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Nagyböjti "edzésterv" 

 

 A hölgy, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a társaság középpontja legyen, éppen a 
második szendvicshez nyúlt, amikor szót kért tőlünk. Ünnepélyesen bejelentette, hogy "ez az utolsó 
szendvicse húsvétig!", örül a böjt közeledtének, úgyis "fogyózni" szeretett volna. A "bejelentést" tevő hölgy 
búzavirágszemével körülnézett a szobában, és várta a jól ismert hatást... Ez esetben nem volt szerencséje... 
Azt mondtam neki: a böjtnek semmi köze a fogyókúrához, a böjt nem a szépségszalonok ajánlatlistáján 
szerepel; ha te csak azért "böjtölsz", hogy szebb legyél, akkor kár elkezdened.  
 Mire való a böjt? Miért beszélünk negyven napon át önmegtagadásról, áldozatról, lemondásról? 
Annyi bajjal jár az életünk, minek még "külön keresztet" keresni a nyakunkba? Honnan bennem a nagyböjt 
szeretete? Hiszen nem vagyok fakír, nem járok fájdalomelviselési kurzusra, s ha lyukas a fogam, én sem 
allelujázni kezdek, hanem megyek a fogorvoshoz. 
 Olvasom a nagyböjti könyörgéseket. Mindegyik arra buzdít, hogy az áldott nagyböjti időt használjam 
föl lelkem erősítésére, tisztítására, s vegyek át valamit Jézus szenvedéséből. Miért kell ez az út? Mi az 
értelme? Miért kívánja tőlem Jézus, hogy kereszttel a vállamon menjek utána? Miért nem mehetek 
"csomag" nélkül? Miért kell elvesztenem az életemet, hogy megnyerjem azt? 

Miközben sokasodnak bennem a miértek, csöngetnek... Egy fiatal áll a kapuban, s 
jelenti, hogy nem jöhet hittanra, mert edzése lesz. Megegyezünk, elbúcsúzunk, s 
közben "megvilágosul" az agyam... Mit megtesz egy birkózó azért, hogy helytálljon a 
versenyen. Mennyi áldozatot hoz egy színésznő, hogy a színpadon jól szerepeljen. És 
sorolhatnám tovább a példákat, de Szent Pál megállít, és azt kérdezi tőlem: komolyan 
veszed te az örök életet, vagy csak beszélgetsz róla?... Pirul az arcom. Mennyi áldozatot 
tudunk hozni véges célokért, de ha a Végtelenért kell áldozat, azon reklamálunk.  

A nagyböjti idő: edzés, és ennek az edzéstervnek a lényege: KÖZELEBB JÉZUSHOZ 
Máté evangélistától ismerem ezt a jelenetet, hogy egy beteg gyermek édesapja "ezekkel a szavakkal" keresi 
föl Jézust: "Uram, könyörülj fiamon!... Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani"... 
Miután Jézus meggyógyítja a fiút, a tanítványok kíváncsiak lesznek arra, hogy ők miért voltak tehetetlenek 
a betegséggel szemben. S akkor Jézus "gyönge hitüket" okolva megjegyzi: "ez a fajzat nem űzhető ki 
másképp, csak imádsággal és böjttel." (Mt 17,14-21). 
 Most tanulják a tanítványok, hogy Jézushoz hasonlítani nem olcsó lelkesedést jelent. Nem 
szavainak, mozdulatainak, gesztusainak "utánzását" jelenti, hanem azt kellene tenniök, amit Ő tesz - 
imáival és böjtjeivel együtt. E nélkül nincs "eredmény", nincs csodálatos gyógyulás, nincs szívek 
megbékélése, e nélkül csak vallásos tanfolyamvezetők lehetnek, de nem apostolok. 
Nagyböjt napjai azt a ragyogó esélyt kínálják nekünk, hogy komolyan vegyük Jézus követését. 
Komolyabban, mint azelőtt! 
 Mi mindent veszünk mi itt komolyan! Mennyi felesleges, tünékeny dologra, porrá váló valóságra 
áldozunk iszonyatosan sok energiát! S egyszercsak homlokunkon a hamu - a mulandóság mementója - és 
megkérdezi tőlünk: mire való az, amit teszünk, mi a fontos számunkra, mire pazaroljuk az életünket? 
Magtárainkat nagyobbítjuk? Csűreinket tágítjuk? Veszünk még két hűtőládái?... Te esztelen gyűjtögető - 
hallom a jézusi szót - még ma éjjel számot kell adnod magadról, s oly szegény leszel, mint egy üres 
csigaház. Jézus figyelmeztetése nem ijesztgetés, hanem a fontossági sorrend betartására való buzdítás. 
 Ha egyszer komolyan megvizsgálnánk, hogy mi fontos nekünk egy napban, egy héten - lenne-e 
különbség az ateisták értékrendje és a mi értékrendünk között? Nem ugyanazokért a javakért szaladgálunk 
mi is, mint ők? Nem ugyanazok a dolgok izgatnak-e bennünket is, mint őket? Nem csak miséket és imákat 
mellékelünk szigorúan "pogány" nyüzsgésünkhöz? A Jézushoz közeledés legfőbb jele a másik emberen 
látható. Azon az emberen, akiben Jézust valóban szeretjük. A nagyböjti idő komolyan vételének legfőbb 
bizonysága. 
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Nagyböjt – 2012 
Pontosan így van: azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek. (…)  

