
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 A Nagyböjti időszak számunkra általában egy negatív képet fest.  Arra gondolunk, 

hogy ez az időszak csupa szenvedés és gyötrődés és kevés jót vagy örömet találunk benne.   

Nem is csoda, hogy erre gondolunk, hiszen a hagyományos bibliai böjti képek ugranak be.  

Maga a böjt egy ősrégi emberi szokás, amely minden kultúrában találhatunk.  Legyen az a 

misztikus ázsiai kultúrák, az afrikai sámánvallások vagy a zsidó-keresztény hagyományok, 

mindegyikben ott található a böjt gyakorlata.  Ha felnyitjuk az ószövetség könyveit, 

számos példát találunk a böjtről.  Találhatjuk ezt Jónásnál, Jeremiásnál és számos más 

helyeken, és innen vannak a hagyományos böjtölési képek.  A Bibliában az, aki böjtöl, 

szőrzsákban öltözik, fejére hamut szór, és ételtől tartózkodik.  Keresztelő Jánosnál 

ugyanezeket az elemeket találjuk.  Tehát mondhatjuk, hogy a Nagyböjt nem igazán egy 

barátságos képet fest és nem olyan dolog, amelyre valaki vágyódik.  Hiszen úgy tűnik, hogy 

csupán szenvedésből, fájdalomból, és nehézségekből áll.  Szépíteni nem érdemes, valóban 

nehéz, amelyet át kell vészelni.  Azonban a Nagyböjt nem csupán erről szól, nem csak 

negatívumokból áll, nem egy szükséges rossz.  Sokkal inkább egy lehetőség, mégpedig egy 

olyan lehetőség, amely új életet ad.  Ha végig pásztázzuk a Szentírást, minden böjtölés 

bizony szenvedéssel járt, azonban ha ez a böjtölés fel lett ajánlva Istennek, Isten 

elfogadta azt és új életet adott a népnek.  Mindig engesztelő hatással volt a böjt, nem csak 

az egyéni illető számára, hanem sokkal nagyobb méretű hatással volt, hiszen az egész 

emberiségre kihatással volt.  Isten megajándékozta a népet egy új élettel, új lehetőséggel, 

egy új szövetséggel (ld. Mózes történetét, Noé történetét, stb.).  Tehát bár a böjt bizony 

szenvedésekkel és fájdalmakkal jár, hiszen az embernek muszáj, hogy önmagába tekintsen 

és vállalja fel bűnös mivoltát, mégis egy óriási lehetőség arra, hogy az ember „kiböjtölje” 

Isten kegyelmét és irgalmát, egy új kezdet számára és az egész világ számára.  Ezért 

tekintsünk erre a nagyböjti időszakra nem, mint egy szükséges rosszra, vagy egy 

boldogtalan, szenvedéses időszakra, hanem egy örömteli lehetőségre, hogy megújuljunk, és 

hogy „kiböjtöljünk” Istentől egy új életet és egy új kezdetet számunkra és hazánk 

számára. Felhívom a kedves testvéreket arra, hogy az Imaév szellemében, ajánljuk fel 

böjtölésünket hazánk lelki megújulásáért, hogy valóban Istenben új néppé váljunk és egy új 

kezdetet kapjunk. 
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Keresztút 
 
Szívünk, lelkünk most kitárjuk, 
Utad, Jézus, Veled járjuk. 
Kérünk, mélyen belevéssed 
Szíveinkbe szenvedésed! 
 
Áll a gyilkos, nagy ítélet, 
Rajtunk immár igaz véred. 
Valahányszor szavam vétett, 
Pilátusod lettem néked. 
 
Itt van már a kereszt fája, 
Hurcolnod kell Golgotára. 
Uram, én meg puhán, restül 
Vonakodom a kereszttül. 
 
Botlik, roskad szegény tested, 
Nem bírja a nagy keresztet. 
Földre sújtód, jaj, én voltam, 
Ki oly sokszor elbotoltam. 
 
