
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

N a g y b ö j t  
 

A húsvét előtt Jézus negyvennapos pusztai böjtjére és kínszenvedésére emlékezik az egyház, ezért a 
latin neve ennek az időszaknak „Quadragesima”. A nagyböjt azonban több mint negyven nap, mert a 
keresztény ember vasárnap nem böjtöl, tehát 4 x 6 +6 nap, vagyis 48 napból áll ez a liturgikus időszak. 
Legjelesebb napjai hamvazó szerda, virágvasárnap, a nagyhéten különösen kiemelt nap nagycsütörtök, 
nagypéntek nagyszombat. Az ünnepi időszak liturgikus színe a lila.  

Tertullianus szerint (3.sz) a keresztények addig böjtöltek amíg „elvétetett tőlük a vőlegény” vagyis 
Krisztus sírban nyugodott, vagyis nagypéntek, nagyszombat és húsvét vasárnap hajnalig. Alexandriában, 
ugyanebben az időben 1 hétig böjtöltek. Szt. Atanáz 339-ben Rómából arra biztatta az alexandriaiakat, hogy 
tartsák meg a 40 napos böjtöt. A 11. századig az volt a gyakorlat, hogy semmit sem ettek és ebben az 
időszakban, tartózkodtak a hús, tejtermékek és a tojás fogyasztásától is. Ebben az időszakban készítették elő 
azokat, akik a felnőtt keresztség által az egyház új tagjai lettek, a katekumeneket. A nyilvános bűnösöket, 
pedig nagycsütörtökön oldozták fel. Ebben az időszakban, lila színben mondják a misét, nem díszítik az 
oltárokat, sőt a kereszteket is lefedik. A böjti időszakaszra is volt egy távolabbi előkészület, ezek voltak a 
hetvened, hatvanad és ötvened vasárnap, és hamvazó szerda előtti napot húshagyó keddnek nevezték. 

A 4. században csak hétfőn, szerdán és pénteken böjtöltek. A 6. század végén minden hétköznap volt 
szentmise, ekkor tartották a nagyböjti lelkigyakorlatokat és ebben az időben kellett mindenkinek elvégezni a 
húsvét előtti gyónását. A nagyböjt az elcsendesülés, a szórakozásoktól való tartózkodás ideje volt és maradt. 
Azt megelőzően a farsang a vidám szórakozások ideje volt, de ekkor már tilos zajos mulatságot tartani és a 
házasságkötés is tiltva volt. 

A Nagyböjti időszak lelkigyakorlatai a Jézus szenvedésével való azonosulásra hívták fel a híveket. A 
ferences népszónok sora járta a falvakat, a nagyböjti lelkigyakorlatok kapcsán bűnbánattartásra hívta fel a 
híveket. Ennek kapcsán fejlődött ki Jézus szenvedéstörténetének mélyítéséből a Passió misztika, mely 
elmélkedések sorozatát jelentette.  

Clarveux Bernard (1090-1153) az „értünk szenvedő” Krisztus modelljének megteremtője a keresztény 
aszkézisben. A szenvedő Jézus előtti meditáció propagálója. Nála érdekes módon találkozik a szenvedés-
történet és Énekek-Éneke. Jézus lesz a megfeszített a vőlegény, akihez az emberi lélek, mint a menyasszony 
járul. A 12. sz. Jézus-szíve mozgalom gyökerei is ide nyúlnak vissza, de a misztikus egyesülésről szóló 
tanítást Szt. Ambrus és Ágoston is magáénak vallotta.  

Assisi szent Ferenc (1282-1226) stigmatizációja és annak hatása a nép jámborságra, a passió 
jámborságot lényegesen előre mozdította. „Sőt Krisztus fájdalmai, és keserűsége miatt annyira sanyargatta 
testét-lelkét, hogy saját bajaival nem is törődődött.” – olvashatjuk legendájában és Szt. Ferenc hatására 
honosodott meg a kereszt előtt végzett magán ima. A német misztikában fejlődött tovább ez a téma.  

