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Csepcsányi Éva:
Nagyböjt előtt egy nappal

Nagyböjt előtt egy nappal
A legbelső fényben csöndre

hív, ki Lélek, 
és hív, és hív, és hív,

én meg rohanok: azt mondják
ez kell – adminisztráció, s ez:

társasági élet, kapcsolatépítés.
villamosozni A pontból B-be,

és Ő hiába hív, mert  n e k i k  hiszek.
A Bartókon repülő medúzák – színes
szatyrokat visz a szél, mint gyermekkorom,

ismeretlen helyre lengenek, s többé nem
látom őket már.

A valóság nem adminisztráció, társaság
és udvarias gesztusok.

A valóság az, hogy hív, és hív, és hív
a csöndbe, a mélybe, és csak Vele lenni

jó – viharban, sziklahasadékban, tűzben
meg fényben, pánik-sötétben, démon-
röhögésben, mégis egyszerű, semmi

misztika.
ülni csak a mozdulatlan térben, nézni

a sivatagba, és ölelni Őt.
Illetve dehogy ölelni, csak várni, és 

azt se tudni, mire vársz, unalom, görcs,
szomjúság és pánik

majd, tudod, az a pont, honnan hiszed
tovább nincs: ellobban az élet, pislákol,

parázs már, nem fáklya…
s ekkor, csak ekkor lép be

az Isten.
Nagyböjt – jöjj hát halott, Élő

Fiúisten!

Ferenc pápa nagyböjti üzenete
Isten szava, miként a másik ember, ajándék

„Minden emberi élet, mely elénk kerül, megérdemli
a befogadást, a tiszteletet és a szeretetet, főként ha
gyenge  és  védtelen”  –  áll  Ferenc  pápa  kedden
megjelent rövid nagyböjti  üzenetében. Arra buzdít,
hogy ne legyünk a foglyai  a  pénznek,  amely nem
hagy  teret  a  szeretet  számára  és  útjában  áll  a
békének.  Ferenc  pápa  üzenete  valójában  egyetlen,
jól ismert bibliai kép, a koldus Lázár és a dúsgazdag
történetének (Lk 16,19-31) hármas körüljárása.

A másik ember ajándék számunkra

A történet a két személyt írja először le, bár jobban
inkább  a  szegényt  részletezi.  Reménytelen
helyzetben él, fel sem tud ülni fektéből, ott hever a
gazdag  kapujánál  és  az  ura  asztaláról  lehulló
morzsákból  tengeti  az  életét.  Testét  fekélyek

borítják,  amiket  kutyák  nyaldosnak.  A komor  kép
drámaiságát  még  csak  kiemeli  a  szegény  ember
neve:  Lázár,  vagyis  Isten  megsegít!  Ez  az  ember
nem  névtelen,  konkrét  vonásokkal  és  személyes
élettörténettel  rendelkezik,  van  sorsa.  Miközben  a
gazdag  számára  láthatatlan  marad,  nekünk
otthonossá válik, olyanná válik számunkra, mint egy
felbecsülhetetlen  gazdagság.  Lázár  azt  tanítja
nekünk, hogy a másik ajándék, amit helyes emberi
kapcsolatban hálásan értéknek ismerünk el. Ő nem a
kapunkban  fekvő  kellemetlen  akadály,  hanem
felhívás  a  megtérésre.  Először  is  nyissuk  meg  a
szívünk ajtaját  a  másik  előtt,  mert  minden emberi
személy egy adomány. Most Nagyböjt idején főként
a rászorulókban ismerjük fel őket.



A bűn vakká tesz minket   

A bibliai kép kegyetlen élességgel feltárja a két sze-
mély ellentmondásosságát. A dúsgazdagnak ugyanis
nincs  neve,  csak  „gaz-
dagnak” hívják.  Ezt  je-
leníti  meg  fényűző
ruhája,  az  aranynál  és
ezüstnél  is  értékesebb
bíbor,  mely csak az is-
tenségnek  és  királyok-
nak  jár  ki.  Bisszusz-
patyolata  pedig  olyan
értékes lenvászon, mely
egyenesen  a  szentség
kiemelésére  szolgálna.
„Naponta dúsan lakmá-
rozott”, látható benne a
bűn  drámaisága,  mely
hármas jelleget ölt benne: pénzimádata, üressége és
a gőgje.  A pápa üzenete Pál  tanítására emlékeztet,
aki szerint „a pénz utáni sóvárgás minden rossznak a
gyökere”,  mely  zsarnoki  módon  uralni  kezdi  az
embert.  A dúsgazdag kapzsisága üressé és  önteltté
teszi. A megjelenésnek, a látványnak él,  ami pedig
éppen elleplezi a bensőt. Élete a külsőségek foglya,
de morális mélységének legalsó foka a gőgje. Úgy
öltözködik, mint egy király, sőt, mint egy isten, csak
a saját énje létezik neki, elfeledvén, hogy közben ő
is csak egy egyszerű halandó.