Ó, jaj, látod jönni szemben 
Édesanyád, gyötrelemben. 
Ó csak én is véle járnék 
Krisztus után, mint az árnyék. 
 
Vinni terhed, segítségül, 
Itt van Simon Cirenébül. 
Bárcsak én is, bűnös lélek, 
Keresztemmel követnélek! 
 
Jámbor asszony siet hozzád, 
Kendőjével törli orcád. 
Vajon hát én, kőszívemmel 
Mennyi könnyet töröltem fel? 
 
Földre roskadsz másodízben, 
Értem tűrő kegyes Isten. 
Hát én hányszor tántorultam! 
Bűneimbe visszahulltam! 
 

Sírva jöttök ki elébe, 
Jeruzsálem asszonynépe. 
Jaj, rám is szól, ami rátok: 
„Magatokat sirassátok!” 
 
A keresztnek szörnyű terhe 
Harmadszor is földre ver le. 
Ested adjon szent kegyelmet,  
Hogy a bűnből talpra keljek. 
 
Megcsúfoltak ruha nélkül, 
Borzad szájad vad epétül. 
Tisztes mérték, szent szemérem, 
Mindig, mindig maradj vélem! 
 
Édes Jézus drága testét 
Véres fára felszegezték.  
Mi egyetlen boldogságunk, 
Szent keresztfa, sírva áldunk. 
 
Megváltásunk már betelve: 
Jézus lelkét kilehelte. 
Újra élek kegyelméből! 
Ki szakaszt el szerelmétől? 
 
Keresztfádról már levesznek, 
Szent Szűz szívén pihen tested. 
Bár pihennél mindig nálam, 
Tiszta szívem templomában! 
 
Már a szent test sírba téve,  
Újon metszett szirt ölébe. 
Onnan kél fel harmadnapra, 
Halált, pokolt eltiporja. 
 
Uram, hiszek és remélek, 
Én szerelmem, neked élek. 
Szánom-bánom minden vétkem, 
Légy az enyém egykor égben! 

 

Nagyböjtben minden 
pénteken 

a Kruspér utcai a Kruspér utcai a Kruspér utcai a Kruspér utcai 
kápolnábankápolnábankápolnábankápolnában    

az esti szentmise utánaz esti szentmise utánaz esti szentmise utánaz esti szentmise után    
keresztutat járunk.keresztutat járunk.keresztutat járunk.keresztutat járunk.    

    
    

ImádkozzukImádkozzukImádkozzukImádkozzuk    együtt!együtt!együtt!együtt!    

 

 Istenünk, irgalmas Atyánk, aki szeretetedet Fiadban, Jézus 
Krisztusban nyilatkoztattad ki, és kiárasztottad ránk a 
Szentlélekben, a Vigasztalóban, fölajánljuk neked ma a világ és 
minden ember sorsát. Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd 
meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat; add, hogy a 
föld minden lakója megtapasztalja irgalmasságodat, hogy benned, 
a Szentháromság egy Istenben mindig megtalálják a remény 
forrását. 
 Örök Atya, Fiad keserves kínszenvedéséért és 
föltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ámen. 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A februári rejtvények helyes megfejtését Kádár Mihály adta le időben. 2 kókuszgolyó a nyereménye! Újabb rejtvényeink: 
I. a/ Uralkodó koronája, nem aranyból, ágból, rajta vércsepp-igazgyöngyök Krisztus homlokáról. Mi az? 
   b/ Korán kiált, azt mondják, jelzi a napot, egyszer meg egy tanítványt jól megríkatott. Mi az? 
   c/ Kezét jól megmosta, pedig nem volt piszkos, lássák, nem miatta hal meg Jézus Krisztus. Ki az? 
   
II. Kiknek a beszélgetései ezek a párbeszédek? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden római számos feladat helyes megfejtése egy-egy kókuszgolyót ér, ha legkésőbb március 26-ig leadjátok a 
sekrestyében zárt borítékban névvel és életkorral ellátva Szilasné Udvardy Katalin részére. Beváltható: április első 
vasárnapján! 

