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Bűnbánóknak menedéke … 

 

Hamvazószerdától kezdődően a nagyböjtbe léptünk, ami az évenkénti tavaszi tisztulás és 

lélekújulás ideje az egyházban. De ugyanakkor a kemény szellemi harcé is. 

Krisztus harcba szállt a sátánnal böjtölése, a kísértés visszaverése, tanítása és gyógyító csodái, 

legfőképpen önként vállalt szenvedése és halála által. A kereszten látszólag vereséget szenvedett, 

de valójában halálának percében győzte le a Gonosz birodalmát. Az Üdvözítő évről évre megvívja 

harcát értünk a nagyböjtben. Krisztus erejére támaszkodva és megerősödve ebben az időszakban 

buzgóbban kell gyakorolnunk a szeretet tetteit és az önmegtagadást. Így engesztelünk is, jóvá 

akarjuk tenni vétkeinket. 

Milyen legyen hát nagyböjti lelkületünk? Mindenekelőtt fogalmazzuk meg a szándékot a 

nagyböjti gyakorlatok megtartására, és nagyjából tervezzük meg életrendünket. Ne csak az önként 

vállalt cselekedetekben buzgólkodjunk, hanem elsősorban az állapotbeli kötelességekből adódó, 

Istentől küldött, vagy kísértésképpen jelentkező megpróbáltatások türelmes elviselését is ajánljuk 

fel naponta. 

A kiegyensúlyozott katolikus (keresztény) emberben nem válik szét élesen a természetfölötti és a 

természetes élet. Lelki megújulásunkkal megegyezik, s azt támogatja, ha nagyböjtben a számtalan 

elhanyagolt dolgaink rendbehozatalát is erénygyakorlatként kezeljük; elmulasztott kötelességek, 

adósságok, halasztott beteglátogatás, elmélkedések, tavaszi nagytakarítás, és nem utolsósorban 

Szentírás-olvasás, szentmisén való részvétel és a szentségekhez való járulás (gyónás, áldozás), 

esetleg nagyböjti lelkigyakorlat stb. 

Nagyböjtben a szenvedő Megváltó áll előttünk, aki magára vette fájdalmainkat. 

Önmegtagadásainkban vele egyesülünk. A böjt azonban nem önsanyargatás. Ellenkezőleg. Célja 

az ember felszabadítása, emberebbé tétele. Tapasztalatom szerint az emberben kettősség él. Küzd 

benne a „régi ember” és az „új”, az önzés és a szeretet. Edzenünk kell akaratunkat, hogy képesek 

legyünk uralkodni ösztöneinken. Az önmegtagadás egyfajta edzés, éppenséggel a szabadság 

érdekében. 

Ezekre gondoljunk a nagyböjti szent időben. A kereszt jele kísérje törekvéseinket és 

jószándékunkat. Egész valónkat fogja át Krisztus szent keresztjének jele, hogy „átrendezzen” és 

megtartsa bennünk Isten kegyelmi ajándékát. Hogy a „lila csendben” megvalósuljon a jézusi 

megváltás, a húsvéti kegyelem. 
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    A   k e r e s z t                
“Elég széttárni karunkat, hogy lássuk és belássuk: keresztre születtünk.  

  De hogy ez a kereszt “édes”, arról Jézus keresztje és egyedül az övé győzheti meg szívünket.”                    

                                                                                                                                              (Pilinszky János) 

A nagyböjt napjait éljük. A farsangi mulatságok is e szent idő elérkeztét jelezték. A 

katolikus keresztények homlokára pedig papjuk hamuval rajzolt keresztet. A kereszt teljesebb 

értelmében a szenvedés jelképe. A szenvedés az emberi természet velejárója. Volt-e, van-e 

csak egyetlen ember a Földön, aki nem ismerte meg a szenvedés könnyeit? Betegség, 

fájdalom, kín, szorongás, szomorúság, magány, csalódás, és ki tudná felsorolni 

megszámlálhatatlan formáit az ember testében vagy lelkében megjelenő keresztnek?  

