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Tompa Mihály: Bűnbocsánat
(részlet)

Az arc porban hever s a köny ömöl,
A hű vezeklő bűnét látja csak …

S hogy Istenhez fordúl bocsánatért:
Szétválni kezd lelkében szín, salak.

S ha a sziv meglágyult, mint a viasz,
Uj ember lenni a bűnös ha kész.

Felé hajlik az égi irgalom:
Bizzál fiam, bűnöd bocsátva lész!

Pilinszky János:  Hitünk „iskolája”
(részlet)

A nagyböjti időszak, végén Jézus kereszthalálá-
val és föltámadásának dicsőségével, az egyházi

év  legfontosabb  fejezete.  Hitünk  legélesebb
kontrasztjait egyesíti magában, s oldja fel végül

valamennyiünk feltámadásának reménységében.
Bűn és  lemondás,  szenvedés és öröm, halál  és

föltámadás: hitünk és életünk minden színe jelen
van  itt,  s  méghozzá  a  maga  teljességében,

legtelítettebb állapotában.

A  szenvedés  itt  kapja  meg  végérvényes
jelentését  a  bűn  rettenetes  valóságával  való

összefüggésében. Eszerint a lemondás egyszerre
jelenti az öröm és a szenvedés iskoláját. Ha nem

volna szenvedés, talán örökre megmaradnánk a
bűn állapotában. De a csapások kimozdítanak a

rosszból.  Ezért  beszélhetünk  a  szenvedés
kegyelméről,  s  a  szenvedésről,  mint  az  igazi

öröm kezdetéről.



Az Egyház bűnbánati napjai
Az Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) legújabban a következőképpen szabályozza a böjti
fegyelem megtartását hívei körében:
1249.  kánon  –  Isteni
törvény  folytán minden
krisztushívő köteles a maga
módján  bűnbánatot  tartani;
hogy  azonban  mindnyájan
egyesüljenek  valamilyen
közös  bűnbánattartásban,
bűnbánati  napok  vannak
előírva;  ezeken  a  krisztus-
hívők  különösen  is
törődjenek  az  imádsággal,  gyakorolják  a
vallásosság  és  a  segítő  szeretet  cselekedeteit,
végezzenek  önmegtagadásokat  sajátos
kötelezettségeiket  hűségesebben  teljesítve  és
főként  megtartva  a  böjtöt  és  a  hústilalmat  az  itt
következő kánonok szerint.

A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a
vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg
Krisztus  kínhaláláról,  mely  minket  bűneink
terhétől  megszabadított.  Csatlakozunk  Urunk
áldozatvállalásához, hogy saját és mások bűneiért
engesztelve  kiegészítsük  azt,  ami  még  hiányzik
Krisztus  szenvedéseiből  (Kol  1,24).  Ugyanakkor
erősítjük  magunkat,  hogy  a  kísértéseknek
könnyebben ellenálljunk.

E  napokon  különféle  önmegtagadásokkal,
imádsággal,  jócselekedetekkel  hozzuk  meg  saját
áldozatunkat.  A bűnbánati  nap  eszközei  közül  az
egyház  hagyományai  értelmében  kiemelkedik  a
böjtölés:  Krisztus  engedelmes  áldozatában  való
részvételnek  jele  egyben  a  testi  ember  fölötti
uralom  jelképe  és  kiváló  fegyvere  (Mt  9,15  és
17,20; vö. VI. Pál pápa intelmével).

Bár  a  keresztény  ember  egész  életét  átjárja  a
bűnbánat szelleme és gyakorlata, az Egyház kijelöl
egyes kötelező bűnbánati napokat is, hogy egymást
támogatva, a közösség egységében hozzuk meg az
illető liturgikus naphoz is hozzá tartozó áldozatot.
Ez idő szerint e napok a következők:

Szigorú  böjti  nap: hamvazószerdán  és  nagy-
pénteken.  (Egyszeri  étkezés,  melyen  kívül  még
kétszer  vehetünk  magunkhoz  valamit  erősítésül;
hústól való tartózkodás.)

CIC 1252.  kánon - A hústilalom kötelezi  azokat,
akik  tizennegyedik  életévüket  betöltötték; a
böjt pedig  az  összes  nagykorúakat  kötelezi
hatvanadik  életévük  megkezdéséig.  A  lel-

kipásztoroknak és 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.

Hústól való tartózkodás:  hamvazó-
szerdán és nagyböjt péntekjein.

Bűnbánati  (vezeklési)  nap: Az  év
többi  péntekjein.  (Böjt  vagy  más

önmegtagadás,  irgalmas  jócselekedet,  imádság.)
Nincs böjt (illetve bűnbánati nap), ha kiemelkedő
egyházi ünnepet ülünk. Mentesülnek a böjtölés (de
nem a  bűnbánat  egyéb gyakorlatai)  alól  a  nehéz
testi munkát végzők, közétkeztetésben részesülők.

1250.  kánon  - Bűnbánati  napok és  idők az  egész
egyházban az  év  összes  péntekjei  és  a  nagyböjt
ideje.