Isten Szava ajándék

Ferenc pápa nagyböjti üzenete harmadik részében a
hamvazószerdai  intésre  utal:  Emlékezzünk,  hogy

porból vagyunk! A példabe-
széd két szereplője egyaránt
meghal és a történet nagyob-
bik része a túlvilágon folyta-
tódik, ahol mindketten felfe-
dezik,  hogy oda  nem vittek
magukkal  semmit  sem.  Ki-
derül, hogy a dúsgazdag Áb-
rahám  fia,  mégiscsak  lenne
kapcsolata  embertársaival,
sőt  az  Istennel  is,  de  földi
életében  ő  maga  volt  saját
istene. Szenvedése közepette
lesz  fogékony  arra,  amit  ő
maga soha nem tett  meg. A

történet egyfajta méltányos igazságossággal zárul: az
élet rossz dolgait itt a jó ellensúlyozza. A dúsgazdag
azt is fölfedi, hogy sem a rokonai, sem pedig ő maga
nem adott  Isten  Szavára  és  ebből  adódott,  hogy a
másikat nem becsülte. Ellenben Isten Igéje élő erő,
mely képes megtérést szítani az ember szívében és
őt  magát  Isten  felé  fordítani.  Nagyböjt  alkalmas
ideje szolgáljon nekünk arra, hogy Isten Szava által
az igazi megtérés útjára lépjünk – zárul a pápa nagy-
böjti üzenete.
(Vatikáni Rádió, Vértesaljai László SJ)

Böjt, imádság, irgalmasság
Aranyszavú Szent Péter († 450k), Ravenna egykori püspökének tanítása

„Testvérek,  három  dolog
élteti a hitet, állandósítja a
buzgóságot, és őrzi meg az
erényt: az imádság, a böjt
és  az  irgalmasság.  Amit
imádkozva kérünk, amiért

böjtöléssel esdeklünk, azt az irgalmasság cselekede-
tei által nyerjük el. Imádság, böjt, irgalmasság; ez a
három egységbe tartozik, és egymást élteti.

Az imádságnak ugyanis a böjt a lelke, a böjtöt pedig
az  irgalmasság  élteti.  Ne  próbáljuk  szétválasztani
őket, mert nem választhatók el egymástól. Ha vala-
kinek a  lelkében csak az egyik van meg,  vagy ha
nincs  meg  valakiben  egyszerre  mind  a  három,  az
annyi, mintha egyik se volna benne. Tehát, aki imád-
kozik, böjtöljön is; aki böjtöl, irgalmasságot is gya-
koroljon; hallgasson a kérő szóra, mert aki kér, azt
szeretné, hogy meghallgatást nyerjen; Isten annak az
embernek a kérését hallgatja meg, akinél mások kérő
szava nem talál süket fülekre.
Aki  böjtöl,  értse  meg  a  böjt  szellemét.  Érezzen
együtt  az  éhezővel,  mert  aki  éhezik,  azt  szeretné,

hogy az Isten is együtt érezzen vele. Gyakorolja az
irgalmasságot, aki magának is irgalmat remél. Buz-
gólkodjék,  aki életszentségre törekszik.  Aki azt kí-
vánja, hogy adjanak neki, maga is adakozzék. Vak-
merő módon kér az,  aki  megtagadja másoktól  azt,
amit önmagának követel.

Ember, légy önmagad számára az irgalmasság min-
tája. Ezért  másokkal szemben éppúgy haladék nél-
kül,  ugyanolyan módon és éppen olyan mértékben
gyakorold az irgalmasságot, mint ahogyan, amennyi-
re és amilyen gyorsan kívánod azt magadnak.
Tehát az imádság, az irgalmasság és a böjt  legyen
számunkra együttes oltalom Istennél: legyen együt-
tes közbenjárónk és értünk való hármas könyörgés.

Amit  tehát  a  gőg  miatt  elvesztettünk,  szerezzük
vissza böjtöléssel. Lelkünket böjtölés által tegyük ál-
dozattá, mert a próféta tanúsága szerint ennél semmi
kedvesebbet  sem ajánlhatnánk fel  Istennek,  hiszen
ezt  tanítja:  Áldozat  Istennek a  töredelmes  lélek:  a
megtört és megalázott szívet Isten nem veti meg (vö.
Zsolt 50, 19). (folytatás a hátoldalon!)



A hónap magyar szentje
Boldog Meszlényi Zoltán, egyházmegyénk vértanú segédpüspöke

(Ünnepe: március 4.)