A böjt az az idő, amelybenA böjt az az idő, amelybenA böjt az az idő, amelybenA böjt az az idő, amelyben újra  újra  újra  újra 
éljük Krisztus szenvedését, napról napra éljük Krisztus szenvedését, napról napra éljük Krisztus szenvedését, napról napra éljük Krisztus szenvedését, napról napra 

követve Őt útján. Ebben az időben követve Őt útján. Ebben az időben követve Őt útján. Ebben az időben követve Őt útján. Ebben az időben 
fordítsatok különös figyelmet a fordítsatok különös figyelmet a fordítsatok különös figyelmet a fordítsatok különös figyelmet a 

bűnbánatra és az elégtételrebűnbánatra és az elégtételrebűnbánatra és az elégtételrebűnbánatra és az elégtételre. Jézus . Jézus . Jézus . Jézus 
mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az mondta, hogy a bűnbánatra szükség van az 
ördög, a világ és a test legyőzéséhez. ördög, a világ és a test legyőzéséhez. ördög, a világ és a test legyőzéséhez. ördög, a világ és a test legyőzéséhez.     

Szeressetek imádkozni! NapSzeressetek imádkozni! NapSzeressetek imádkozni! NapSzeressetek imádkozni! Napközben közben közben közben 
gyakran érezzétek szükségesnek az imát, gyakran érezzétek szükségesnek az imát, gyakran érezzétek szükségesnek az imát, gyakran érezzétek szükségesnek az imát, 

és ne fáradjatok bele az imádságba. és ne fáradjatok bele az imádságba. és ne fáradjatok bele az imádságba. és ne fáradjatok bele az imádságba.     
 

Imádkozzatok többet, mert minél többet 
imádkoztok, annál jobban imádkoztok. Csak 
akkor nehéz imádkozni, ha nem tudjuk, 
hogyan kell. Segíteni kell magunkon. Az 
első lépés a csend. Az imádságos lelkek 
nagy csendben élnek. Ez hatalmas 
áldozatokkal jár, de ha igazán imádkozni 
szeretnénk, most rögtön készen kell 
állnunk erre. Ha nem tesszük meg 
határozottan ezt az első lépést, nem 
juthatunk el az utolsóig.  (Teréz anya) 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
> Hotline: A jelszava kis "a" mint alma, 
nagy "V" mint Viktor, 7... 
> Ügyfél: A 7 az kicsi, vagy nagy? 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
> Ügyfél: Nem tudok csatlakozni az 
Internetre. 
> Hotline: Biztos, hogy  
a jó jelszót használta? 
> Ügyfél: Biztos, láttam,  
amint a kollégám is ezt adta meg. 
> Hotline: És mi volt ez a jelszó? 
>Ügyfél: Öt csillag. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Hotline: Milyen antivírus  
programot használ? 
> Ügyfél: Netscape. 
> Hotline: Az nem egy  
antivírus program! 
> Ügyfél: Elnézést... Internet Explorert. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
> Ügyfél: Nagy problémám van. Egy 
barátom feltelepített egy 
képernyővédőt, de ahányszor 
megmozdítom az egeret, mindig eltűnik. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 > Ügyfél: Az első email-emet szeretném 
megírni. 
> Hotline: És mi a probléma? 
> Ügyfél: Megtaláltam az "a" betűt, de 
hogyan tudom a karikát köré 
rajzolni? (@) 
 

  -     Te vagy a zsidók királya?    1. 
- Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták rólam? 
- Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a 

kezemre. Mit míveltél? 
- Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a 

világból volna az országom, harcra kelnének szolgáim, 
hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem 
innen való. 

- Tehát király vagy? 
  -      Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem, s azért                                
jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az 
igazságból való, hallgat a szavamra.   

2. 
 