Alacoque Szt. Margit (1647-1690) apáca, misztikus a Jézus szíve tisztelet apostola és az egész 
kultuszt elindítója. 1675-től 70 misztikus látomásban népszerűsítette a szenvedő Krisztussal való egyesülést. 
Jezsuita lelki vezetője Colin, azt kérte, hogy írja meg lelki önéletrajzát, ez lett az elmélkedési könyve és 
alapja a későbbi Jézus szíve kultusznak. Nem csak egy speciális ima mozgalom, hanem hatással volt a Jézus-
ábrázolásokra is, Jézust, ennek hatására a szenvedés eszközeivel ábrázolták. Meghatározó ábrázolás és 
divatot teremtett az Ulm-i Buxheimer oltár 1500k. készült oltárképe. Jézust lángoló szívvel ábrázolták, a 
bűnösök iránti szeretetének bemutatásaként, amelyből kereszt nő ki. A fentebb felsorolt személyiségek 
teremtették meg azt a lelki légkört, amely a vallásos emberek számára a nagyböjtöt lelkileg ma is 
meghatározzák.. 
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EGY  KOLDUS  LEVELE 
 

T. Plébános úr! 
(és munkatársaik) 

 
A nevekkel sajnos bajban vagyok, de nem felejtem el a sok jó tanácsot és mindent 

amit kaptam önöktől. Megígértem hogy levelet írok majd. Most itt az alkalom.  
Úgy alakult, hogy Mezőhegyesen az Idősek házába irányítottak, mint bentlakó 
rokkant. 
Megígérem hogy mindent megírok ami foglalkoztat, ha nem zavarom munkájukban. Nekem nagy 
élmény, hogy ilyen közel kerültem egyházi emberekhez. Hiányzik az a sok kedves ember, akikkel 
összehozott a sors. Itt is vannak hívők, akikkel együtt töltöm az időmet. 
Jól érzem magam, bár szűkös anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy elengedjem magam, ezért egy kis 
segítséget , még az sem baj, ha egyszeri. Kérem, hadd legyen egy jó napom (1 db Nescafe , pár doboz 
olcsó cigaretta) Nagy segítség lenne itt a távolban, Rákóczi fejedelem nyomdokain. 
Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok az egész kollektívának! 
„Remélem bejön Orbán Viktornak” Isten, haza, család , én mindig e szerint éltem! 
Új címem: 
5820 Mezőhegyes 
Komlosi út14.                                     Tisztelettel:  

                                                          …………….  Péter 
************************************************************************************** 

/"Boldogok a tisztaszívűek!"/  Meghívó ima-konferenciára 
 

Kedves Testvérek! 
 

Összefogást tervezünk mindazokkal (atyák, pedagógusok, mozgalmak vezetői, ifjúsági 
vezetők, katekéták, szülők, ...), akik tesznek, és szeretnének még többet tenni azért, hogy 
az ifjúságot Krisztus elszánt követésére és ezzel összefüggésben keresztény  
élethivatásuknak és állapotuknak megfelelő normális, tiszta életre segítsük. A konferencia 
keretében közös gondolkodásra, közös imára és közös szemlélet kialakítására hívunk, 
hogy tisztábban lássuk, mire hív a Szentlélek, mit tegyünk azért, hogy ifjúságunk 
megújulhasson, és tiszta szerelemben, hűséges házasságban, odaadott papi és szerzetesi 
életben élhessen Istennek tetsző életet. Összefogásunkhoz már több mozgalom és csoport 
is csatlakozott. A konferencia a katolikus Egyház tanításának keretében zajlik. Szeretettel 
várjuk mindazokat, akik ebben a szellemben be szeretnének kapcsolódni a közös 
munkába. 
Helyszín: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának épülete (1083 Bp 
Práter u. 50/a)  
Időpont: 2008. március 28. 18.00 - márc. 30. 16.00 (Ha csak egy részébe tudsz bekapcsolódni, kérlek 
jelezd, mettől meddig.)  
Anyagi hozzájárulás: önkéntesen, anyagi helyzetednek megfelelően. Irányár: kb. 1500 Ft. 
Étkezés: reggeli, vacsora a hozott javakból, meleg ebédet kapunk.  
Jelentkezés: emailben (imakonferencia@gmail.com) vagy levélben az OLI-ba (1068 Bp Városligeti fasor 
42.).  
Név, foglalkozás, lakhely, telefonszám, email; tartozol-e közösséghez, melyikhez? Miért fontos Neked a 
téma? Mit tettél már eddig az ügy érdekében, illetve mit szeretnél tenni érte? Milyen kérdésekre keresel 
választ? Mihez keresel segítséget? Miben tudnál segítséget adni másoknak?  