Nincs semmi sem szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az Evangélium, Krisztus.  
Semmi sem szebb, mint ismerni Őt, és közölni másokkal a vele való barátságot.   

(XVI. Benedek pápa beiktatási szentmiséjén mondott homíliájából) 
 

 Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 

március 4. 
Nagyböjt 2. 
vasárnapja 

Ter 22,1-2.9a. 
10-13.15-18; 

Róm 8,31b-34; Mk 
9,2-10 

Jézus, szenvedésének küszöbén, bizalmas barátai, Péter, Jakab és 
János apostolok előtt felvillantja az ő dicsőségének fényét. Bátorítani 
akarja ezzel őket, hogy a rákövetkező megaláztatások idején ne 
essenek kétségbe. Bízzanak abban, hogy a Golgota sötétségét a tábor-
hegyi fényesség követi és ragyogja be.  

Imádságaimban és a 
szentmisén összeszedett 

leszek. 

március 5. 
hétfő 

Dán 9,4b-10;  
Lk 6,36-38 

A nagyböjt a bűnbánat, az imádság és a jótékonykodás ideje. Isten 
túlcsorduló mértékkel méri szeretetét és irgalmát, és arra hív minket: 
cselekedjünk hasonlóképpen. 

Jó, tömött, megrázott és 
túlcsorduló mértékkel mérem 
ma a szeretem a körülöttem 

élők felé.  
 

március 6. 
kedd 

Iz 1,10.16-20;  
Mt 23,1-12 

A hiúság, a becsvágy, a dicsőség keresése újra és újra megkísért 
bennünket. A kísértő, éberen lesi, hogyan ragadhat el bennünket 
Atyánktól, és mi saját erőnkből nem vagyunk képesek ellenállni.  

Lemondok valamiről, ami 
számomra nagyon kedves. 

március 7. 
szerda 

Jer 18,18-20;  
Mt 20,17-28 

A törvényben, az engeszteléshez hozzá tartozott a véráldozat. Az 
engesztelés alapfeltétele pedig az őszinte alázat, amikor feltétel nélkül 
tudjuk életünket a gondviselő Isten kezére bízni. 

Imádkozom azokért, akik  
megbántottak engem. 

március 8. 
csütörtök 

Jer 17,5-10;  
Lk 16,19-31 

A nagyböjti szent idő nem csak a testi önmegtagadás, böjtölés 
időszaka, hanem egész életünk átformálásának ideje is. Újra kell 
gondolnunk, mennyire hallgatunk „Mózesre és a prófétákra”, mennyire 
hatja át életünket Jézus örömhíre?  

