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A Böjt 
 

A böjt a mértékletesség erényének cselekedete: tágabb 

értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó 

önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való 

tartózkodás; szoros értelemben az önfenntartási ösztön 

megfékezése az evésben és ivásban. Célja a lélek 

fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűnbánat 

kifejezése. Testünk miatt a természetörv. is ajánlja, és 

minden vallás törvényei között szerepel. Az Ószövetségben 

a mózesi törvény csak az engesztelés napján írt elő kötelező 

böjtöt (Lev 16). A fogság után még 4 kötelező böjti nap jött 

ehhez: Jeruzsálem ostroma kezdetének, elfoglalásának, a 

templom. lerombolásának, Gedalja meggyilkolásának napja (Jer 41,1; 52,6). A farizeusok 

külsőséges böjtével szemben az esszénusok képviselték az istenfélő böjtöt. Jézus Krisztus 40 

napos böjttel kezdte nyilvános tevékenységét. Óv a külsőséges böjttől (Mt 6,16), s a sátán elleni 

harc fegyveréül adja (17,21). Az Egyház kezdettől fogva gyakorolta a böjtöt, mert „elvitetett 

tőle a Vőlegény” (Mk 2,20; vö. ApCsel 13,2). Egy idő után különvált a természetes és a szentségi 

böjt. Régebben a megtartóztatás foka szerint 3 böjtöt ismertek: 1. szigorú böjt, 2. enyhített 

böjt és a 3. hústilalom. 1966 óta az egyházi törvény csak a szigorú böjtöt és a húst tiltó 

megtartóztatást ismeri. 1560-ban a nagyszombati egyházmegyei zsinat így rendelkezett: Az 

Anyaszentegyház böjtjeit mindenki tartsa meg. Ne részegeskedjenek, adjanak alamizsnát, 

jámbor tettekkel foglalkozzanak, egyszer egyenek napjában, déltájban. 1611: a nagyszombati 

egyházmegyei zsinat: Mivel az anyaszentegyház fegyelmi kérdésekben tekintettel van a helyi 

egyházakra, tisztelettel kéri a zsinat a pápát, hogy a környező országokhoz hasonlóan a böjti 

törvény ne vonatkozzék a tejtermékekre és a tojásra. A törvény megtartására, mely szerint 

napjában egyszer, dél után szabad enni, emlékeztessék a híveket. Egyház hatályos törvénye 

szerint a húsevéstől vagy a püspöki konferencia előírásai szerinti más eledeltől való tartózkodás 

az év minden péntekén kötelező, hacsak egybe nem esnek egy a főünnepek közé tartozó nappal; 

hústilalmat és böjtöt kell tartani hamvazószerdán és nagypénteken. A hústilalom kötelezi 

azokat, akik 14. életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi 60. 

életévük megkezdéséig. A szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi 

értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a böjtre és a 

hústilalomra Az Egyház figyelmünkbe ajánlja az italban és ételben való böjt mellé a más 

dolgokban való mértékletességet is nagyböjtben. 
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Ne féljünk kimenni a pusztába! 
 

Hamvazószerdán a hamvazkodással megkezdtük a nagyböjtöt, 

ma pedig e liturgikus időszak első vasárnapja van. A mai 

evangélium arról szól, hogy Jézus negyven napot töltött a 

pusztában, miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Szent 

Márk evangélista így ír: „A Lélek kivitte Jézust a pusztába, és ő 

ott maradt negyven napon át, miközben megkísértette a sátán. 

Vadállatok között volt, és angyalok szolgáltak neki (1,12–13). 

Ezzel a néhány egyszerű szóval mutatja be Márk azt a 

próbatételt, amelyet Jézus szándékosan vállalt messiási 

küldetése megkezdése előtt. Az Úr Jézus győztesen kerül ki ebből a próbatételből, ez készítette fel arra, 

hogy Isten országának örömhírét elkezdje hirdetni. A magányban töltött negyven nap alatt nyílt 

küzdelmet vállalt a sátánnal, leleplezte annak kísértéseit, és legyőzte őt. És őbenne [Jézusban] 

mindnyájan győztünk, nekünk pedig most már az a feladatunk, hogy nap mint nap védelmezzük ezt a 

győzelmet!  

Az egyház azért emlékezetet minket erre a misztériumra a nagyböjt kezdetén, mert ez mutatja meg ennek 

az időszaknak a perspektíváját és értelmét. A nagyböjt ugyanis a küzdelem ideje – a negyvennapos 

időszakban küzdeni kell! – a rossz szelleme elleni küzdelem ideje (vö. a hamvazószerdai szentmise 

könyörgése). Miközben pedig áthaladunk a negyvennapos „pusztaságon”, tekintetünket a húsvét felé 

fordítjuk, ez ugyanis Jézus végérvényes győzelme a gonosz, a bűn és a halál felett. Látjuk tehát ennek az 

első vasárnapnak a jelentését: határozottan újra Jézus útjára, az élethez vezető útra akarunk lépni. 

Szemlélni akarjuk Jézust, látni, mit tett, és vele akarunk menni. 

