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A Szentatya nagyböjti üzenete 

(részeletek) 
 

„Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel” (Kol 2,12) 
A nagyböjt, amely a húsvét szent ünnepéhez vezet minket, nagyon értékes és fontos 
liturgikus idıszak az egyház számára, s ennek tükrében örömmel fordulok hozzátok 
néhány gondolattal, hogy ezt az idıszakot kellı elkötelezettséggel éljük meg. Az 
Egyház közössége, miközben a Jegyesével való végleges találkozásra tekint, amely az 
örök húsvétban valósul meg, állhatatos imádsággal és buzgóbban gyakorolva az 
irgalmasság tetteit, fokozottan törekszik a lélek megtisztulására, hogy a Megváltás 
misztériuma által még bıvebben merítsen a Krisztus Urunkban való új életbıl (vö. nagyböjti I. prefáció). 
 

Nagyböjti utunk, amelynek során a kereszt misztériumát szemléljük, azt jelenti, hogy Krisztushoz 
„hasonulunk a halálban” (vö. Fil 3, 11) azért, hogy mély megtérés menjen végbe életünkben. Vagyis 
hagyjuk, hogy a Szentlélek mőködése átalakítson bennünket, ahogy Szent Pállal történt a damaszkuszi úton; 
határozottan Isten akarata szerint irányítsuk életünket; szabaduljunk meg önzésünktıl úgy, hogy legyızzük 
a másokon való uralkodás ösztönét és megnyíljunk Krisztus szeretetére. A nagyböjti idıszak megfelelı 
alkalom arra, hogy felismerjük gyengeségünket, ıszintén megvizsgálva életünket befogadjuk a bőnbánat 
szentségének megújító kegyelmét és határozottan Krisztus felé haladjunk. 
 

Kedves Testvéreim! A Megváltónkkal való személyes találkozás által, valamint a böjtön, az alamizsnán és az 
imádságon keresztül a megtérés útja a húsvét felé arra segít, hogy újra felfedezzük keresztségünket. Az idei 
nagyböjtben újítsuk meg készségünket annak a kegyelemnek a befogadására, amit Isten akkor nekünk 
ajándékozott azért, hogy megvilágítsa és vezesse minden tevékenységünket. Arra vagyunk hivatottak, hogy 
Jézus egyre nagylelkőbb és hitelesebb követésében minden nap megéljük mindazt, amit e szentség jelent és 
megvalósít. Ezen az utunkon rábízzuk magunkat a Szőzanyára, aki világra hozta Isten Igéjét hitben és 
testben, hogy úgy, mint ı, elmerüljünk Fiának, Jézusnak halálában és feltámadásában, és örök életünk 
legyen. 
           XVI. Benedek pápa 
 

 

Április 1. 
Péntek 

(köznap) 

Oz 14,2-10; 
Mk 12,28b-34. 

Isten tervében Jézus halála végtelen horderejő és távlatú esemény: 
ettıl függ Izrael lelki megszabadulása, és minden nemzeté, Isten 
minden gyermekéé a világban. Ezekiel próféta jövendölése Krisztus 
áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden ember 
megtisztul a bőntıl, és megpecsételıdik Isten és ember között az új 
és örök szövetség. 

Böjtölök – a Családok 
évében a házasságra 
készülı jegyesekért. 

Április 2. 
Szombat 
(köznap) 

Oz 6,1-6; 
Lk 18, 9-14 

Jézus példabeszédében, a farizeus és a vámos közül az igazi 
vallásosságot a vámos képviselte. İ nem dicsekedett Isten elıtt 
semmivel, sıt még mentséget sem keresett gyarlóságaira, bőneire. 
Ellenkezıleg, alázatosan beismerte ezeket, és bízott Isten irgalmas 
jóságában. İszinteség, alázatosság, bőnbánat és bizalom - ezek a 
keresztény ember nagyon fontos jellemzıi. A nagyböjti idı ezek 
megszerzésének ideje. 

Jézust keresem meg a 
mellettem lévıben. 

Április 3.  
Nagyböjt 

4. vasárnapja  

1Sám 16,1b.6-
7.10-13a.; 
Ef 5,8-14; 
Jn 9,1-41. 

