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III/7. szám Évközi 6. vasárnap

Lev 13,1-2.44-46; 1Kor 10,31-
11,1; Mk 1,40-45

„A leprás, akit a betegség megtá-
madott, szaggassa meg ruháját, a 
haját hordja kibontva, a szakállát 
takarja el, és kiabáljon: »Tisztáta-

lan, tisztátalan!«”

A ragályos betegségben 
szenvedőt, a közveszélyes őrültet, 
az erkölcsi fertőzést terjesztőt el 
kell különíteni, hogy inkább egy 
haljon meg, mint hogy az egész nép 
elpusztuljon. Az Ószövetségnek 
Istentől szentesített önvédelmi ren-
delkezése ez, amely arra hivatott, 
hogy megóvja a választott nép testi-
lelki egészségét.

Igen ám, de a lepráshoz való 
viszony mélységes szakadékot ho-
zott létre az emberek között, és 
megjelent az erkölcsi kirekesztés, a 
lenézés és megvetés. Jézus átlépi ezt 
a szakadékot, és ezekkel a kizártak-
kal is törődik. Amikor meggyógyít 

egy leprást, nem csupán csodás mó-
don visszaadja testi épségét, hanem 
utal a messiási országra, amelyből 
ezek a szerencsétlenek sem lesznek 
kirekesztve. A leprás megtisztulása 
korabeli felfogás szerint a halott fel-
támadásával volt egyenértékű. Jézus 
csodája egyben az idők végezetekor 
elkövetkező holtak feltámadását is 
előlegzi.

De Isten szent Fia még ennél is 
tovább megy. Nem csupán lehajol 
az elesetthez, hanem földi életé-
ben sorsközösséget is vállal vele. 
Hiszen őt is kiközösítették, tisztáta-
lannak nyilvánították halálában. És 
őrá egészen sajátságos, üdvtörténeti 
értelemben érvényes, hogy jobb, ha 
egy hal meg a népért, mintsem hogy 
az egész nép elpusztuljon. Jézus 
Krisztus ugyanúgy ott van a betegek 
oldalán, mint az egészségesekén. A 
megtestesülés által megszentelődött 
az emberi létezés valamennyi ál-
lapota.

Betegnek, lelkileg leprásnak 



s ezért a közösségből kirekesz-
tettnek érzed magad? Azonosulj 
Krisztussal, aki érted vállalta a 
gúnyt, megvetést és kiközösítést! 
És pillantsd meg benne az Orvost, 
aki fogyatékosságaid, betegséged 
korlátain túl végtelen távlatokat 
nyit meg a szívedben. Semmi sincs 
lezárva, egyszer s mindenkorra el-
rontva! Épp gyöngeségeden keresz-
tül tud leginkább megközelíteni 
téged, átölelni és megajándékozni 

szeretete halhatatlan erejével.
Egészséges vagy? Ne nézd le 

a leprást, ne fordulj el tőle részvét-
telenül! Lépj oda hozzá, és csókold 
meg őt, mint Szent Ferenc, mert 
benne Krisztussal találkozol, és új 
irányt vesz az életed.

Barsi Balázs-Telek Péter-Pál: 
Magasság és mélység – 

Évközi idő
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A húsvétot megelőző negyven-
napos böjt kezdete, hamvazószerda 
idén február 18-ára esik. A nagyböjt 
a keresztények számára a bűnbánati 
időszak, amely alkalmat ad arra, 
hogy méltóképpen felkészülhes-
senek a húsvét megünneplésére.

A hamvazószerda abból az ősi 
hagyományból ered, hogy a hívők 
a vezeklés részeként hamut szór-
tak a fejükre. Ennek emlékét a mai 
napig őrzi a szertartás: az előző év-
ben megszentelt és elégetett barka 
hamujából a pap ezen a napon, és 
nagyböjt első vasárnapján keresz-
tet rajzol a hívek homlokára, annak 
emlékére, hogy porból vagyunk és 
porrá leszünk. A hamu egyszerre 
jelképezi tehát az elmúlást és a 
megtisztulást.

A vasárnapokat az egyház nem 
számítja böjti napnak, ezért a VII. 
század óta szerdai nappal kezdődik 
a nagyböjt, így hamvazószerdától 
húsvét vasárnapig a böjti napok 

száma éppen negyvenet tesz ki. A 
böjt vallásos gyakorlata a figyelem 
középpontjába állítja a bűnbánat, 
a megtisztulás, az áldozat és a 

könyörgés fontosságát. Nagyböjt-
ben a keresztények különös figyel-
met fordítanak a szegények meg-
segítésére is.