Jézus útja a pusztaságon át vezet. A puszta azt a helyet jelenti, ahol hallani lehet Isten hangját és a 

kísértő hangját. A zajban, a lármában ezt nem lehet megtenni, ott csak az élet felületes hangjai 

hallatszódnak. A pusztában viszont le tudunk szállni a mélybe, ahol tényleg a sorsunk dől el, életről s 

halálról van szó. Hogyan lehet meghallani Isten hangját? Az ő szavában halljuk meg. Ezért fontos, hogy 

ismerjük a Szentírást, mert különben nem tudunk válaszolni a Gonosz fondorlatos közeledéseire. És itt 

szeretném megismételi azt a tanácsomat, hogy mindennap olvassuk az evangéliumot: vegyük elő 

mindennap, elmélkedjünk rajta, szánjunk rá egy kis időt, csak tíz percet; és vigyük magunkkal mindig: a 

zsebünkben, táskánkban… Fontos, hogy az evangélium mindig kezünk ügyében legyen. A nagyböjt 

pusztában töltött időszaka segít, hogy nemet tudjunk mondani a világiasságra, a „bálványokra”, segít, 

hogy az evangéliumnak megfelelő bátor döntéseket hozhassunk és erősebbé tehessük szolidaritásunkat 

testvéreinkkel. 

Lépjünk tehát félelem nélkül a pusztába, mert nem vagyunk egyedül: együtt vagyunk Jézussal, az Atyával 

és a Szentlélekkel! Sőt, ahogyan Jézus esetében látjuk, épp a Szentlélek vezet bennünket nagyböjti 

utunkon, ugyanaz a Lélek, aki leszállt Jézusra és akit megkaptunk a keresztségben. Ezért a nagyböjt 

kedvező alkalom arra, hogy jobban tudatosítsuk magunkban azt, amit a keresztségünkben megkapott 

Szentlélek művelt és művelhet bennünk. És így, nagyböjti utunk végén, húsvét éjszakáján tudatosabban 

tudjuk majd megújítani keresztségi szövetségkötésünket és belőle fakadó kötelezettségeinket. 

Szent Szűz, a Szentlélekre való odahallgatás mintaképe segítsen, hogy engedjük magunkat vezetni a 

Lélek által, aki mindnyájunkból „új teremtményt” akar formálni. 

Őrá bízom különösképpen az e heti, ma délután kezdődő lelkigyakorlatot, amelyen a római kúriában 

dolgozó munkatársaimmal együtt részt veszek. Imádkozzatok, hogy ebben a „pusztában”, a 

lelkigyakorlaton meg tudjuk hallani Jézus hangját, ki tudjuk javítani hibáinkat, hiszen mindnyájunknak 

vannak hibái, és ellen tudjunk állni a nap mint nap ránk leselkedő kísértéseknek. Kérlek tehát 

benneteket, kísérjetek minket imáitokkal. 

Ferenc pápa 



 

Amint Szentatyánk, FERENC pápa nagyböjti 
üzenetében is olvashatjuk: „Szeretném, hogy a ’24 óra 
az Úrért’ elnevezésű kezdeményezést az egész 
egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák 
március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az 
imádság szükségességét hivatott kifejezni.” A 
kezdeményezés célja, hogy az új evangelizációt a 
bűnbánat szentsége keretében is megéljék a hívek. Az 
idei program témájának gondolata: „a végtelenül 
irgalmas Isten” (Ef 2,4). 

A fenti kezdeményezéshez csatlakozva a budapesti 
Szent István-bazilikában március 12-éről 13-ára 
virradó éjszaka virrasztás lesz (20.00-tól reggeli mise 
kezdetéig).  

Március 13-án a Szent Jobb kápolnában reggel 7.00 
és 8.00 órakor szentmisét tartanak. 9.00 órától egész 
napos Szentségimádás lesz a szentségi kápolnában, 
16.00 órától 18.00 óráig lesz gyóntatás és 18.00-kor 
szentmise.  

Március 14-én reggel 9.00-től szentségimádás lesz 
a Szentségi kápolnában; 18.00 órakor szentmise zárja a napot, amely alatta gyónási lehetőség is 
lesz. 

Mátyás-templomban: Március 13.: 7.00 szentmise, utána 24 órás folyamatos szentségimádás; 
8.00-19.00 gyóntatás; 17.00 keresztút; 18.00 szentmise.  

Március 14.: 7.00 szentmise, majd ima lehetőség az altemplomban; 18.00 szentmise. 

Magyar Szentek Templomában: 14.: 17.30-tól szentórát tartunk, melyben lesz 
szentségimádás, ima és litánia. 18.30 szentmise. 

 

 

„Uram, eléggé megismertem már, milyen borzasztó a bűn rabszolgasága. 
Ha távol vagy, bárhogy is igyekszem, nem tudok helytállani, 
akaratosságom, gőgöm, érzékenységem és önzésem uralkodnak felettem. 
Napról-napra növekednek bennem és végül ellenállhatatlanok lesznek. A 
régi Ádám mind erősebb lesz bennem és végül rabságba ejt. Sok rossz 
dolgot ismerek, mégis megteszem, végül még én panaszkodom keservesen, 
hogy rabjuk lettem és nem tudok velük szakítani. Micsoda zsarnokság a 
bűn! Súlyos teher, megbénít és lenyom, és mi lesz a vége? Drága 
érdemeidért, mindenhatóságod erejével erre kérlek, Uram, adj életet, 
szentséget és erőt. Szentséges Isten, engedd, hogy erős legyek! Halhatatlan 
Isten, tégy kitartóvá! Szent, erős, halhatatlan Isten, könyörülj rajtam!” 

John Henry Newman 
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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. 8 – márc. 15. 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. 

Március 21-én, szombaton zarándoklatos lelki napra hívjuk a kedves testvéreket Esztergomba. 

A program: 08.00 indulás az Árpád híd buszpályaudvarról. Esztergomban keresztút a kálvárián, 

ima a Bazilikában, ebéd, lelkigyakorlatos beszéd és szentmise. Hazaindulás körülbelül 16.00. 

Jelentkezni a sekrestyében kell! 
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