsértessék általuk a te neved, és beteljék a te akaratod itt, a földön is. Légy gondviselô atyjuk, add meg
mindennapi kenyerüket, mindazt, ami testük és lelkük
fejlôdéséhez szükséges.

Adj bölcsességet, hogy ne csupán testiekben és anyagiakban, hanem szellemiekben és lelkiekben is táplálni
tudjam ôket. Add, hogy követni tudjam Szent Fiadat,
aki azt mondta: „Engedjétek hozzám a kisdedeket!”
Sohase hárítsam el magamtól gyermekeim kérdezô, tanácsot kérô szavát.
Add, hogy gyermekeim számára ne csupán rideg
tekintély és hatalmi szó legyek, hanem ôszinte jó barát, amint a te Fiad is barátja volt minden kicsinynek
és szenvedônek. Segíts, hogy szeretetre tudjam nevelni ôket: önmaguk elviselésére, a másik elfogadására,
segítésére és a megbocsátásra. Téged ismerjenek meg
általam: nemcsak szavaimon, de tetteimen keresztül.
Ismerjék meg tetteimben gyarlóságom ellenére is a te
bölcsességed, jóságod, igazságosságod és szereteted.
Tanulják meg a bûnt megvetni és kerülni, szenvedélyeiket megfékezni, a kísértésben helytállni, a jót keresni
és megvalósítani, abban szilárdan kitartani.
Amire én gyarlóságaim miatt elégtelen vagyok, pótolja és hozza helyre a te bölcsességed, jóságod és szereteted. Neked ajánlom ôket: legyenek mindenben a te
akaratod megvalósítói, a földi haza hasznos polgárai és
a mennyei haza örökösei. Adj nekik értékes életet itt a
Földön, oltalmazd ôket akkor is, ha én már nem állhatok mellettük. Add, hogy ha mindnyájan végigfutottuk
pályánkat, újra együtt lehessünk Országodban.
Ámen.
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II. János Pál boldoggá avatása
Tiszteletre méltó II. János Pál pápa boldoggá avatása fontos
egyházi esemény, amely a következô öt mozzanatból áll – olvasható a Szentszék közleményében.
A szertartást elôkészítô imavirrasztás április 30-án, szombaton este 20 órakor kezdôdik Rómában, a Circus Maximus területén. A virrasztást a római egyházmegye szervezi, amelynek
Isten szolgája püspöke volt. A szertartáshoz, amelyet Agostino
Vallini bíboros, a pápa római helynöke vezet, XVI. Benedek
pápa videó összeköttetésen keresztül csatlakozik.
A boldoggá avatási szertartás, amelynek fôcelebránsa a
Szentatya, május elsején, vasárnap délelôtt 10 órakor kezdôdik
a Szent Péter téren. A részvételhez nincs szükség jegyre, a tér
és a környezô utcák megközelítését a közbiztonsági szervek irányítják.
A szertartást követôen minden hívô leróhatja tiszteletét az újonnan boldoggá avatott földi maradványai elôtt
a Szent Péter-bazilika Confessio oltáránál. A tiszteletadás lehetôsége mindaddig tart, amíg véget nem ér a hívek
áradata.
A boldoggá avatás utáni hálaadó szentmise május 2-án, hétfôn délelôtt fél 11-kor kezdôdik a Szent Péter
téren. A szertartást Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár mutatja be.
Az újonnan boldoggá avatott földi maradványainak újratemetésére magánszertartás keretében kerül sor a
Szent Péter-bazilika Szent Sebestyén-kápolnájában. 					
(Forrás: Magyar Kurír)

