
 Hirdetések 

1. Szerdánként este 6-tól jegyeskurzust tartunk a plébánián azok részére, 

akik ebben az évben szeretnének szentségi házasságot kötni. 

2. Liturgikus ünnepek a héten: hétfőn Szent Péter apostol székfoglalásának, 

szerdán pedig Szent Mátyás apostolnak lesz az ünnepe. 

3. Nagyböjtben keresztutat járunk péntek esténként fél 6-tól a Templomban. 

Kérjük azokat a csoportokat, akik vállalnának keresztút vezetését, 

jelentkezzenek a sekrestyében! 

4. Gyónási lehetőséget biztosítunk a nagyböjti szombatokon a szentmise 

előtt este fél 6-tól a Templomban. 
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NAGYBÖJT 1. VASÁRNAP 

A válaszos zsoltár válasza: Uram, minden utad irgalom és hűség * azoknak, 

kik szövetséged törvényét megtartják. 

 A katolikus Mijo Barada, miután egyetemistaként Medjugorjéban 

megtapasztalta Isten szerető közelségét, elhatározta, hogy életét teljesen 

átadja Istennek. A hit három lépése című önéletrajzi könyvében meséli, hogy 

az egyetem befejezése után elment katonának a „Jugoszláv Néphadseregbe”. 

Bevonulása előtt zarándoklatra ment Medugorjéba, ahol kérte Istent, hogy 

áldja meg a katonai szolgálata napjait. A katonaság teljes ideje alatt hetente 

két napot kenyéren és vízen böjtölt, naponta imádkozott, titokba 

rendszeresen szentmisére járt – amiért több évi börtönbüntetést is kaphatott 

volna, ha az kiderül.  

Isten áldása pedig egyre nyilvánvalóbban bontakozott ki szeme előtt. 

Szabadidejében például virágokat ültetett a szálláshelye körül. Amikor a 

parancsnoka látta ezt, és megtudta, hogy agrármérnök, megbízta a körlet, 

majd az egész laktanya parkosításával. Ennek híre más parancsnokokhoz is 

eljutott. Egyikük kérésének eleget téve, annak laktanyájának környékén 

almaültetvényt alakított ki, aminek gyümölcséből több ezer katona kapott 

saját adagja mellé egy-egy almát. Mivel azon a vidéken a nyár különösen 

száraz volt, rendszeresen imádkozott és böjtölt esőért. És történt, hogy két-

három naponta megjelent egy esőfelhő, és hullatott néhány csepp áldást. A 

A mellékelt QR-kóddal tudsz hozzáférni a 

kvízkérdésekhez. Válaszold meg a kérdéseket, és 

az utolsóra adott választ küldd el a 

tamas.atya.ck@gmail.com címre! Aki 

leggyorsabban küldi vissza a helyes megoldást, 

jutalmat kap. (Csak azokat a megoldásokat 

fogadjuk el, amelyek nem a szentmise ideje alatt 

érkeztek be.) 
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helybelieknek pedig eljöttek megtudakolni, hogy miért van az, hogy az 

esőfelhő csak a laktanya fölött hullat esőt, a szomszédos városba pedig nem. 

A katonák között két imacsoportot szervezett, rendszeresen együtt mondták – 

titokban – a rózsafüzért, Mijo környezetében élők leszoktak a 

káromkodásról, a leszerelése után pedig levelet kapott egyik katona 

édesanyjától, hogy fia neki köszönhetően teljesen megváltozott jó irányban.  

 A héten elkezdődött nagyböjti időszakhoz próbáljunk meg úgy 

hozzáállni, mint az egyház által felkínált kegyelmi időszakhoz. Mi se 

hezitáljunk kérni Istentől, hogy áldása kézzelfogható módon bontakozzon ki 

családjainkban, közösségeinkben. Gondoljuk át, hogy milyen jófogadásra 

(imádság, böjt, jócselekedetek) hív minket Isten ebben az időben. Szánjuk el 

magunkat azok megtételére, abban a biztos tudatban, hogy ezek Istennek 

tetsző és az Ő kegyelmi áldásait kiesdő vállalások!  

Ferenc pápa üzenete 2021 nagyböjtjére (1. rész) 

 „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18) Nagyböjt: a hit, a 

remény és a szeretet megújításának ideje. 

 Kedves Testvérek! Amikor Jézus előre közli tanítványaival 

szenvedését, halálát és feltámadását, mely az Atya akaratának teljesítéseként 

fog megvalósulni, akkor küldetésének legmélyebb titkát tárja fel előttük, és 

meghívja őket, hogy ők is vegyenek részt ebben a küldetésben a világ 

üdvösségéért. 

 Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé halad, arra 

emlékezünk, aki „megalázta magát, és engedelmeskedett a halálig, mégpedig 

a kereszthalálig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, 

merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, 

aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk 

keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésének köszönhetően új 

emberré szülessünk. De ezt a nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész 

zarándokútját, már most a feltámadás fénye világítja be, mely irányítja 

mindazok érzéseit, viselkedését és döntéseit, akik Krisztust kívánják követni. 

 A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18) 

megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az 

önmegtagadás útja (a böjt), a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla 

való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott 

gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a 

tevékeny szeretet megvalósulását. 

1. A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és tanúságot 

tegyünk róla Isten és minden testvérünk előtt. 

 Ebben a nagyböjti időszakban a Krisztusban kinyilvánuló Igazság 

befogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk szívünket 

Isten igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre továbbad. Ez az 

Igazság nem az értelem szüleménye, mely néhány kiválasztott, kiváló vagy 

tekintélyes elmének van csak fenntartva, hanem olyan üzenet, amelyet 

megkapunk, és megérthetünk azon szív bölcsességének köszönhetően, amely 

nyitott Isten nagyságára, aki már azelőtt szeretett bennünket, mielőtt mi 

tudatára ébredtünk volna. Ez az Igazság maga Krisztus, aki azáltal, hogy 

teljesen magára vette emberségünket, Úttá – sokat kívánó, de mindenki előtt 

nyitott Úttá – tette magát, mely elvezet az Élet teljességére. 

 Az önmegtagadásként megélt böjt abban segíti azokat, akik azt szívük 

egyszerűségében vállalják, hogy újra felfedezzék Isten ajándékát, és 

megértsék az ő képére és hasonlatosságára való teremtettségünket, amely 

őbenne találja meg beteljesedését. Az önként vállalt szegénység 

megtapasztalásával az, aki böjtöl, szegénnyé lesz a szegények közt, és 

felhalmozza a kapott és szétosztott szeretet kincseit. Ha a böjtöt ily módon 

fogjuk fel és éljük meg, az segít szeretni Istent és felebarátainkat, mivel – 

ahogy Aquinói Szent Tamás tanítja – a szeretet olyan mozgás, amely 

figyelmünket a másik felé fordítja, és őt önmagunkkal egynek tekinti (vö. 

Fratelli tutti [Mindnyájan testvérek] enciklika [a továbbiakban: FT], 93). 

 A nagyböjt arra szolgáló idő, hogy higgyünk, vagyis befogadjuk 

Istent az életünkbe, és megengedjük neki, hogy „lakást vegyen” nálunk (vö. 

Jn 14,23). A böjtölés azt jelenti, hogy felszabadítjuk életünket mindattól, ami 

azt megterheli – az igaz és hamis információk és a fogyasztási cikkek 

áradatától is –, hogy kitárjuk szívünk ajtaját az előtt, aki egészen szegényen, 

mégis „kegyelemmel és igazsággal telve” (Jn 1,14) érkezik hozzánk: az 

Üdvözítő Isten Fia előtt. 