Mindenkiben  
felfedezem a jót. 

március 9. 
péntek 

Ter 37,3-4.12-
13a.17b-28;  

Mt 21,33-43.45-46 

Atya úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött Fiát adta oda értünk. 
Jézus feláldozta önmagát, azokért, akik elárulták, eladták őt. Így 
teljesítette az Atya akaratát és megismertük üdvözítő tervét.  

Böjtölök a nagyszülőkért, 
szülőkért, hogy életük jó példa 
és tanúságtétel legyen Istenbe 

vetett hitükről. 

március 10. 
szombat 

Mik 7,14-15.18-20;  
Lk 15,1-3.11-32 

Isten, örök szeretetében kiválasztott minket, hogy gyermekei legyünk. 
Mint jóságos Atya, nem csak gondoskodik rólunk, hanem, mivel ismeri 
az emberi természet gyöngeségeit, az őszinte bűnbánatért meg is 
bocsát. 

Hűségesen keresem, ma 
mire hív engem az Isten, 
miben tudok megtérni. 

március 11. 
Nagyböjt 3. 
vasárnapja 

Kiv 20,1-17;  
1Kor 1,22-25;  

Jn 2,13-25 

Örök emberi gyarlóság: az élet anyagias gondjai között könnyen 
elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy 
az emberi életnek és történelemnek Isten az irányítója. Kihagyhatjuk Őt 
a számításunkból, de előbb-utóbb megtapasztaljuk, hogy Isten nélkül 
nem boldogulhat az ember. 

A vasárnap ünnep.  
A munkát félreteszem, a 

családdal pihenünk,  
játszunk. 

március 12. 
hétfő 

2 Kir 5,1-15a;  
Lk 4,24-30 

Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akik teljesítik Isten 
akaratát, azokat elvezeti az üdvösségre. Az üdvösség rendes útja a 
szentségeken keresztül valósul meg. De hiába neveznek valakit 
kereszténynek, ha nem él az Isten adta lehetőségekkel az őszinte 
bűnbánat és engedelmesség által. 

Betérek egy templomba 
15 perc csendes 

szentségimádásra. 

március 13. 
kedd 

Dán 3,25.34-43;  
Mt 18,21-35 

A nagyböjti önvizsgálat és bűnbánat idején az Anyaszentegyház 
figyelmeztet bennünket, hogy megigazulásunk nem a lélek 
összetörtségéből, hanem Isten irgalmából fakad. Az ő irgalmának, 
megbocsátásának kiesdése bennünk is irgalmas lelkületet alakít ki. 

Keresek két dolgot, amit 
megdicsérhetek.  

március 14. 
szerda 

Mtörv 4,1.5-9;  
Mt 5,17-19 

Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, mint a farizeusok és az 
írástudók. Ő nem a törvény betűjét hangoztatja elsősorban, hanem igaz 
lelkületet kíván követőitől. A bűnt, nem büntetéssel akarja irtani, hanem 
megelőzéssel. Az ember uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedélyein, 
melyek bűnre csábítják. 

Megpróbálok a „másik 
bőrében” lenni, hogy szeretni 

tudjam. 

március 15. 
csütörtök 

Jer 7,23-28;  
Lk 11,14-23 

Ahol jelen van az Isten szeretete: maga Jézus Krisztus, ott rá kell 
figyelnem. Ma, amikor Jézus nincs kézzel foghatóan köztünk, böjttel és 
imával kell megnyílnom felé, hogy találkozhassak vele, és Vele 
lehessek! 

Mi Isten terve ma velem? A 
„belső hang” megmondja – 

odafigyelek rá! 

március 16. 
péntek 

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

Teljes erőből szeretni az Urat nem azt jelenti, hogy görcsösen tartjuk be 
parancsait. Elég, ha az Ő szeretetét befogadó, nyitott szívvel hallgatjuk 
azokat – ahogyan az írástudó is tette. Maga Jézus bíztat minket: ha így 
élünk, „nem járunk messze az Isten országától”. 

Böjtölök a hitet és Istent 
keresőkért, hogy segítőkre 
és támogatókra találjanak 

 egyházközségünk  
tagjaiban. 

március 17. 
szombat 

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

Őszinteség, alázatosság, bűnbánat és bizalom - ezek a keresztény 
ember nagyon fontos jellemzői. A nagyböjti idő ezek megszerzésének 
ideje. 