Tanúskodni a feltámadásról
Püspökké szentelték Palánki Ferencet

Február 26-án délelôtt az egri bazilikában püspökké
szentelték Palánki Ferencet, az Egri Fôegyházmegye nemrég kinevezett segédpüspökét. A szentelést Erdô Péter bíboros végezte, társszentelô Ternyák Csaba egri érsek és
Juliusz Janusz apostoli nuncius volt.
Az egri bazilika zsúfolásig megtelt a hívekkel, akik fôként
az egri, illetve a váci egyházmegyébôl érkeztek (ahol Palánki Ferenc atya született, és ahol papként is mûködött).
Jelen volt csaknem a teljes magyar püspöki kar, valamint a
határon túlról érkezett fôpásztorok.
Homíliában Erdô Péter bíboros az evangéliumi szakaszra utalva kiemelte: Gyermekként elfogadni Isten országát
azt jelenti, hogy Isten megajándékozza az embert a hittel,
amit ajándékként kell elfogadnunk. Életünk célja, hogy eljussunk Istenhez. Ehhez az emberi erô kevés, Istentôl kapjuk az ajándékot, amelyhez hozzá kell tennünk a magunk
erejét is. A püspöknek sajátos feladata az, hogy másokat
vezessen, segítse az egyházat küldetésének teljesítésében,
a püspökök testületével együtt. Ehhez kérjük a Szentlélek
segítségét és a magyar szentek és boldogok közbenjárását.
A szentmise végén Palánki Ferenc mondott köszönetet elsôsorban Istennek, majd szüleinek és családjának,
és mindazoknak, közöttük különösen is Beer Miklós püspöknek és Vigyázó Miklós atyának, akik papi hivatásában segítették Püspöki szolgálatának jelmondata „Jézus a feltámadás és az élet”. Errôl szeretne tanúságot tenni
az új püspök, aki a hívek imáját kérte, hogy ezt a küldetést teljesíteni tudja.
(Forrás: Magyar Kurír)
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A kis csavar és a boldogság
Az emberi test Isten csodálatos alkotása. Egyetlen testrészünk sem felesleges. Miképpen egy hatalmas szerkezetben egyetlen kis csavarnak is megvan a maga szerepe. Az alábbi történet is errôl
beszél:
A kis csavar egy volt a sok százezer közül. Két vaslemezt szorított egymáshoz a hatalmas hajón. Egy nap
megszólalt:
- Elég kényelmetlen helyem van itt. Egy kicsit kinyújtózom, nekem is jár egy kis pihenés…
A környezô csavarok kétségbeesetten üvöltöttek rá, amikor meghallották, hogy lazítani akar egy kicsit.
- Megôrültél, kiscsavar? Ha elengeded a két vaslemezt, mi kettészakadunk!
A vasgerendák nem hittek a fülüknek:
- El ne engedjétek a lemezeket, mert akkor megingunk mi is!
Szélvészként terjedt el a hír az egész hajón:
- A kiscsavar forgat valamit a fejében!
Mindenki megijedt. A hatalmas hajótest még a gondolattól is remegni kezdett: a kiscsavar kieshet a lyukból…
A vékony és vastag vaslemezek, a hajóbordák, a vasgerendák üzenetet küldtek a kiscsavarnak:
- Nagyon kérünk, légy szíves és maradj nyugodtan! Ha te lazítasz, veszélybe kerül az egész hajó, egyikünk
sem fogja elérni a kikötôt! Ne tedd ezt velünk!
Ez hízelgett a kiscsavar büszkeségének. Eddig eszébe sem jutott, hogy ô mennyire fontos a többiek számára.
Visszaüzente:
- Maradok, ahol vagyok!
Kis csavarnak látod magad a családodban, a munkahelyeden, településed közösségében? Maradj
a helyeden, és tedd azt, amit rád bízott az Úr! Attól se többet, se kevesebbet! Ha így teszel, a boldogság lesz a jutalmad, és a megnyugvás Isten végtelen atyai szeretetében. A bibliai „boldogmondásokhoz” kapcsolódóan így beszél errôl Gyökössy Endre:
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert
akkor azt is megtudják
majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell
szüntelen azt tenniük,
amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások
közömbösek, mert örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet
igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik
meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a
bölcsôt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban
a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak
pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel
és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem
lesznek magányosak.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat,
mert ôk az öröm magvetôi.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert mes�szire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások
botlásait, akkor is, ha naivnak tartják ôket, mert ez
a szeretet ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba
vágnak, ha megbántják ôket, és szelíden szólnak,
mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebbôl meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.
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Kahlil Gibran – Szeretet
Amikor a szeretet int felétek, kövessétek ôt, jóllehet minden útja nehéz és meredek
És mikor szárnyai átölelnek, engedjétek át néki magatokat, jóllehet a belsejében rejlô kardok
sebet ejthetnek rajtatok. És amikor szól hozzátok, higgyetek szavának, jóllehet hangja
összetörheti álmaitokat, miként az északi szél pusztává sepri a kertet.
Mert amiként a szeretet koronával ékesít, azonképpen fog keresztre feszíteni is.
Amiként növekedéseteket segíti elô, azonképpen nyeseget is.
Amiként felszárnyal magasságotokba, és megsimogatja leggyengébb ágaitokat,
Azonképpen száll le gyökereitekhez is, és megrendíti ôket a földhöz való kapaszkodásban.
Mint a gabona kalászait, úgy gyûjt be benneteket magának.
Kicsépel benneteket, hogy mezítelenné váljatok.
Megrostál benneteket, hogy megszabadítson a pelyvától.
Fehérre ôröl benneteket.
Megkeleszt benneteket, míg képlékennyé nem lesztek, és azután szent tüzére vet benneteket,
hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomáján. Ezt teszi véletek a szeretet, hogy megismerjétek
szívetek titkait, s e tudás által az Élet szívének egy darabjává váljatok.

Liturgikus naptár – MÁRCIUS
Dátum

#

1.

K

2.

Sze

3.

Cs

4.

P

5.

Szo

6.

V

7.

H

8.

K

9.

Sze

10.

Cs

11.

P

12.

Szo

13.

V

14.

H

15.

K

16.

Sze

17.

Cs

18.

P

19.

Szo

20.

V

21.

H

22.

K

23.

Sze

24.

Cs

25.

P

26.

Szo

27.

V

28.

H

29.

K

30.

Sze

31.

Cs

Liturgikus esemény, ünnep / Miseruha színe
köznap
köznap
köznap
köznap
Szent Kázmér hitvalló
köznap
Évközi 9. vasárnap
köznap
Szent Perpétua és Felicitász vértanúasszonyok
köznap
Istenes Szent János szerzetes
Hamvazószerda, a Nagyböjt kezdete
köznap
köznap
köznap
Nagyböjt I. vasárnapja
köznap
köznap
köznap
köznap
köznap
Szent József, a Boldogságos Szûz Mária jegyese
Nagyböjt II. vasárnapja
köznap
köznap
köznap
köznap
Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
köznap
Nagyböjt III. vasárnapja
köznap
köznap
köznap
köznap

Evangélium
Mk 10,28-31
Mk 10,32-45
Mk 10,46-52
Mk 11,11-26
Mk 11,27-33
Mt 7,21-27
Mk 12,1-12
Mk 12,13-17
Mt 6,1-6.16-18
Lk 9,22-25
Mt 9,14-15
Lk 5,27-32
Mt 4,1-11
Mt 25,31-46
Mt 6,7-15
Lk 11,29-32
Mt 7,7-12
Mt 5,20-26
Mt 1,16.18-21.24a
Mt 17,1-9
Lk 6,36-38
Mt 23,1-12
Mt 20,17-28
Lk 16,19-31
Lk 1,26-38
Lk 15,1-3.11-32
Jn 4,5-42
Lk 4,24-30
Mt 18,21-25
Mt 5,17-19
Lk 11,14-23