E magazin oldalain már elgondolkodtunk azon, hogy Isten emberré lett Jézus Krisztusban. Ő 

szerette magát Emberfiának nevezni. Valódi emberi életet élt. A középkor egyik bölcse tette fel 

a kérdést és válaszolta is meg: “Miért lett az Isten emberré? – Hogy megtanuljon sírni.” Jézus 

maga mondta tanítványainak: “Az Emberfiának sokat kell szenvednie…” Tapasztalatból merte 

hirdetni az általunk alig megérthető igazságot: “Boldogok, akik sírnak.” 

A nagyböjt az Ő szenvedésére emlékeztet, de úgy, hogy a magunkéval is foglalkozunk. Minden 

szenvedés kereszt. De akkor válik jézusivá, ha előbb megteszünk mindent ellene. Ne 

kerüljünk bele, ha belénk vájt, legyőzzük. Ha őszinte küzdelmünk ellenére a szenvedéstől 

nem tudunk megszabadulni, csak akkor hihetjük, hogy keresztünk mélyen emberi -szent- (s 

nem csupán az állati élőlényt is kísérő jelenség). Bátor vagyok ezt állítani, mert Máté 

evangéliumában olvasunk Jézus magatartásáról: “Szomorú a lelkem mindhalálig… Atyám, ha 

lehetséges múljék el tőlem ez a kehely (szenvedés). De ne úgy legyen, ahogyan én akarom, 

hanem ahogy te.” Sőt mindent megtett, hogy ellenségei el ne fogják, míg “el nem jött az ő 

órája.” 

Ha minden erőfeszítésünk ellenére ránk nehezedik a kereszt, abban a pillanatban már nem 

egyedül hordozzuk, hanem Vele. Ismerjük szenvedéstörténetét. Simon nevű férfi segítette 

vinni a keresztjét. Veronika asszony kendőjét nyújtotta, hogy arcát megtörölhesse. Nekünk Ő 

a Simonunk és Veronikánk. A keresztények/keresztyének Istene Jézusban az emberrel együtt 

szenvedő Isten. 

Mécs László költő szerint a kereszt az ember árnyéka. Fény-imádó szemmel születik. Látja a 

Napot. Indul feléje, de az a zenitre ér föl. Az ember most mit tegyen, oda nem röpülhet. A Nap 

tovább ment, lefelé, egyre messzebb. Megrémült az ember és hátra nézett.  
 

“Most látta meg kitárt – karú árnyékát szívbe fájón, 

amint keresztül feketült s elnyúlt a messzi tájon. 

Vállára vette szomorún a mérföldes keresztet. 

A Nap lehullt, a föld kihűlt és alkonyodni kezdett. 

Lépdelt csillagtól csillagig, tán ezer évig is ment, 

beoltott fény – szomjas szeme kereste Őt, az Istent…” 
 

Igen. Nagyböjt. A kereszt árnyékában mindannyian Őt keressük hittel vagy hit 

nélkül, lázadozva vagy elfogadó szeretettel. Úgy vélem, szinte lehetetlen nem találkozni Vele, 

hiszen: “a megfeszített Isten karja tárva-nyitva áll, és nincs ennél tartózkodóbban kitáruló 

ölelés.” 

                                                                                                         Mácz István 

 

 

 

http://www.macz.hu/2011/03/24/a-kereszt/


 

 

 

 

 
 

A böjt összeszedettséget kíván meg: elhatározást, időt és lelkületet. Isten meghallgatja azt, aki 
böjtöl és "megalázza" magát. 
 

Többet ér a böjt imádsággal meg az alamizsna igazságossággal párosulva, mint a nagy vagyon, ha jogtalansággal 

jár együtt. Jobb alamizsnát adni, mint aranyat gyűjteni. (Tób 12,8) 
 
 

Böjtöltek, sírtak és jajgattak. Sokaknak hamu meg szőrzsák lett a fekvőhelye. (Eszt 4,3) 
 

Böjtöljetek értem! Három nap és három éjjel semmit se egyetek és ne is igyatok! Magam is ugyanígy böjtölök 

szolgálólányaimmal. (Eszt 4,16)  

 

Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt zsákruhát öltöttek. (Jón 3,5) 

 

Három napig térdre borulva, könnyek közt böjtölve, szüntelenül könyörögtek az irgalmas 