Isten szereti ezt a világot, hiszen ı teremtette. De szeret minket is, 
hiszen az ı képmását hordozzuk magunkon. Bár mi gyakran próbára 
tesszük türelmét, mert háládatlanul szembefordulunk vele: 
bőneinkkel megbántjuk ıt. Isten azonban bőneinkben sem hagyott 
magunkra: szeretetében elküldte Egyszülött Fiát a mi 
megváltásunkra. 

Családtagjaimra ma 
különösen  

odafigyelek. 
 Imádkozom 
családomért, 
családommal. 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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Április 4. 
Hétfı 

(köznap) 

Iz. 65,17-21; 
Jn. 4,43-54 

Jézus szava gyógyító. Mennyire hiszek Jézus szavában, mennyire 
keresem, olvasom Isten Igéjét? Milyen a bizalmam az imáimban, és a 
szentek közbenjárásában? 

Máriát kérem, hogy 
tanítson meg „IGEN”-t 

mondani Istennek. 

Április 5. 
Kedd 

(köznap) 

Ez 47, 1-9.12; 
Jn 5, 1-16 

Prófétai látomásban Ezekiel egy a templom oldalánál elıtörı 
vízforrást szemlélt, amely egyre áradóbb lett és olyan termékenyítı 
erıvel rendelkezett, hogy nyomában mindenütt élet fakadt. A látomás 
a kegyelmet jelképezi, mely Krisztus átvert oldalából tört elı, hogy 
megtisztítson és megszenteljen minden embert. 

Jókedvvel végzem a 
munkám. 

Április 6. 
Szerda 

(köznap) 

Iz 49,8-15; 
Jn 5,17-30 

Krisztus húsvéti misztériuma a fájdalom és öröm, a halál és 
feltámadás szövevénye. A keresztény ember élete is ugyanezeket a 
jellemvonásokat viseli. De ahogy a húsvéti misztérium sem merül ki 
Krisztus kínszenvedésében és halálában, úgy a keresztény ember 
élete is a földi megpróbáltatásokon keresztül, az örök öröm felé 
irányul. 

Ma örömet szerzek egy 
rászoruló családnak. 

Április 7. 
Csütörtök 
(köznap) 

Kiv 32,7-14; 
Jn 5,31-47. 

Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás tanulmányozása 
alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az embereknek 
kinyilatkoztassa Isten misztériumait, üdvösségtervét és az Írások 
igazi jelentését; de csak az alázatosak tanulhatnak tıle. 

Felkészülök a húsvéti 
szentgyónásra  

és kitőzöm  
az idıpontját. 

Április 8. 
Péntek 

(köznap) 

Bölcs 2, 1a. 
12-22; 

Jn 7, 1-2.10. 
25-30 

Az igazi alázat kiindulópontja a szív s az a bensı mély 
meggyızıdés, hogy Isten elıtt egészen kicsi az ember. Ha Jézus, 
felejtve isteni méltóságát, megalázta magát, az embernek is 
alázatosnak kell lennie és nem feledkezni el arról, hogy kicsoda: 
teremtmény, aki Isten ajándékai által létezik. 

Böjtölök – a Családok 
évében plébániánk 

családjaiért. 

Április 9. 
Szombat 
(köznap) 

Jer 11, 18-20; 
Jn 7, 40-53 

A világba jött Isten Fia úgy üdvözítette az emberiséget, hogy magára 
vette az emberi természetet, ebben engesztelte ki bőneinket, és 
szenvedve megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Aki 
találkozni akar Vele, szintén el kell fogadnia a szenvedést. A Krisztus 
türelmét utánzó keresztény türelem azt jelenti, hogy az ember 
szabadon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre feszíti. 

Türelmes és megértı 
leszek egész nap. 

Április 10. 
Nagyböjt 

5. vasárnapja 
 

Győjtés a szentföldi 
keresztények 
támogatására. 

Ez 37,12-14; 
Róm, 8, 8-11; 
Jn 11,1-45. 