Ajándékként élem át a  
másik különbözőségét. 



március 18. 
Nagyböjt 4. 
vasárnapja 

2Krón 36,14-
16.19-23;  
Ef 2,4-10;  
Jn 3,14-21 

Isten szereti ezt a világot, hiszen ő teremtette. És szeret minket is, 
hiszen az ő képmását hordozzuk magunkon, bár mi gyakran próbára 
tesszük türelmét, mert háládatlanul szembefordulunk vele: bűneinkkel 
megbántjuk őt. Isten azonban bűneinkben sem hagy magunkra: 
szeretetében elküldte Egyszülött Fiát, a mi megváltásunkra.  

Önzetlenül, tiszta szeretettel 
meglepetést készítek a 

családomnak. 

március 19. 
hétfő 

Szent József  

2Sám 7,4-5a.12-
14a.16;  

Róm 4,13. 
16-18.22;              

Mt 1,16.18-21.24a 

Szent Józsefet Máté és Lukács evangéliuma említi. Mindkettőnél Dávid 
ivadéka, összekötő kapocs a Dávid-ház és a Messiás közt. A 
Szentírásból ismerjük életét: a hit és bizalom embere, a nagy hallgató, 
akit Isten beavatott a titkába, Szűz Mária hű hitveseként Ő Jézus 
nevelőatyja. Nem tudjuk, meddig élt: utoljára a 12 éves Jézus mellett 
szerepel a jeruzsálemi zarándoklaton. XI. Pius óta az egész Egyház 
oltalmazója. 

Figyelek családtagjaimra 
(mondandójukra,  
szükségleteikre). 

március 20. 
kedd 

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

A bénának „nem volt embere”, aki segített volna gyó-gyulásában, elvitte 
volna a gyógyító vízhez. Jézus maga lép oda hozzá, hogy elvigye 
hozzá a gyógyulást. Ma is sokaknak „nincs embere”, aki elvezetné őt az 
örök életre szökellő vízhez. 

Imádkozom azért, hogy 
felismerjem, ha valakinek 

„embere” lehetek. 

március 21. 
szerda 

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

Aki hallgatja Jézus tanítását, és hisz abban, aki Őt küldte, annak örök 
élete van. Isten a Végleges Szeretet, és ez a Végleges Szeretet vár 
engem az örök életben. 

Igyekszem szentmisén részt 
venni. 

március 22. 
csütörtök 

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 tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, 
magától akar megigazulni, és nem fogadja el sem a Mestert, sem az 
Üdvözítőt. 

A szokottnál hosszabb  
ideig olvasom a Szentírást. 

március 23. 
péntek 

Bölcs 2,1a. 
12-22;  

Jn 7,1-2.10. 
25-30 

Az igazi alázat kiindulópontja a szív s az a benső mély meggyőződés, 
hogy Isten előtt 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 azokért, akik hitük 
gyakorlásával felhagytak, 

Istennel való kapcsolatukban 
meginogtak, hitüket 

megtagadták. 

március 24. 
szombat 

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 bűneinket, 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. 

Örömmel szolgálom a  
körülöttem lévőket. 

március 25. 
Nagyböjt 5. 
vasárnapja 

Jer 31,31-34; Zsid 
5,7-9;  

Jn 12,20-33 

Amíg a búzaszem csak önmagával foglalkozik, addig nem tud 
sokszoros termést hozni. Amint föladja önmaga fontosságát, és Isten 
kezébe helyezi létét, beteljesíti hivatását, és termést hoz. 

