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9. Jézus harmadszor is elesik a kereszt súlya alatt 

"Mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, mindenki a maga 

útjára tért; és az Úr őrá rakta mindnyájunk bűnét." Iz 53,6 

Mennyire nehéz tud lenni a megvallatlan bűn! Milyen jó, 

amikor a gyóntatófülkéből immár teher nélkül lépünk ki! Ha 

néhány bűn is ilyen nehéz lehet, mekkora lehetett vajon az egész 

emberiség bűnének súlya? Hogyan tudta ezt Jézus elhordozni, az 

elesések után ismét felkelni? Nem foghatjuk fel, de azt tudjuk: az 

Ő erejét segítségül hívva mi is fel tudunk kelni a mégoly súlyos 

elesésekből is. 

Ima: Köszönöm Uram, hogy bűneimet hordoztad! Köszönöm, 

hogy elszenvedted helyettem a büntetést! Köszönöm, hogy ha 

elesem is, Te azonnal a kezedet nyújtod,hogy mielőbb 

felkelhessek és tovább mehessek! 

10. Jézust megfosztják ruháitól 

"Ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás, amely így szól: 

Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot 

vetettek." Jn 19,24 

A katonák végtelen közömbösséggel viseltettek a Megváltó 

iránt. A ruháin civakodtak, aztán kockázni kezdtek. Olyan sokszor 

belemerülünk mi is a mindennapok teendőibe: földi, elmúló 

dolgokra tesszük a hangsúlyt. Holott az Üdvözítő tőlünk is 

karnyújtásnyira van! Mégsem osztjuk meg Vele dolgainkat, egy-

egy gyors ima vagy vasárnapi mise után ismét elfeledkezünk Róla¦ 

Ima: Bocsáss meg Uram, hogy olyan sokszor elfeledkezem 

Rólad, jelenlétedről! Segíts meglátnom Téged minden napon, 

minden helyzetben, és add, hogy a mennyei dolgokat mindig a 

földiek elé tudjam helyezni! 

11. Jézust a keresztre szegezik 

"Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni! A 

Krisztus, Izrael királya szálljon le most a keresztről, hogy lássunk 

és higgyünk!" Mk 15,31 

Nem hívőkkel beszélgetve gyakran elhangzik hasonló 

megjegyzés: "Ha van Isten, tegyen csodát! Majd akkor hiszek 

benne." Isten országa azonban fordítva" működik: először van az 

Istenben való hit, azután jöhetnek a tapasztalatok. Istent a hit 

cselekvésre indítja, a hitetlenség viszont az ördögnek ad terepet. 

Higgyünk tehát, még mielőtt meglátnánk a beteljesülést! 

Ima: Uram, növeld a hitemet! Segíts, hogy ne a láthatókra 

tekintsek, hanem a Te mindenhatóságodra és szeretetedre! 

       forrás: internet 

 

Keresztút-IV. 

Tab – hétfő, szerda, péntek: 18
00 

Tab – kedd, csütörtök, szombat: 7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: márc. 23., szo. - 15
00

, ápr. 1., hétfő - 14
00 

Megyer: márc. 31., Húsvétvasárnap - 14
00 

Lulla:  márc. 31., Húsvétvasárnap  - 8
00

 

Sérsekszőlős: márc. 19., kedd - 18
00

 (keresztút), 

márc. 24., vas.-8
00 

(Passió) 

Torvaj:  márc. 31., Húsvétvasárnap  - 11
00

 

Zala:  márc. 21., csütörtök - 18
00

 (keresztút), 

márc. 24., vas.-11
00 

(Passió) 

Keresztút Tab - nagyböjt péntekjein: 17
30 

  
márc. 22-én a családokért imádkozunk. 

Imacsoport: Tab - márc. 20., szerda - 18
30
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A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola 

énekkarosai minden évben sok-sok éneket tanulnak, melyekből 

CD-t készítenek. Az idei évben egy nagyböjti zenei áhítat 

keretén belül szeretnék énekeiket megismertetni Önökkel. 

 Segítségükre lesznek hangszereikkel a kaposvári 

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános 

Iskola tanulói. 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket a 2013. március 23-

án, szombaton 16 órakor kezdődő zenei áhítatra! 

Kedves Testvérek! A nagyböjti időszak bűnbánati jellegét 

tekintve húsvétra készít fel bennünket, mert legnagyobb 

keresztény ünnepünk megkívánja tőlünk a tiszta szívvel való 

ünneplést. Tudjuk, hogy mi katolikusok nem sokban 

különbözünk a mai világ átlagos emberétől. Abban sem 

kételkedhetünk, hogy ugyanazok a hatások érnek 

mindannyiunkat. Mégis a nagyböjt, a húsvét lelki tartalma, ami 

nem a hústalanság és a "tojásoskodás" ideje, hanem az ízig-

vérig húsos-emberség és élettel teli élet ünnepe arra késztet 

minket, hogy szembenézzünk emberi hús-testünk 

gyengeségével, a világ és saját életünk szépségét elrontó 

bűnnel. Ez pedig a jónak, az Isteninek a hiánya. Krisztus 

dicsőséges arcának reménye éltet bennünket akkor, amikor a 

bűn és emberi gyengeség által megcsúfított töviskoronás 

Krisztus-arcot kell tekintenünk saját magunk jóért való 

küzdelmei közepette. 2013. március 22-én, pénteken az esti 

szentmisében gyónásról, bűnbánatról szóló „hosszabb”, tanító 

prédikációra hívlak meg benneteket. 2013. március 23-án, 

szombaton délelőtt pedig 9 órától délig gyóntatási alkalmat 

biztosítunk a plébániatemplomban. Ezzel a két alkalommal 

szeretném elősegíteni a bűnbocsánat szentségének méltóságát 

és mélyebb megértését. Szeretném, ha sokan megéreznék, 

hogy mennyire fontos a jó felkészülés a jó gyónáshoz. Jó 

lenne, ha minél többen élnének ezekkel a lehetőségekkel. 

Tamás atya 

Mise- és szertartásrend 

Énekeljünk együtt az Úrnak! - Zenei áhítat 

 

2013. március 13-án, szerda este fehér füst jelezte Rómában, 

a Vatikánban, hogy a Katolikus Egyház bíborosai sikeresen 

választottak új pápát. Az új szentatya az argentin Jorge Mario 

Bergoglio.  Személyében jezsuita szerzetes elsőként került a 

pápai trónra, valamint ő az első dél-amerikai pápa, és az első 

katolikus egyházfő, aki a Ferenc nevet választotta magának.  

Ferenc pápa első megjelenése és felszólalása is 

egyszerűségéről árulkodik, ahogy eddigi bíborosi munkássága is 

erről tanúskodott. A szegények, a fiatalok, a nevelés mellett 

elkötelezett ember, akit józan mértékletesség, lendületes 

határozottság jellemez. Imádkozzunk új szentatyánkért, hogy jó 

pásztora lehessen Krisztus Egyházának. 

Az új szentatya – Ferenc pápa 


