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Febr. 17. HAMVAZÓ szerda „Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és 
mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, 
aki a rejtekben jelen van!” Mt 6,17-18 

Csak emlékeztetnek rá vagy, átjár a 
tudat, hogy porból vagyok és porrá 
leszek? 

Febr. 18. csütörtök „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl 
mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!”  Lk 9,23  

Akarom követni Jézust?  

Febr. 19. péntek  (Megkérdezték Jézustól) „Miért van az, hogy … a te 
tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?”  Jézus így felelt nekik: „Vajon 
szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény?” Mt 9,14  

Melyik részemben nincs velem Jézus? 
Hol kell a böjt? 

Febr. 20. szombat „A vámos erre fölkelt, és mindenét otthagyva, követte 
Jézust, (Lévi) azután Jézus tiszteletére nagy lakomát rendezett házában.” Lk 
5,27-28 

Jézust tiszteletét hirdetem a rosszhírű 
barátaimnak? Jézus oda is eljön ha 
hívom! 

Febr. 21. vasárnap „A vízözön után Noé kijött a bárkából, és 
hálaáldozatot mutatott be.” Ter 9,8  

Milyen bajtól menekültem már meg? 
Mutattam hálát érte Istennek? 

Febr. 22. hétfő  „Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött!” 1Pét 5,3 Akit én irányítok azért felelősnek érzem 
magam, vagy kihasználom őt? 

Febr. 23. kedd  „Mi Atyánk, … bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek … ha ti nem bocsátotok meg az 
embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.” Mt 6,9-15  

Én megbocsátok? 

Febr. 24. szerda „Én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok” Jn 15,16 

Milyen jóra vagyok képes? Mire 
választott ki engem Isten?  

Febr. 25. csütörtök  „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok.” Mt 
7,7 

Elég alázatos vagyok hogy kérjek? 
Bárkitől? 

Febr. 26. péntek  „Méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.”  
Mt5,22 

Haragszom valakire? Akkor ne csodál-
kozzak, hogy megítélnek engem is! 

Febr. 27. szombat „Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik 
gyűlölnek titeket!” Mt 5,43 

Jézus szerint meg tudom tenni! 
Elhiszem ezt? 

Febr. 28. vasárnap „A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne 
mondják el senkinek, amit láttak!” Mk 9,9 

Tudok titkot tartani? 

Márc. 1. hétfő „Adjatok, és akkor ti is kaptok. . . . Mert amilyen mértékkel ti 
mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” Lk 6,38 

Tudok nagylelkűen adakozó lenni? 

Márc. 2. kedd  „Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit 
mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de 
maguk nem teszik azt.” Mt 23,3 

Tudok alázatos lenni a beképzelt, 
nagyképű emberrel szemben is? 

Márc. 3. szerda „Az Emberfia (Jézus) sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” 
Mt 20,28 

Elhiszem, hogy Jézus értem is meghalt? 

Márc. 4. csütörtök „Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, amely a 
gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki.” Lk 16,21 

Tudomást veszek a nálam 
szegényebbekről? Tudok nekik adni? 

Márc. 5. péntek  Így szóltak: „Gyertek, jön az álomlátó, öljük meg! … 
hadd lássuk, mennyit érnek álmai!” Ter 37, 19-20 

Meg ölöm mások álmait? Vagy talán 
megölöm a saját álmaimat?  

Márc. 6. szombat „»Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már 
nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, ...« Azonnal útra is kelt, és visszatért 
atyjához.” Lk 15,19-20 

Ha úgy gondolom, hogy bűntelen 
vagyok, hogy térhetnék vissza Istenhez? 

Márc. 7. vasárnap „A hetedik nap azonban a nyugalom napja az Úrnak, a 
te Istenednek.” Kiv 20,10 

Pihenek vasárnap? Mennyi időt adok 
Istennek? 

Márc. 8. hétfő „Jézus így beszélt a néphez: ’Bizony mondom nektek, hogy egy 
próféta sem kedves a maga hazájában.’” Lk 4,24 

Azt várom, hogy ha Istenről beszélek 
mindenki becsüljön? 

Márc. 9. kedd  „Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. 
Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd?”  Mt 18,32-33 

Jézus és Ferenc pápa az adósság 
elengedést kéri! Elengedem a múltat 
mások felé és magam felé? 

Márc. 10. szerda „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat.” Mt 5,17 

Megtartom az erkölcsi törvényt? 

Márc. 11. csütörtök „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, 
és ház házra omlik.” Lk 11,17 

Építem vagy pusztítom a közösséget? 
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Márc. 12. péntek „»Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« … »Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!«  Mk 12, 30-31 

Szeretem Istent? Szeretem 
önmagamat? Szeretem 
embertársamat? 