 
 

 … hogy a szentségimádás milyen helyet 

foglal el nagyböjti készülődésükben …  

 

Plébániánk ifjúsági hittanja a havonta tartott 
szentségimádást a nagyböjtben a bűnbánat 
témája köré csoportosította. A csoport tagjait 
kérdeztük meg, hogy készülődésükben milyen 
helyet foglal el a szentségimádás.  
 
 - Nagyböjtben fontos az imádság, az irgalmasság 
cselekedeteinek gyakorlása és a lemondás. A 
szentségimádás az imádkozás része… 
(20 éves lány) 
 
 - Lelkileg segít ráhangolódni a húsvétra. A 

felkészülés része, hogy a hétköznapokat 

megszakítva jobban Istenre tudok figyelni.  

(19 éves lány) 

 
 - Mindenképpen egy elmélyülés… az ember 
összeszedi a gondolatait. Nem csak nagyböjtben 
érdemes szentségimádáson részt venni, havonta 
legalább egyszer jó… (15 éves fiú) 
 
 - A nagyböjti időszakban jobban elmélyülök a 

hitemben, magamba fordulok, és számot vetek. 

Ehhez segítség a keresztút és a szentségimádás. 

(21 éves fiú) 

 
- A szentségimádás jó volt, meg tudtam szólítani 
Istent. Nagyböjtben több szentségimádáson is 
részt veszek… (21 éves lány) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 

megosztotta velünk gondolatait! 
 

J Á T É K 
 

Az alábbi szavakban össze vannak keverve a 
betűk. Tedd sorba őket, és az események helyes 
sorrendjét is állapítsd meg! Segítségül hívhatod 
Máté evangélistát, ha nem tudod a helyes 
sorrendet. 
 
SJDÁÚ SÖIYGNÁOSAKLG 
ACUISEIAHRT AAALPSÍTÁ 
SUZJÉ TEÁNÁIBBNA 
SUJZÉ RSTEREKZE ÍÉFZSEEST 
EÉRTP GAAÁTDAS 
 
 

Aki nagyböjt ötödik vasárnapján (március 9-én) 

figyelmesen hallgatja az evangéliumot, annak 

biztosan nem lesz nehéz kipótolni az alábbi bibliai 

részletben a neveket.  János evangéliuma (11. 

fejezete) meséli a történetet… 

„Betániában ______nak és nővérének, ______nak 
falujában volt egy ______ nevű beteg. ______ 
kente meg az Urat illatos olajjal és törölte meg a 
lábát hajával. Testvére, ______ volt a beteg. A 
nővérek megüzenték neki: „Uram, akit szeretsz, 
beteg.” Ennek hallatára ______ így felelt: „A 
betegség nem okozza halálát, hanem Isten 
dicsősége lesz, hogy ezáltal megdicsőüljön Isten 
fia.” 

AZ IDŐK VÉGÉN 
 
Az idők végén több milliárd számban telepítettek le 
embereket egy hatalmas mezőn az örök bíró, Isten elé. 
A nagy fény láttára sokan meghátráltak. Az első sorban 
mégis akadtak emberek, akik lázadozva és szemtelenül 
nyilvánítottak véleményt.  
 - Milyen jogon ítélkezik fölöttünk az Isten? Mit tud ő a 
szenvedésről?  - mondta egy asszony. 
Felhajtotta karján a ruhát és megmutatta a sebhelyeket, 
amelyek egy gyűjtőtábor rossz emlékei. 
 - Ütöttek, vertek bennünket, sokan meg is haltak! 
Egy másik csoportban egy fiatal néger a nyakán lévő 
sebhelyekre mutatott.  - Látja ezt?  - Kérdezte. - Semmi 
más bűnöm nem volt, mint az, hogy fekete bőrű vagyok.  
A következő csoportban volt egy állapotos diáklány 
kiéhezett és kisírt szemekkel. 
 - Nem az én hibám volt. - Suttogta maga elé. 
A sík területen több csoport alakult ki, ahol hangosan 
kimondták mindazt a sok rosszat, amit az Isten 
megengedett ezen a világon. Ezt ismételgették: 
Mennyivel szerencsésebb volt az Isten, hogy egy olyan 
helyen élt, ahol csak fény és dicsőség uralkodott, éhség, 
gyűlölet és halál nélkül. Mit tud az Isten a világon lévő 
sok szenvedésről? 
Elhatározták, hogy minden csoportból kijelölnek egy 
szóvivőt. Egy zsidót, egy négert, egy áldozatot 
Hirosimából, egy felismerhetetlen inaszakadtat, és egy 
vízfejű gyermeket. Azt javasolták, Isten is jöjjön le a 
földre, és lakjon ott, ahol az emberek. Az Isten 
szülessen zsidónak, a törvényességét vonják kétségbe, 
keressen olyan keveset, hogy segítséggel se tudjon 
boldogulni. Barátai legyenek ellene hangolva. Szólítsák 
rosszindulatú bíróság elé, és a tárgyaláson egy lefizetett 
bíró ítélkezzen ellene. Tegyenek meg mindent, hogy 
átélje az egyedüllét borzalmait. Végezetül: halála legyen 
kegyetlen, és győződjenek meg róla, hogy tényleg 
meghalt. Ha kell, tanúk is legyenek az esethez.  
A jelenlevők közül mindenki tett valami megalázó 
ajánlatot. A gonosz tanácsok vége felé a morgás egyre 
halkabb lett. Senki sem szólt többet. Rájöttek, hogy 
Isten, Fia személyében már minden kínzáson átesett.  
Mindenben hasonlóvá lett hozzánk – a bűnt kivéve. 