Meszlényi  Zoltán  Lajos  1892-ben
Hatvanban született. Édesapja taní-
tó, majd iskolaigazgató volt. Zoltán
az öt gyermek között  másodikként
látta meg a világot. 
Érettségi után, 1909-ben pártfogója,
Vaszary  Kolos  bíboros-hercegprí-
más,  esztergomi  érsek  Rómába
küldte  továbbtanulni.  Teológiai  ta-
nulmányainak nagy részét a Colle-
gium Germanicum et  Hungaricum
növendékeként  a  Pápai  Gergely
Egyetemen  végezte.  1912.  július
20-án  filozófiai  doktorátust,  1913-
ban teológiai diplomát szerzett. Az első világháború
miatt kényszerből egy ideig Innsbruckban is tanult;
itt szentelte pappá 1915. október 28-án Franz Egger
brixeni herceg-püspök.
Magyarországra  történő  visszatérése  után  először
Komáromba  nevezték  ki  káplánnak,  de  püspöke,
Csernoch  János  bíboros-hercegprímás  már  néhány
hónap  múltán  Esztergomba  hívta,  ahol  a  prímási
kancellárián  bíztak  rá  egyre  fontosabb feladatokat.
1917. március 2-án a kardinális érseki levéltárossá
és  szertartóvá  nevezte  ki.  1926.  január  30-án
hercegprímási és érseki titkár, majd 1931-ben a fő-
káptalan tagja, nógrádi és honti főesperes, később a
káptalan  helynöke  lett.  Serédi  Jusztinián  bíboros
1929. július 6-án az „érseki ház önálló és felelős ve-
zetőjének” nevezte  ki.  1930 és  1936 között  iroda-
igazgató volt.
XI.  Piusz pápa kinevezése nyomán,  1937.  október
28-án  Serédi  Jusztinián  bíboros-hercegprímás
Sinope címzetes püspökévé szentelte. Az új püspök
jelmondatául ezt választotta: „Fidenter ac fideliter”
– „Bizalommal és hűséggel”. Ettől fogva a minden-
kori  hercegprímás-esztergomi  érsek  segédpüspöke
volt.  Élete során jelentős egyházjogi tevékenységet
folytatott: ebben a témában könyvet írt és tanított is,
többek között az egri Érseki Jogakadémián és a Páz-
mány Péter Tudományegyetem Teológiai Karán.
Egész életében szenvedélyes szeretettel foglalkozott
a szegényekkel. Különösen az árvaságra jutott vagy
krízishelyzetben  élő  gyerekekkel.  Át  tudta  érezni
helyzetüket, mivel ő maga is félárva volt: édesanyját
igen korán elvesztette, és édesapja is hamar elhunyt.
Nem sokkal a háború után kiment Svájcba, hogy tá-
mogatást kérjen az esztergomi árva gyerekek otthona
számára. Támogatta azokat a női szerzetes közössé-
geket is, akik szociális munkát végeztek. 
Serédi Jusztinián 1945-ben bekövetkezett halála után
Mindszenty  József  lett  az  új  esztergomi  bíboros
érsek,  aki  Meszlényi  Zoltánt  minden  hivatalában

megerősítette.  Amikor  az  állambiz-
tonsági szervek a hercegprímást 1948.
december  26-án  letartóztatták,  majd
koncepciós  perben  elítélték,  az
egyházmegyei  ügyeit  Drahos  János
kanonok,  esztergomi  általános  érseki
helynök  vette  kézbe,  aki  azonban
1950-ben  elhunyt.  Ezután  Meszlényi
lett  az  esztergomi  érseki  helynök,
mivel  a  káptalan  nem  volt  hajlandó
megválasztani az állam által támoga-
tott  Beresztóczy  Miklóst.  Helynöki
székfoglalójában  szinte  ígéretet  tesz:
„Krisztus  hű  pásztoraként  a  hitet  és

Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha! Isten
engem úgy segéljen.”
A kommunista  hatalom  nem  tudta  megbocsátani,
hogy a káptalan nem az ő szándéka szerint választott
helynököt, s a beiktatás után 12 nappal, 1950. június
29-én a püspököt elhurcolták esztergomi lakásáról az
Államvédelmi Hatóság emberei. A kistarcsai interná-
ló táborba került, ahol a többi rabtól elkülönítve ma-
gánzárkában  őrizték  és  kínozták.  Több  szemtanú
egybehangzó  állítása  szerint,  télen  éjjel-nappal
nyitott ablaknál volt kénytelen tartózkodni. A feleba-
ráti szeretet hősies fokáról árulkodik, hogy utolsó és
egyetlen pulóverét odaajándékozta egy szerzetesnek.
Meszlényi  Zoltán  ellen  nem  folyt  semmiféle
nyilvános  per.  Ítélet  nélkül  tartották  fogva.  Arra
törekedett az állami elnyomó gépezet, hogy semmi
hír  ne  kerüljön  nyilvánosságra  a  letartóztatott
püspök sorsáról. Úgy tűnik, utólag is eltüntettek a le-
tartóztatásával  kapcsolatos  minden  dokumentációt,
ha egyáltalán volt ilyen.
Halála  feltehetőleg  az  elszenvedett  megpróbáltatá-
sok és az orvosi ellátás hiánya miatt következett be,
valószínűleg 1951. március 4-én.
Az elhunytat Rákoskeresztúron az Új köztemető te-
rületén  temették  jeltelen  sírba.  1966.  június  24-én
földi maradványait exhumálták, átszállították Eszter-
gomba,  és  az  esztergomi  bazilikában  helyezték
csendben örök nyugalomra, a nagy nyilvánosság ki-
zárásával,  az  egyházmegye  vezetőségének,  néhány
papjának és kispapjának szűk körében.
XVI.  Benedek  pápa  2009.  július  3-án  jóváhagyta
boldoggá avatását. A szertartásra, melyet Erdő Péter
bíboros,  prímás,  esztergom–budapesti  érsek  és
Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció
prefektusa  végzett,  2009.  október  31-én,  ünnepi
szentmise keretében került sor az esztergomi bazili-
kában.
Életpéldája:  Feladataidat  végezd  mindig  hűsége-
sen! Légy érzékeny más emberek szükségletei iránt!



 

 

(folytatás a 2. oldalról)
Ember, ajánld fel tehát lelkedet Istennek. Ajánld fel
böjtölésed áldozatát, hogy tiszta, szent és élő áldozat
legyen, amely magad számára is maradjon meg, de
ugyanakkor legyen adomány Istennek. Nincs ment-
sége annak, aki ezt megtagadja Istentől; mert ha oda
tudja magát adni, lesz mentsége.
Ha elfogadjuk a fentieket, akkor szóljunk most még
az irgalmasságról. A böjt vetése nem sarjad ki, ha az
irgalmasság azt nem öntözi, hiszen ha elapad az ir-
galmas lelkület,  akkor  kiszárad a  lélekből  a böjtre
való készség is. Amit az eső jelent a termőföldnek,
azt jelenti a böjtölő lelkületnek az irgalmasság. Ne-
mesítse  meg bárki  bármennyire  is  a  szívét,  őrizze

meg tisztaságban a testét, gyökeresen irtsa ki vétkeit,
fűzzön bár koszorúba erényeket, de ha az irgalmas-
ság folyamának árjával nem öntözi ezeket, az ilyen
böjtölő nem gyűjt be gyümölcsöt.
Böjtölő, hiábavaló a te böjtölésed, ha hiányzik belő-
led az irgalmasság. Böjtölő testvér, csak az áramlik
majd vissza bőségesen a te csűrödbe, amit irgalmas-
ságod  által  előbb  te  kiárasztottál.  Vigyázz  tehát,
ember, nehogy elveszítsd azt, amit magadnak akarsz
megőrizni; azzal gyűjts magadnak, hogy másoknak
bőségesen adsz. Ember, amit a szegénynek adsz, azt
magadnak adod, mert nem lesz az a tied, amit má-
soknak oda nem adsz.”
(Aranyszavú Szt. Péter püspök 43. beszédéből)
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     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

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

      NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉS
„Nyisd meg kezedet a szűkölködő és szegény előtt” (5Móz 15,11). Immár hagyománnyá lett,
hogy hazánk minden katolikus templomában tartós élelmiszert gyűjtenek a rászoruló családok
megsegítésére. Az irgalmasság rendkívüli szentéve még nagyobb aktualitást ad a tevékeny
jótékonyságnak.  A gyűjtés időpontja: március 19–26. A tartós élelmiszert a templom vagy a
kápolna sekrestyéjében lehet leadni a vasárnapi és hétköznapi szentmisék előtt vagy után,
és a Karitász fogja őket eljuttatni a nehéz helyzetben élő családoknak. Hálásan köszönjük!

BETEGEK HÚSVÉTI GYÓNÁSA ÉS ÁLDOZÁSA
Idős, otthonhoz kötött testvéreinkhez a

nagyböjt folyamán készséggel elmegyünk,
hogy a húsvéti szentgyónásukat,

szentáldozásukat el tudják végezni.
Az igényt a sekrestyében vagy az
irodában szíveskedjenek jelezni!

BŰNBÁNATI ÉS BÖJTI FEGYELEM

Nagyböjt péntekjein 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.