Márc. 13. szombat „Mert irgalmat akarok, és nem áldozatot, 
istenismeretet várok, és nem égőáldozatot.” Oz 6,6 

Istenért Áldozatot hozok, vagy Istenért 
irgalmas vagyok? 

Márc. 14. vasárnap „Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.” Jn 3,17 

Elhiszem, hogy Isten nem megítél, 
hanem boldogságot ad? 

Márc. 15. hétfő „… szívesen fogadták (Jézust). Látták ugyanis mindazt, amit 
Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett.” Jn 4,45 

A csodák miatt fordulok Jézushoz? 

Márc. 16. kedd „Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék! 
(Mondta Jézus)” Jn 5,14 

Elhiszem, hogy a bűnöm saját bajom 
okozója? 

Márc. 17. szerda „…a szabadulás napján segítségedre leszek … hogy 
helyreállítsd az országot” Iz 49,8 (Különbség van a hivatalos fordítás és a 
szentmise olvasmányos könyve között!) 

Megszabadulva a bajoktól felelősöket 
keresek, vagy építem a közösséget? 

Márc. 18. csütörtök „Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek, hiszen ő 
rólam írt.” Jn 5,46 

Hiszem hogy az Ószövetség Jézusra 
utal? 

Márc. 19. péntek „Az Úr angyala így szólt: ’József,… ne félj attól, hogy 
feleségül vedd Máriát!”  

Elhiszem, hogy jobb egy második 
házasságban, mint magányosan nevelni 
egy gyermeket? 

Márc. 20. szombat „Én pedig, mint szelíd bárány, amelyet áldozatra 
visznek, nem tudtam, hogy milyen tervet szőnek ellenem.” 

Ártatlanul bántanak? Bántottam 
ártatlant?  

Márc. 21. vasárnap „Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom.” Szívem diktálja cselekedeteimet? Vagy 
megalkuvó vagyok? 

Márc. 22. hétfő „- Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték … Hát te mit 
mondasz? -… „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van!” Jn 4,5-7 

Vádolom a bűnösöket vagy rájövök, 
hogy nekem is volt már bűnöm? 

Márc. 23. kedd „A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett 
… unjuk már e semmit érő manna-étket is!” Szám 21,4-5 

Unom már a vasárnapi templomba 
menést? Talán semmit érőnek 
gondolom a Szentostyát? 

Márc. 24. szerda „A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani 
minket … De ha nem akarná is, tudd meg, király, hogy isteneidet akkor sem 
tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk.„  

Mi az istenem? A pénz? Internet? … 
Vagy az egy igaz Isten? 

Márc. 25. csütörtök „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid 
szerint.” Lk 1,38 

Tudom szolgaként elfogadni a jót és 
rosszat is? 

Márc. 26. péntek Jézus megkérdezte tőlük: „… Melyik jó cselekedetért 
akartok megkövezni engem?” Jn 10,32 

Ha Jézust a jóért is meg akarták ölni, 
akkor mit várhatok én az emberektől? 

Márc. 27. szombat „Közeledett a zsidók húsvétja. … keresték Jézust, és 
még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?” 
Jn 11,55-56 

A rosszakarók ellenére is el fogok 
menni a templomba húsvétkor? 

Márc. 28. vasárnap „Jézus pedig hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét.” 
Mk 15,37 

Tudok Istenhez felkiáltani a 
legnagyobb fájdalmamban? 

Márc. 29. hétfő „Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel 
miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.” Jn 12,11  

Hisz valaki én miattam Jézusban? 
Engem is támadnak Jézusért? 

Márc. 30. kedd „Jézus újból kijelentette: „Bizony, bizony, mondom nektek, egy 
közületek elárul engem.”” Jn 13,21 

A bajban hűséges vagyok vagy áruló? 

Márc. 31. szerda „Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és 
leköpdöstek.” Iz 50,6 

Ha bántanak, akkor is nyíltan folytatom 
az utamat? 

Ápr. 1. csütörtök „Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, 
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én 
tettem, ti is tegyétek meg.” Jn 13,14-15 

Szüleim fürösztöttek, öltöztettek 
amikor kisbaba voltam. Van akit én 
mosdatok, öltöztetek? 

Ápr. 2. péntek „Jézus … így szólt: „Beteljesedett!” És fejét lehajtva kilehelte 
lelkét.” Jn 19,30 

Tudok csendben leborulva imádkozni 
Jézushoz a halottaimért? 

Ápr. 3. szombat esti vigília „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti 
Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt!” Mk 16,6 

Elhiszem, hogy a megfeszített Jézust 
nem találhatom meg, mert Feltámadt? 

 