Bőnösség kiengesztelést sürget, törvényszegés büntetést. Ez érthetı. 
De vajon a büntetés igazán engesztelés is, amivel minden helyreáll? És 
ki szabja meg a büntetés mértékét? Nehéz e kérdésekrıl tárgyilagosan 
szólni. ,,Gyökerét kell kiirtani” – ilyesmit hallunk fıleg az 
„igazságszeretıktıl”. De hogy érjük el a gyökerét? – Jézusnak szemére 
hányták, hogy bőnösökkel tart. Az İ viselkedése nem árt-e a 
társadalomnak? Jézus a gonosznak a gyökerébe akart vágni -- a 
gonosznak, nem az embernek. Mert az embert szerette! És még egyre 
szereti... 

Észreveszem, ha a 
másik szenved, 

befogadom ıt, érte élek. 
 Imádkozom 
családomért, 
családommal. 

Április 11. 
Hétfı 

(köznap) 

Dán 13, 1-9. 
15-17. 19-30. 

33-62 
Dán 13,41c-62 

Jn 8, 1-11 

Jézus a világ világossága. Ez a fény meleget és erıt ad. Ennek 
erejében tud megmaradni az ember az igazság útján. Ez a 
világosság fényt derít a valódi igazságra, leleplezi a gonosz-ságot, 
felderíti a szív titkos gondolatait. Nagyböjt napjaiban ebben a 
világosságban szeretnénk látni életünket. 

Megtervezem a húsvéti 
elıkészületeket. 
Nem ítélkezek  

senki felett! 

Április 12. 
Kedd 

(köznap) 

Szám 21, 4-9 
Jn 8, 21-30 

Az ember a kereszt áldott jelében nyerte el a megváltást. A 
Keresztbıl születik a keresztény élet, a Megfeszített ad életet a 
kereszténynek, és a megkeresztelt hívı csak az Úr keresztjéhez 
tapadva és kínszenvedése végtelen érdemeiben bízva, nyerheti el az 
üdvösséget. 

Ma meg akarom 
vigasztalni Jézust a 
kereszten: minden 
egyedül lévıben  
İt keresem. 

Április 13. 
Szerda 

(köznap) 

Dán 3,14-20. 
91-92.95; 
Jn 8,31-42 

Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú megszabadulása a 
tüzes kemencébıl, egy még csodálatosabb újszövetség elıképe: 
mindazok, akik hisznek Krisztusban, megszabadulnak a bőn pusztító 
tüzétıl. Ezt maga Jézus jelentette ki. A hit, az ı szavának figyelmes 
és kitartó hallgatásából származik. Jézus szava hordozza az 
igazságot, melytıl megvilágosítva szabadulhatunk meg a bőntıl. 

Jó szívvel adom az 
idımet, mosolyomat, 

ötleteimet, munkámat. 

Április 14. 
Csütörtök 
(köznap) 

Ter 17, 3-9; 
Jn 8, 51-59 

Jézus szava: igazság és élet. Aki következetesen kitart Isten 
szavának hallgatásában és megtartásában, az egyre mélyebben és 
világosabban felismeri az abban rejlı igazságot, megszabadul a 
bőntıl és annak legsúlyosabb következményétıl, a haláltól. 
Üdvösségünk horgonya Isten örök szava. 

A szokottnál  
hosszabb ideig  

Szentírást olvasok. 

Április 15. 
Péntek 

(köznap)  

Jer 20, 10-13; 
Jn 10, 31-42 

A keresztény embert, a fájdalom és az üldözés órájában, az Istenbe 
vetett bizalom segíti. Aki következetes hőséggel az Evangéliumot 
akarja élni, az igazságot védelmezni, és jót tenni, az nem fogja 
elkerülni a világ ellenállását. Ha Krisztus az embert, keresztje által 
üdvözítette, akkor úgy léphetünk az üdvösség útjára és úgy 
mőködhetünk közre a világ üdvösségének mővében, ha hordozzuk 
saját keresztünket. 