1253. kánon - A püspöki konferencia pontosabban
is  meghatározhatja  a  böjt  és  a  hústilalom
megtartását,  továbbá  egészében  vagy  részben
helyettesítheti  is  a  hústilalmat  és  a  böjtöt  a
bűnbánat  más  formáival,  főként  a  segítő  szeretet
cselekedeteivel és vallásgyakorlatokkal.

GYEREKSAROK



Az irgalmasság éve logójának magyarázata
Marko  Ivan  Rupnik  jezsuita  művész  alkotása  a  római  Termini  pályaudvar  közelében  található
hajléktalanszálló kapuját díszíti. December 10-én leplezték le a mozaikot.
A logó szemléletes egységbe foglalja a
szentév  alapgondolatát:  „Irgalmasok,
mint  az  Atya.”  Lukács  evangéliumá-
nak hatodik fejezetében Jézus az ellen-
ségszeretet témája kapcsán szólítja fel
követőit: „Legyetek tehát irgalmasok,
amint  a  ti  Atyátok  is  irgalmas.”  (Lk
6,36) A logó az irgalmasság teológiai
összegzéseként a Fiút mutatja, aki vál-
lára veszi az eltévedt embert, felhasz-
nálva  az  ősegyház  egyik  nagyon
kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisz-
tus szeretete teljességre viszi a megtestesülés titkát
a megváltással.
A logó kiemeli, hogy a Jó Pásztor az ember testét
érinti meg annak mélységében, és szeretettel teszi
ezt, hogy megváltoztassa az életét. Azonnal szem-
betűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pásztor végte-
len irgalmassággal magára veszi az emberiséget, és
összesimuló arcukon egyik szemük összekapcsoló-
dik. Ezzel a „közös szemmel” együtt látnak: Krisz-
tus Ádám szemével lát, Ádám pedig Krisztus sze-
mével. Így minden ember felfedezheti Krisztusban,
az új Ádámban a saját emberségét és a jövőt, mely
reá  vár,  Krisztus  tekintetében  szemlélve  az  Atya
szeretetét.

Az egész jelenet egy mandorla bel-
sejében helyezkedik el. A mandula
formájú  fénykoszorú  az  ókeresz-
tény és a középkori ikonográfiából
ismert, és Krisztus kettős, isteni és
emberi természetére utal. A három
ovális koncentrikus kék színű kör,
fokozatosan  világosodva  belülről
kifelé, Krisztus mozgására utal, aki
kiviszi az embert a bűn és a halál
éjszakájából. Másfelől pedig a sö-
tétebb színek mélysége a  mindent

megbocsátó atyai szeretet végső kifürkészhetetlen-
ségére utal. Krisztus kezein és lábain a sebhelyek
az  értünk  szeretetből  vállalt  szenvedésének
nyomai. Krisztus erős, képes megtartani a vállán az
elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magun-
kat. Lépteit az Útra helyezi, mert Ő, és egyedül Ő
ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető
utat.
A függőleges helyzetű mandorlamotívum bal olda-
lán  fut  a  szentírási  idézet:  „Irgalmasok,  mint  az
Atya – Misericordes sicut Pater.” A szentév logójá-
nak idézetét a világ különböző nyelveire is lefordí-
tották.          Forrás: Magyar Kurír, Vatikáni Rádió

A hónap magyar szentje
Magyarországi Boldog Pál O.P., az első magyar domonkos pap, a kunok apostola

A tatárdúlás vértől áztatott százada igen sok szentet ajándékozott hazánknak. Ebben a korban három új,
virágzó szerzetesrenddel is gyarapodott nemzetünk. A két koldulórend, a domonkosok és a ferencesek, még
alapítóik életében gyökeret vertek nálunk. Ugyanebben az időben az esztergomi kanonok, Boldog Özséb
megalapítja a pálosokat. Ezúttal Magyarországi Boldog Pált mutatjuk be, akinek a nevéhez a domonkosok
hazai letelepedése fűződik.
Pál magyar nemesi családban született. Ez lehető-
séget adott számára, hogy Bolognában, a kor leg-
patinásabb egyetemén végezhesse tanulmányait. Itt
kánonjogi doktorátust szerez, majd éveken át tanít
az egyetemen. Amikor a városba megérkezik Szent
Domonkos, a szent életű szerzetes beszédei akkora
hatással vannak Pálra, hogy szinte azonnal belép a
domonkos  rendbe.  A rendalapító  számára  az  új
szerzetessel  nagyszerű  lehetőség  kínálkozik  arra,
hogy közösségét hazánkban is meghonosítsa. 1221
pünkösdjén  Pált  négy  rendtársa  kíséretében  Ma-
gyarországra küldi.  A tudós szerzetes  kiváló mű-
veltségével,  lángoló  buzgóságával  és  rendkívüli
szónoki tehetségével tűnik ki.
Rendtársaival előbb Győrben, majd Veszprémben,
és később még másutt is alapítanak új konventeket.
A rend  a  Magyar  Királyság  területén  hamarosan
akkora  népszerűségre  tesz  szert,  hogy  még
az ausztriai tartományok  is  innen  népesültek  be
szerzetesekkel.