Ma különösen odafigyelek 
arra, hogy önzetlen legyek.  

március 25.  
hétfő  

Gyümölcsoltó 
Boldogasszony 

Iz 7,10-14;  
Zsid 10,4-10;  

Lk 1,26-38 

Isten azonban bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetében 
elküldte Egyszülött Fiát, a mi megváltásunkra. Ezért szólít fel bennünket 
Izaiás próféta: Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek 
kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. 
Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. 
Iz 66,10-11) 

Máriát kérem, hogy tanítson 
meg „IGEN”-t mondani 

Istennek. 
Igyekszem részt venni 

szentmisén. 

március 27. 
kedd 

Szám 21,4-9;  
Jn 8,21-30 

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

Ma meg akarom vigasztalni 
Jézust a kereszten:  

minden egyedül lévőben Őt 
keresem. 

március 28. 
szerda 

Dán 3,14-20.91-
92.95;  

Jn 8,31-42 

Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú megszabadulása a 
tüzes kemencéből, egy még csodálatosabb újszövetség előképe: 
mindazok, akik hisznek Krisztusban, megszabadulnak a bűn pusztító 
tüzétől. A hit az Ő szavának figyelmes és kitartó hallgatásából 
származik.  

Jó szívvel adom az időmet, 
mosolyomat, ötleteimet, 

munkámat. 

március 29. 
csütörtök 

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 rejlő igazságot, megszabadul a bűntől és annak 
legsúlyosabb következményétől, a haláltól - akárcsak Ábrahám. 

Imádkozom a gyermekre 
váró párokért.  

március 30. 
péntek 

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

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

Böjtölök hazánkért, hogy 
Istenben szeretni tudjuk 

egymást, és a jó, tiszta és 
igaz életre törekedjünk. 

március 31. 
szombat 

Ez 37,21-28;  
Jn 11,45-57 

Jézus halála végtelen horderejű és távlatú esemény: ez hozza meg 
Izrael és minden nemzet lelki megszabadulását. Ezekiel próféta 
jövendölése Krisztus áldozatában valósul meg teljesen. Krisztus 
vérében minden ember megtisztul a bűntől, és megpecsételődik Isten 
és ember között az új és örök szövetség.  

Keresek két dolgot, amit 
megköszönhetek. 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

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 11-től 18-ig  tartós élelmiszer-
gyűjtés lesz a templomban erre kijelölt 
helyen.  Adományokat a karitász juttatja 
majd el a rászorulókhoz. 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti 
szeretet csodája valósul meg közöttünk. 

 

Főegyházmegyénk missziós napját 
március 9-én tartjuk a Budapesti Szent István-
bazilikában az alábbi program szerint: 

16.00 Bűnbánati liturgia 

16.15 Gyóntatás 

17.15 Keresztút 

18.00 Záró szentmise  

Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt a 
bazilikai eseményre. 

Márc. 24. szombat, 18,30-tól a szentmisén: 
Viadana: Missa L' ora passa, Anerio: 
Christus factus est. 
19,15-től, a szentmise után: Haendel: János 
passió. 
Közreműködik az Albinoni Kamarakórus, az 
Imperatrix Énekegyüttes és az Albinoni 
Kamarazenekar.  
Vezetők: Zsigmond Balassa és  
Srajber Zsolt. Orgonál: Göblyös Péter 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. 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. 

 

Nagyböjtben  minden pénteken a Kruspér utcai 
kápolnában az esti szentmise után  
keresztutat járunk (kb.3/4 6-kor) 
 
Március 16-án pénteken az ifjúsági hittanosok, 
március 23-án pedig a gyerekek és a családok 
végzik a keresztutat. 
 

Srajber Benedek 
 
K o n k o l y   és   b ú z a 
 
Már eleget tudok. Megvalósítom 
magamat! Hogy hátamon vágták a fát? 
Ki emlékszik arra már? Nem tudhatom. 
Ami ma nekem jó, rossz majd azután. 
 
 Modernül hangzik. A média vonzó,                                
szórja az „igazságot”. Én elhiszem!  
 Szelídség –ritka, mint a fehér holló. 
Alázat –régi, elavult fogalom? 
 
                                                                    
                                                      

 Maradi vagy, mert másokat is észlelsz? 
Önzetlen lelked sugallatát érzed. 
 A család követ, s veled együtt „jó” lesz. 
 
 kívülállók különcnek is vélnek. 
 Szeresd az Embert, hibájával telve! 
Imádd az Istent! Irgalmazzon nektek!                Budapest, 2012, febr. 25. 

 