 

- Uram, Te akarod  
 megmosni az én lábamat? 
- Most még nem érted,  

amit teszek, de később majd megérted. 
- Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem 

a fejemet és a kezemet is! 
- Aki megfürdött, annak csak a lábát kell 

megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. 

A szeretet minden cselekedete imádság  
 

SZAKÍTS IDŐT A GONDOLKODÁSRA 
SZAKÍTS IDŐT AZ IMÁDSÁGRA 
SZAKÍTS IDŐT A NEVETÉSRE 
SZAKÍTS IDŐT A JÁTÉKRA 
SZAKÍTS IDŐT, HOGY SZERESS 
ÉS HOGY SZERESSENEK 
SZAKÍTS IDŐT AZ ADAKOZÁSRA 
SZAKÍTS IDŐT AZ OLVASÁSRA 
SZAKÍTS IDŐT A BARÁTSÁGRA 
SZAKÍTS IDŐT A MUNKÁRA 
SZAKÍTS IDŐT A JÓ TETTEKRE 

Ez a 
mennyország 
kulcsa lehet! 

 

 



Március 19-én  
17 órakor   

a templomban    
KÓRUSTALÁLKOZÓ   
lesz a Stella Kamarakórus 

szervezésében. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a hústól való megtartóztatás, betöltött 

tizennegyedik évtől kezdve.  

Szigorú böjt csak kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst nem eszünk, és csak 

egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. A böjti előírás betöltött huszonegyedik 

évtől megkezdett hatvan éves korig tart. 
 

A bűnbánat gyakorlatai:  imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt. 
 

Március  25-én szombaton 9 - 16-ig 

Katolikus Nők Országos Találkozója 
lesz a templomban a Szociális Testvérek 

és  Szent Mónika közösség 

szervezésében. 
 

1. Jézus több ízben meg….. szenvedését. 
2. ….szerdán hangzik el: ”Emlékezz ember, 

porból vagy és porrá leszel.” 
3. Örömhír 
4. Jézus gyakran segített az embereken, azaz 

……… 
5. Jézus gyakran nevezte így magát. 
6. A kísértő. 
7. Március 19-én lesz szent …… ünnepe. 
8. Jézus egyik példabeszédében egy ember 

három szolgájának rendre ötöt, kettőt és 
egyet adott belőle. 

 
Ezt a rejtvényt Kádár Zsófia és Mihály küldték 
be megfejtésre. Köszönjük Nekik! 
A megoldásokat balról jobbra haladva mindig 
függőlegesen kell beírni a négyzethálóba. A 
megfejtést március 26-ig adjátok le névvel és 
életkorral ellátva a sekrestyében vagy Szilasné 
Udvardy Katalinnak. A helyes megfejtésért egy 
kókuszgolyó a jutalom! 

 
 
 
 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar ezt az esztendőt 
nemzetünk lelki megújulásának imaévévé  nyilvánította. 

E programhoz társulva egyházközségünk is szervez illetve bekapcsolódik 
olyan szentségimádásba, amelyen erre a szándékra imádkozunk. 

 A plébánia ifjúsága minden hónap első szerdáján 
este 6 órától a Kruspér utcai kápolnában 
szervez szentségimádást. Énekekkel, imákkal 
csendes elmélkedésekkel fohászkodunk 
nemzetünkért. 
Alkalmak: febr.1.; márc. 1.; ápr. 5.; máj.3.; jún.7.; 

    Az  Egyetemi Lelkészség minden hónap 
második hétf őjén  19 órai kezdettel  szentség-
imádást hirdet a Magyar Szentek Templomá-
ba, amelyet egy-egy lelkészségi közösség 
vezet majd. 
Az első alkalom: február 13 -a lesz (a további-
akban: márc. 13., ápr. 10., máj. 8., jún. 12.). 

 
Plébánia híveit, diákokat és tanárokat egyaránt hívjuk és várjuk. 

Kapcsolódjunk be minél többen! 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. 
Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf.: 70. levélcímen. 
E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 