 

 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idős, otthonhoz kötött testvéreinkhez a nagyböjt folyamán készséggel elmegyünk, hogy a húsvéti 
szentgyónásukat, szentáldozásukat el tudják végezni. Kérjük a szándékot a sekrestyében vagy az 
irodában jelezni. 
************************************************************************************* 
Mint ismeretes, az 1 és 2 forintos érmék már nem fizetőeszközök. Aki eddig még nem szabadult meg 
tőle, felajánlhatja a karitásznak az utolsó padon elhelyezett üvegedénybe. 
************************************************************************************* 
A templomban megtekinthető az a vándorkiállítás, melyet a Szent Erzsébetről készítettek a gyerekek a 
világ különböző pontjain. Minden vasárnap más kép lesz kihelyezve. 

 

A FELTÁMADT KRISZTUS ÖRÖMÉT ÉS BÉKÉJÉT KÍVÁNJUK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK ! 

 

 
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. 

A NAGYHÉT  PROGRAMJA A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMÁBAN 
Március 20. Nagycsütörtök: 

 
 

10,00 Olajszentelési mise  
a Szt. István Bazilikában 

 

18,00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
 

22,00-ig Virrasztás (20,30 - az ifjúság imaórája) 

Március 21. Nagypéntek: 
 

15,00 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában 
 

18,00 Szertartások kezdete 
(igeliturgia, passió,  
hódolat a kereszt előtt, áldozás, 
szentsírnyitás) 

 

21,00 Fáklyás keresztút a templomkertben 
22,00-ig Virrasztás 

Március 22. Nagyszombat: 
 

8,00–tól Egész napos szentsírlátogatási 
 lehetőség 
 
8,00 - 9,00 Gyónási lehetőség 
 
 

20,00 A húsvéti vigília szertartása 
 tűzszentelés, húsvéti örömének, 
 igeliturgia, eukarisztia liturgiája, 
 feltámadási körmenet 

 
Március 23. Húsvétvasárnap: 

 

9,00 Diákmise  
(A szentmise után a templom- 
kertben ajándékkeresés a 
 gyerekeknek) 

 

11,30 Szentmise: a Gyümölcsoltó Boldogasszony   
          kápolna kórusa énekel. 
          Vezényel: Bárdosné Molnár Katalin. 

 Április  9. Húsvéthétfő: 
 

9,00 Diákmise  
 

11,30 Szentmise 
 

A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN 
 

Nagycsütörtök: este 6-kor szentmise az utolsó vacsora              
                           emlékére. 
Nagypéntek: du. 3-kor keresztút. 
Húsvétvasárnap, húsvéthétfő: szentmise: 8,00 ; 19,00 

A többi szertartás a Magyar Szentek Templomában! 
 

DR UDVARDY GYÖRGY püspök atya  foly-
tatja a felnőtteknek szóló katekézist  csütörtök 
esténként  18 órakor a hittanteremben. 
 
 
Márc. 30-án vasárnap a fél 12-es  
szentmisén a Kalevala Kórus énekel. 
Vezényel: Katonáné Halmos Edit 

 

 

 

               Március 19-én szerdán       
                a Kruspér utcai Szent  
               Tádé kápolnában 16,00  
               órától az esti szentmise 
kezdetéig együtt olvassuk a szentírást.  
Az összejöveteleket Gergelyné Kovács Mária 
vezeti. (tel:386-0540)  
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 