Istenhez. (2Mak 13,12) 

 

Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom 

nektek: megkapták jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, 

hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. (Mt 6,16-18) 

 

Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel. (Mt 17,21) 

 

Özvegyen maradt. Már nyolcvannégy esztendős volt. Nem hagyta el a templomot 

soha, éjjel-nappal böjtben és imádságban szolgált. (Lk 2,37) 

 

Az egyházak élére (kézrátétellel) elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben 

hittek. (ApCsel 14,23) 

 

Az igazi böjt nem látszik meg. A belsőt tisztítja meg a gonosz dolgoktól, és teszi tisztává az egész embert. A fiatalt és öreget 

egyaránt. Istennek úgy lehet igazán élni, ha életünkben van rendszeres és buzgó böjtölés. Olyan böjtölés, mely Isten miatt 

van - nem csupán léböjt, vagy méregtelenítés. Méregtelenítés, amennyiben a Sátán életünk egyik legnagyobb mérge. 

 

A komoly döntések előtt sem árt böjtölni. Egy nagy feladat, munka előtt, gyermekünk születése 

előtt, egy életre szóló elköteleződés előtt: a böjtben ismerjük fel Isten szándékát. 

 

A tökéletesedés útja a böjt. (Vienne-i Zsinat)  

 

1438 A bűnbánati idők és napok a liturgikus év folyamán (nagyböjti idő, a pénteki napok az Úr halálának emlékezetére) értékes 

alkalmak az Egyház bűnbánati gyakorlata számára. Ezek az idők különösen alkalmasak lelkigyakorlatokra, bűnbánati liturgiákra, 

bűnbánati zarándoklatokra, önkéntes lemondásokra - például böjt és alamizsnaadás - és a testvéri segítségnyújtásra. ( Katolikus 

Egyház Katekizmusa) 

 

Ha jól megnézzük, a böjt legvégső célja – ahogy Isten Szolgája II. János Pál pápa írta –, hogy segítsen önmagunkat 

egészen Istennek ajándékozni (vö. Veritatis splendor kezd. enciklika, 21). Tartsuk fontosnak a nagyböjtöt minden 

családban és minden keresztény közösségben, hogy általa eltávolítsuk mindazt, ami szétszórttá teszi lelkünket, és 

megerősítsük azt, ami táplálja a lelket, megnyitva szívünket Isten és a felebarát szeretetére. Fordítsunk több figyelmet 

az imádságra, a szentírásolvasásra, a bűnbánat szentségéhez és az Oltáriszentséghez járulásra, főleg a vasárnapi 

szentmisén. Ezzel a belső készséggel lépjünk be a nagyböjt bűnbánó légkörébe.  



 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának első 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melyből hitéleti 

tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 

A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

Ha jövedelemadójának  második 1%-ával Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  

SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 
melynek adószáma: 18055971-1-43 

ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

KARITÁSZ TÁMOGATÓ  ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 19666275-1-43 

 

  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  ! 

 

 

 

 

  

Rendelkezzen Ön is adója 1+1 %-áról! – Egy fillérjébe sem kerül! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYESISKOLA 
 

március 5-én, szerdán 19.00-kor a Magyar 

Szentek Templomában jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló előadássorozat  

a résztvevők igazolást kapnak. 
Információ: egylelk@yahoo.com; Állandó 

jegyesszolgálat: www.jegyes.hu 

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.18 óra) 

 

 

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. 
 

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉS 

„Nyisd meg kezedet a szűkölködő és 

szegény előtt”  (Második Törvénykönyv 15,11.) 

Hozzon tartós élelmiszert a szentmisére 
márc. 23 – márc. 30. között, melyet a 
KARITÁSZ eljuttat a rászoruló 
családokhoz. 
Ebben az időben minden szentmise előtt 
vagy után a templom vagy a kápolna 
sekrestyéjében leadható a felajánlott 
tartós élelmiszercsomag! 

Hálásan köszönjük! 

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. 

Bach: teljes Máté-passió 

a Magyar Szentek Templomában 

  

Ápr. 14. Nagyhétfő, este 19: 

Teljes első rész 

Ápr. 15. Nagykedd, este 19: 

Teljes második rész 
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