Böjtölök – a Családok 
évében a problémákkal 

küzdı és a sebzett, 
szétszakadt családokért. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Április 16. 
Szombat 
(köznap) 

Ez 37,21-28 
Jn11,45-57 

Isten terveiben Jézus halála végtelen horderejő és távlatú esemény 
volt: ettıl függ Izrael lelki megszabadulása, és minden nemzeté, Isten 
minden gyermekéé szerte a világban. Ezekiel próféta jövendölése 
Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus vérében minden 
ember megtisztul a bőntıl, és megpecsételıdik Isten és ember között 
az új és örök szövetség. 

Keresek két 
megköszönni való 

dolgot. 
 

Április 17. 
Virágvasárnap  

Iz 50, 4-7; 
Fil 2,6-11; 

Mt 26,17-27,66. 

Jézus Krisztus bevonult Jerzsálembe, miközben a tömeg ujjongott és 
hódolt elıtte. De Jézus Jeruzsálembe szenvedni ment, egész ide 
vezetı útja az Atya akaratának megtételében telt értünk. Minden 
szenvedésben tudnunk kell, hogy velünk van Jézus, gondoljunk erre 
gyakran. 

A legapróbb dolgot is 
úgy teszem, mintha 

Jézusnak tenném, hogy 
örüljön. 

 Imádkozom 
családomért, 
családommal. 

Április 18. 
Nagyhétfı 

Iz 42,1-7; 
Jn 12,1-11. 

„Hagyjátok, temetésemre teszi” – mondja Jézus. Vajon mennyire 
tekintünk egy-egy olyan emberre szívesen, aki az Úrért áldoz idıt, 
pénzt, szeretet, lemondást, odafigyelést. Mennyire keressük az 
Úrra áldozás lehetıségeit? 

Kibékülök valakivel, 
akivel feszültség van 

közöttünk. 

Április 19. 
Nagykedd 

Iz 49,1-6; 
Jn 13,21-33.36-38. 

Hogyan követem Jézust? Szavakkal: szeretlek, veled vagyok, 
sosem hagylak el? Vagy tényleges tetteimmel: kitartok az imában, 
a szeretetben, egy jó szóban, az ígéreteimben? Maradj velünk 
Urunk, hogy tetteinkkel követhessünk Téged! 

Mindig csak a mellettem 
lévı emberekre kell 

figyelnem,  
nem önmagamra. 

Április 20. 
Nagyszerda 

Iz 50,4-9a; 
Mt 26,14-25. 

Júdás eladja Mesterét 30 ezüstért; Jézus feladja önmagát, mint 
húsvéti Bárány Júdásért és mindannyiunkért. 
Mondjuk hálát Neki, és keressük az alkalmat, ahol piciben a másikért 
adhatjuk magunkat! 

Önzetlenül,  
tiszta szeretettel  

meglepetést készítek 
családomnak. 

Április 21. 
Nagycsütörtök 

Kiv 12,1-8.11-14; 
1Kor 11,23-26; 

Jn 13,1-15. 

Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem, hogy én 
szolgáljak másoknak. Jézus Krisztus nem „amputálja” lábunkat, 
vagyis életünket nem veti el, hanem tisztára mossa, nemcsak vízzel, 
hanem vérével. Minket is arra hív, hogy életünkkel szenteljük meg, 
segítsük a másikat az Atya felé. 

Örömmel szolgálom  
a körülöttem lévıket. 
Részt veszek az esti 

ünnepi misén. 

Április 22. 
Nagypéntek 

Iz 52,13-53,12; 
Zsid 4,14-16. 5,7-

9; 
Jn 18,1-19,42. 

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a 
Kereszthalálig! „Nekünk is életünket kell adnunk barátainkért.” 

Felajánlom imáimat és 
böjtömet saját 

családtagjaimért  
és családunk  
elhunytjaiért. 

Április 23. 
Nagyszombat  Jézus Krisztus a sírban nyugodott. 

De a harmadik napon feltámadt alleluja, alleluja! 

Meglátogatom a  
Szentsírt, és imádkozom 

szeretteimért, 
plébániánkért,  

hazánkért. 