Az egyház hamvazószerdára és 
nagypéntekre rendel szigorú böjtöt: 

Hamvazószerda
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a 18 és 60 év közötti híveknek csak 
háromszor lehet étkezniük és egy-
szer jóllakniuk. Ezen a két napon és 
nagyböjt többi péntekén 14 évesnél 
idősebb tagjait arra kéri az egyház, 
hogy a böjti fegyelem részeként ne 
fogyasszanak húst. (FH)

Forrás: http://www.nyugati-
jelen.com/hitelet/hamvazoszerda_

kezdodik_a_nagybojt.php”

A Szent Negyvennapnak két 
jellegzetes belső tulajdonsága van: 
egyrészt ás elsősorban ez a kereszt-
ségre való előkészítésnek és arról 
való megemlékezésnek, másrészt 
pedig ez a töredelemnek ideje. Ezért 
kell, hogy a hívők ebben az időben 
nagyobb buzgósággal hallgassák 
Isten igéjét, több időt fordítsanak 
imádságra, hogy így készüljenek 
a húsvéti misztérium megünneplé-

sére” - fogalmaz a Sacrosanctum 
concilium kezdetű zsinati doku-
mentum. (SC 109.)

Az Egyház nemcsak megem-
lékezik Krisztus húsvéti misz-
tériumáról, hanem a liturgiában 
megújítja azt, hogy a hívők 
egyesülhessenek a Megváltóval és 

felfoghassák kegyelmeit. A nagy-
böjt az évenkénti tavaszi tisztulás 
és lélekújulás ideje az Egyházban. 
Emellett a szellemi harc ideje is. 
Krisztus harcba szállt a sátánnal: 
böjtölése által, a kísértés vissza-
verése által, tanítása és gyógyító 
csodái által, legfőképpen pedig 
önként vállalt szenvedése és halála 
által. A kereszten látszólag veresé-
get szenvedett, de valójában halá-
lának percében rontotta le a sátán 
birodalmát.

A nagyböjti lelkület elsődleges 
jellemzői: a külső élet visszaszorí-
tása, magunkba szállás; bűnbánat, 
életünk jobbítására való szándék; 
az Egyház liturgiájával egyesülve a 
nagyböjti fegyelem fölajánlása.

A nagyböjtnek három fő sajá-
tos gyakorlata van:

1. A böjt. Elsősorban az étel-
böjt, mert ez a legkeményebben, 
leginkább, szüntelenül figyelmez-
tetve felszögez minket Krisztus 
keresztjére. A böjt kiterjed más 
külső javakra: a kedvenc ételre, 
italra, szórakozásra, tréfálkozásra, 
alvásra, stb... Bár külső tett a böjt, 
de lényege egy belső valóság: az 
önakarattól való elfordulás, Isten-
hez való odafordulás.

2. Az irgalmasság. Ez kettőt 
jelent: adni - az egyházatyák taní-
tása szerint a böjt akkor értékes 
Isten előtt, ha az így megtakarított 
pénzből (időből, stb.) a nálunk sze-
gényebbeknek segítünk. Az első Pé-
ter levél alapján: “a szeretet befödi 
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a bűnök sokaságát”. A másik: meg-
bocsátani. Őszíinte szívből, semmi 
viszonzást és hálát nem várva. Ez is 
bűnbánati cselekmény, mert Krisz-
tus ennek függvényévé tette az ő 
bocsánatát.

3. Az imádság. A böjt és jó-
cselekedet közvetve vonatkozik 
Istenre. Az imádságban, elmélke-
désben, lelki olvasmányban a lélek 
közvetlenül Istenhez emelkedik: a 
teremtményektől a Teremtőhöz, a 
hasznostól az igazsághoz, az anya-
giaktól a szellemiekhez, a hétköz-
napok túl sok külső eseményétől a 
belsőhöz fordul, kilép önmagától, 
hogy megtalálja igazi önmagát. 
A nagyböjt a több liturgikus ima, 
közösségi ima, magánima, tem-
plomlátogatás, vallási tanulás és 
olvasás megszentelt időszaka.

Nagyböjt első szakaszának 
liturgikus tárgya a keresztségi 
kegyelem, a bűnbánat, vezeklés, a 
nagyböjti megújulás, a böjtölés ál-
dozata. Az evangéliumban először 
a böjtölő és megkísértett Krisz-
tust látjuk, majd az üdvösséget és 
bűnbocsánatot hirdető Messiást, 
vagy a gyógyító-evangéliumok 
jelképében a kegyelmi gyógyulást 
hozó isteni Orvost. A könyörgések 
a nagyböjti életgyakorlatra kérnek 
segítséget, s azt liturgikusan fela-
jánlják Istennek.

Az Egyház segít minket a 
nagyböjt idején. Anyai intelmén, 
megszentelő liturgiáján és a meg-
szentelt nagyböjti gyakorlatokon 

kívül az Egyház jámbor szokások és 
ájtatosságok által is elő akar készíte-
ni minket húsvét befogadására. Ilyen 
a keresztút, a nagyböjti lelkigyakor-
latok, tanítások.

Tanácsok: Minden napnak saját 
miséje van - egyedi, saját szöveggel 
-, járjunk többet misére. Vegyünk 
részt a pénteki keresztutakon. Ter-
vezzük meg nagyböjti étrendünket.