A Prédikátorok Rendjének fő küldetése az eltéve-
lyedettek és hitetlenek megtérítése volt.  Pál ezért
előbb a boszniai bogumil eretnekek, majd a kunok
megtérítésére vállalkozott. 
Több sikertelen próbálkozás után sikerült megnyer-
nie a kunok két jelentős vezérét,  Brutust és Bib-
rechet. Hamarosan megalakul a kun püspökség.
A kunok között közel 20 éven át sikeresen hirdette
Krisztus tanítását. Amikor azonban a tatárok betör-
tek Kunországba, Pálnak és társainak menekülniük
kellett. A tatárok a szent életű Pálra néhány társá-
val együtt egy templomban leltek rá, ahol a barbá-
rok dühének áldozatul esvén, 1242. február 10-én
valamennyien elnyerték a vértanúság koronáját. A
kiváló  domonkos  szerzetest  halála  után  a „kunok
apostola” nevet érdemelte ki, s mint vértanút több
helyütt is szentként kezdték el tisztelni. VII. Piusz
pápa 1807-ben hagyta jóvá tiszteletét.
Életpéldája:  Ne ijedj meg a nehéz feladatok lát-
tán! Légy bátor és kitartó!



 

 

        ELSŐÁLDOZÁS
Február 22-én, 18 órakor kor indul
az elsőáldozásra felkészítő hittan.
Várjuk az elsőáldozásra készülő

hittanosok  jelentkezését!
További információ Tibor atyánál.

Mi Újság? – 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 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Megújult honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

Február 28-án, vasárnap, országos
gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

     KERESZTÚT

Nagyböjtben minden
pénteken a Kruspér
utcai kápolnában az
Esti szentmise után
keresztutat járunk. 

RENDELKEZÉS AZ SZJA 1+1 %-ÁRÓL
Az állampolgárok idén is rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-áról.
Az első 1%-ot az Egyház javára lehet felajánlani.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A második 1%-ot különféle jótékonysági intézményeknek és alapítványoknak.
A felajánlás nem kerül külön pénzükbe az adományozóknak! 
Ha Egyházközségünket szeretné támogatni, akkor a 

SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT (adószáma: 18055971-1-43)
ha pedig Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a

KARITÁSZ TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY (adószáma: 19666275-1-43)
javára szíveskedjék rendelkezni! Minden rendelkező nyilatkozat számít! Köszönjük szépen!

JEGYESISKOLA
2016. február 10-én, szerdán este 7
órától a Magyar Szentek Templomban
jegyesoktatás indul. A 6 alkalomból
álló előadássorozatról a résztvevők igazolást kapnak.
Jelentkezés: Dr. Pákozdi István egyetemi lelkésznél 
az egylelkbp@gmail.com email-címen.
További információ: www.egylelk.com/page.php?7
Állandó jegyesszolgálat: www.jegyes.hu.

        BETEGEK KENETE
A betegek világnapjához kapcsolódóan
Február 9-én, kedden a Kruspér utcai
kápolnában az esti szentmise keretében

fél 6-kor gyenge egészségű  testvéreinknek
szolgáltatjuk ki a beteg szentségét.
Előtte fél 5-től gyónási lehetőség!

☺☺☺HITTANOSOK DOLGOZATAIBÓL ☺☺☺
Hogyan végzik a házszentelést?

„Meglátogatnak egy adott házat, és hamut szórnak a falára,
aztán felírják, hogy milyen év van (pl. 20+B+G+M+16).”

„... szentelt vízzel meglocsolják a falakat. Aztán az ajtóra
írnak egy feliratot ami a 3 királyt jelképezi: 20+G+M+E+16.”

Mire emlékeztet a hamu?
„Arra emlékeztet, hogy hamuból vagyunk és hamuvá leszünk.”

Mire törekszünk a nagyböjti időszakban?
„(Arra, hogy) csak pénteken együnk húst (esetleg mást, amit szeretünk).”

(Arra, hogy) „ne együnk húst, mert azzal állatot ölünk.”

Mit ünnepel az egyház újév napján?
„Az ujjévet.”

FIATALOKNAK!

2016. február 13-án
14.00-19.00 között a
Jézus Szíve Közösség

irgalmasság lelki napot
szervez a  Szent

István-bazilikában

PROGRAM:
  14°°  Kezdőima
           Szentségimádás
  15°° Irgalmasság rózsafüzér
  15°°  Dr. Török Csaba atya
           előadása
  16°°  Közös átmenetel
           a Szent Kapun
  18°°  Szentmise

mailto:egylelkbp@gmail.com
http://www.jegyes.hu/

	A logó szemléletes egységbe foglalja a szentév alapgondolatát: „Irgalmasok, mint az Atya.” Lukács evangéliumának hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36) A logó az irgalmasság teológiai összegzéseként a Fiút mutatja, aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva az ősegyház egyik nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisztus szeretete teljességre viszi a megtestesülés titkát a megváltással.