Ministránsainkról nem csak ministránsoknak 

 Így, nagyböjtben, a Feltámadásra várakozva, különösen Nagycsütörtök 
kapcsán, az apostolokról is el-elgondolkodunk. Az ı szerepükrıl, vagy, hogy 
hogyan láthatták, tapasztalhatták, élhették át azokat a pillanatokat: a Vacsora 
asztalától a Golgotáig, vagy akár a hálónál való megszólítástól a 
mennybemenetelig. Mi, ministránsok különösképpen is figyelünk a 
tanítványokra, hiszen a mi tevékenységünket másképpen apostolkodásnak is 
hívják.  
 Hogyan is telnek napjaink? Ahogy az apostolok, úgy mi is közösséget 
alkotunk, és keressük-követjük az Urat. Novemberben Vörsre látogattunk el, 
ahol Európa legnagyobb alapterülető Betleheme van. Februárban lelki napon 
vettünk részt a Szent Teréz Plébánián, ahol a hivatásról, elhivatottságról 
beszélgettünk, elmélkedtünk a Tőzszekerek címő film segítségével. Majd 
hagyományosan a Batthyány téren végeztük az oltárszolgálatot a Szent Agáta 
misén. Pár hét múlva került megrendezésre az azóta már megismételt 
ministráns teaház is, ahol elsısorban a vezetık találkoznak, és beszélik meg 
nehézségeiket, örömeiket egy bögre tea és kis sütemény mellett. A tavasz 
érkeztével lassan megkezdıdik a focikupára való felkészülés is.  
 Azok, akik hosszú évek óta rendszeresen járnak közösségünkbe, részt 
vesznek programjainkon és ministrálnak, Húsvét második vasárnapján 
ministránsavatásban részesülnek. Ezért is külön öröm volt számunkra, hogy a 
nagyböjt kezdetére, Hamvazószerdára esett a ministránsok 
társvédıszentjének, Savio Szent Domonkosnak az ünnepe, hiszen számunkra 
ez az idıszak kettıs felkészülést jelent. (az avatásra és Húsvétra) 
Kérjük a kedves hívek imáját, a Szentlélek kegyelmét, és Szent Tarzíciusz, 
védıszentünk közbenjárását avatandó ministránsainkra!   
       Gere Dömötör 

 

Imádkozzunk 

együtt! 
A Rózsefüzér 

Társulat 

tagjai szeretettel 

hívnak és várnak 

minden 

imádkozni vágyó 

Testvért 

a Szent Tádé 

kápolnába 

minden szerdán 

16.45-tıl 

(a szentmise elıtt)! 

 



 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának elsı 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melybıl hitéleti 
tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 
A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

A törvényben elıírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek 
között  az alábbi alapítványokra ajánlhatja: 

ha Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  
SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 

melynek adószáma: 18055971-1-43 
ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

SZENT ERZSÉBET A SZEGÉNYEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 18044768-1-42 

 

  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı 
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  

 

Április 21. Nagycsütörtök: 
 
 
 

10,00 Olajszentelési mise  
a Szt. István Bazilikában 

 

18,00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
 

22,30-ig Virrasztás (21,00 - az ifjúság imaórája) 
 

Április 22. Nagypéntek: 
 

15,00 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában 
 

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

 

21,00 Fáklyás keresztút a templomkertben 
22,30-ig Virrasztás 
 

Április 23. Nagyszombat: 
 

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

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

Szigorú egyházi elıírás, hogy a húsvéti vigília 
nem kezdıdhet a sötétség beállta elıtt! 

 

Április 24. Húsvétvasárnap: 
 

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

 
 
 

11,30 Szentmise 
 

Énekel az Imperatrix Együttes. Mővészeti vezetı: 
Srajber Zsolt. 

 

A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN 
 

Nagycsütörtök: este 6-kor szentmise az utolsó vacsora 
emlékére. 
 
Nagypéntek: du. 3-kor keresztút. 

A többi szertartás a Magyar Szentek Templomában! 
 
Húsvétvasárnap, húsvéthétfı: szentmise: 8,00 ; 19,00 
 

 

 

 

Április 25. Húsvéthétfı: 
 

9,00 Diákmise  
 

11,30 Szentmise 
 

19,00   Szentmise 

 

 