A nagyböjti elmélkedés alapa-
nyaga lehet a nagyheti szertartások 
szövege, szimbólumai. Ezentúl pe-
dig aki képes, jelentkezzen nagyhe-
ti liturgikus/énekes szolgálatra.

Fontos (elsősorban) az állapot-
beli kötelességek jó teljesítése. 
Ezért csak annyi pluszt vállaljunk, 
amit meg is tudunk tenni, és nem 
megyünk tönkre abban sem lelki-
leg, sem fizikailag...

A kiegyensúlyozott katolikus 
emberben nem válik szét élesen a 
természetfölötti és természetes élet. 
Lelki megújulásunkkal jól egybe-
hangzik, s azt támogatja, ha nagy-
böjtben a számtalan elhanyagolt 
dolgok rendbehozását is erénygya-
korlatként kezeljük: elmulasztott 
kötelességek, adósságok, halasz-
tott beszélgetések, levelek, tavaszi 
nagytakarítás stb.

A szöveget az Éneklő Egyház 
c. énekeskönyv írása alapján állí-
tottuk össze. 

Forrás: http://sztkereszt.
blogspot.com/2011/03/nagybojt-

nagybojti-ido.html 



a) A négyzetrács függőleges oszlopából Jézus megtérésről szóló példa-
beszédének főalakja olvasható ki.

1. A nagyböjti felkészülésbe nem a testi böjtölés a legfontosabb, hanem 
a … 2. A szent negyven nap eredetileg erre a szentségre való felkészülés ideje 
volt. 3. Így nevezzük a bűnre csábítást, melyet a pusztában böjtölő Jézus pél-
dájára nekünk is le kell győznünk. 4. Csodás esemény egy galileai hegyen, 
melynek Péter, János és Jakab apostolok voltak a szemtanúi. Jézus … 5. Ilyen 
a miseruha színe nagyböjt negyedik vasárnapján, 6. …és ilyen a nagyböjt 
többi napján. 7. Ez a nagyböjt első napja. 8. Nagyböjt ötödik vasárnapjának 
régi elnevezése (Arra utal, hogy a feszületeken letakarták Jézus testét.) 9. 
Odavalósi volt az az asszony, akinek Jézus a kútnál az élő vízről beszélt. 10. 
Nagyböjti ájtatosság, végezhető a templomban vagy a szabadban.

Fejtörő
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b) Hamvazáskor a pap a két szentírási  mondat egyikét mondja: TART-
SATOK BŰNBÁNATOT ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN – EM-
LÉKEZZÉL EMBER, HOGY POR VAGY ÉS PORRÁ LESZEL. Másolja be 
őket – szóköz kihagyása nélkül – azokba a négyzetsorokba, amelyik előtt a 
szentírási helyük áll. A vastag négyzetekből egy, a Bibliában gyakran előforduló 
görög szót kap. Ezt másolja be a négyzetsorba, ahol megtalálja a jelentését.
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HirdetÉsek

Szerdán elkezdődik a böjti időszak. Hamvazószerdán az egész Egyházban 
bűnbánati napot tartunk. A bűnbánati napnak szerves része a húseledeltől való 
tartózkodás és a böjt. A húseledeltől való tartózkodás 14 évtől felfelé kötelező 
felső korhatár nélkül, a böjt pedig 18 évtől 60 éves korig. A többi korosztály 
részére ajánlott.

A szerdai szentmisék keretében kiszolgáltatjuk a hamvazás szertartását.

A „Regnum Marianum Akadémia” tavaszi programja keretén belül szerdán 
¬– 2015. február 18-án, 18:00 órai kezdettel – előadásra kerül sor a plébánia 
nagytermében, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a keresztúti ájtatosságot a nagy-
böjti időszakban péntekenként a Szent Rozália-templomban, valamint a Szent 
András-templomban tartjuk a szentmisék előtt ½ órával.

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés 
összege, az elmúlt héten 300.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 3 
565.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!

A komáromi Római Katolikus Plébánia a Városi Hivatal Szociális Osztá-
lyával együttműködve, adománygyűjtő akciót szervez a város nehéz anyagi hát-
térrel rendelkező polgárai számára. Az adományokból kis csomagokat állítunk 
össze, melyeket a Városi Hivatal dolgozói juttatnak el a szükséget szenvedőknek. 
A gyűjtés egész év folyamán tart majd. Pontos információk a bejáratnál kifüg-
gesztett plakáton olvashatók. Adományaikat előre is köszönjük! Isten fizesse 
meg nagylelkűségüket!
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15. vasárnap: ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP
Lev 13,1-2.45-46; Zs 31; 1Kor 10,31 - 11,1; Mk 1,40-45
A poklos ember tisztátalan, a táboron kívül legyen a lakása
16. hétfő
Ter 4,1-15; 25; Zs 49; Mk 8,11-13
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről
17. kedd
Ter 6,5-8; 7,1-5. 10; Zs 28; Mk 8,14-21
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem
18. szerda: HAMVAZÓSZERDA
Joel 2,12-18; Zs 50; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg!
19. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
20. péntek
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
21. szombat
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod

Heti liturgikus naptár
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