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III/8. szám Nagyböjt 1. vasárNapja

Ter 9,8-15; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15

„A vízözönnel jelképezett keresztség 
most titeket is megment... Hiszen az 
nem a test szennyének a lemosása, 
hanem könyörgés az Istenhez, hogy 

adjon tiszta lelkiismeretet Jézus 
Krisztus feltámadása által.”

A Szent Negyvennap közép-
pontjában nem a keresztút áll, 
hanem a keresztkút. A Húsvét 
éjszakáján megkeresztelendőkkel 
együtt készülünk, hogy megújít-
suk keresztségi fogadásunkat: 
radikálisan ellene mondjunk a bűn 
szerzőjének, a sátánnak (amint 
Urunk tette a pusztában), és le-
tegyük a hitvallást, mely megtérésre 
és életünk Krisztusban való megújí-
tására hív.

Nagyböjt alkalmas, szent ide-
jét egészen gyakorlati módon kel-
lene felhasználnunk. Mindenekelőtt 
liturgiájának gazdagságából merítve. 
Nem feltétlenül a mindennapi szent-

misére járás az eszmény. Ez nem is 
mindenütt megvalósítható, s emberi 
gyarlóságunkból fakadóan Krisztus 
végtelen értékű áldozatát relativi-
zálja életünkben a misék túlzott hal-
mozása. Az ősegyházban sem volt 
mindennap eucharisztia, de szerdán 
és pénteken a korai időktől kezdve 
összegyűltek a keresztények, hogy 
együtt imádkozzanak. A vecsernye 
közös eléneklése, akár hozzá kap-
csolódó szentáldozással és, ahol 
pap vagy diakónus van, félórás taní-
tással, elmélkedéssel hitünk alap-
jairól, a húsvéti készület rendszeres 
és gyümölcsöző formája lehetne. 
Ezt egészítené ki az Egyház ősi 
gyakorlatában szereplő vezeklők 
visszafogadása szertartásának mai 
körülményeinkhez igazított válto-
zata Nagyböjt vége felé, melynek 
keretében mindenki elvégezhetné 
szentgyónását, majd a feloldozást 
követően mindnyájan közös áldás-
ban részesülnének.

Mindehhez csatlakoznának a 



böjt és alamizsnálkodás közösségi 
formái, melyeket egyházközségi 
gyűlésen közösen határoznának el 
a hívek. Az összejöveteleket nem 
kellene ritkítani, de csevegés, szóra-
kozás helyett most például a nagyhe-
ti szertartások énekeit próbálhatnák. 
Az ilyen közösségi programok min-
den bizonnyal serkentőleg hatnának a 
családban és egyénileg vállalt nagy-
böjti lemondások és jócselekedetek 
kiötlésére és megvalósítására is.

Mindezek a gyakorlatok 
segítenek hozzá, hogy Húsvétkor 
valóban elnyerjük Istentől a tiszta 
lelkiismeret ajándékát, mely kettőt 
jelent: egyrészt a bűnbocsánatot, 

melyet Krisztus halála és feltámadá-
sa szerzett meg nekünk, másrészt 
lelkiismeretünk helyes működését, 
mely az evangéliumban felhangzó 
végső kinyilatkoztatáshoz igazodik. 
Semmiféle gyakorlat, imádság, le-
mondás, jócselekedet nem használ, 
ha nem éri el lelkiismeretünket, s 
nem hoz személyes kapcsolatba 
Jézus Krisztussal, akinek szava 
nekünk szól: „Térjetek meg, és higy-
gyetek az evangéliumban!”

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

Szent idők
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A nagyböjti időszak húsvét ün-
nepére készít elő bennünket. Ez a 40 
nap, ami a IV. század egyházában egy 
nagy lelkigyakorlat volt, a vezeklés, 
az önmegtagadás ideje, ugyanakkor 
számunkra meglepő módon az igazi 
belső öröm ideje is.

Nagy Szent Bazil írta (+379) 
róla: «Nincs sziget, nincs szárazföld, 
nincs város, nem található nép a föld 
legtávolabb eső zugáig, ahol nem 
hallanák meg a böjt parancsát, (...) 
meghallják ezt a parancsot, és nagy 
örömmel fogadják.»

Nyugaton 6 héttel húsvét előtt 
kezdték el, így a 6 vasárnap levonása 
után 36 böjti nap maradt. Ezt úgy ér-
tékelték, hogy “az év 365 napból áll, 
mi pedig 36 napon át sanyargatjuk 
magunkat, esztendőnkből mintegy 

tizedet fizetünk az Úrnak.”
De már a VII. században nagy-

böjt első vasárnapja előtt hozzáadtak 
4 napot, hogy pontosan kijöjjön a 40 
nap. Így kezdődött a nagyböjt ham-
vazószerdán, ami a Caput Quadrage-
simae: a nagyböjt feje lett.

Keleten viszont, ahol szom-
baton nem böjtöltek, 8 hétig tartott a 
nagyböjt, így levonva a 8 szombatot 
és vasárnapot (16 nap), szintén pon-
tosan 40 napos volt a nagyböjt.

A mi nagyböjtünk is a magunk-
ba szállás, a bűnbánat ideje, még ha 
a szigorúan vett böjti fegyelem már 
sokkal enyhébb, mint régen volt. Két 
szigorú böjti nap van: hamvazószer-
da és nagypéntek, valamint a nagy-
böjt minden péntekén hústilalom.

A nagyböjt a lelkigyakorlatok 

EmlékEzzél, EmbEr - kEzdődik a nagyböjt!
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ideje, jó alkalom a húsvéti szent-
gyónás elvégzésére. Ideje ugyanak-
kor a bűnbánatnak, a külső és belső 
önmegtagadásnak is.

A keresztségre készülő felnőttek 
számára pedig nagyböjt első vasár-
napján van a keresztségre jelöltek 
kiválasztása, akiket az egyház mél-
tónak ítél arra, hogy nagyszombat 
éjjelén részesüljenek a beavatás 
szentségeiben: a keresztségben, 
bérmálásban és a Szent Eucharisz-
tiában. Mi pedig imádkozzunk értük, 

hogy jól felkészüljenek erre a nagy 
eseményre.

Petrus Cellensis bencés apát írta: 
«Mi tisztább az égnél? A tiszta szív. 
Mi fényesebb a napnál? A tiszta szív. 
Mi mélyebb, mint az óceán? A tiszta 
szív. Mi kiválóbb minden teremt-
ménynél? A tiszta szív. Tiszta szívet 
teremts tehát bennem Istenem!» Így 
induljunk el nagyböjti zarándok-
utunkra.

Dr. Pápai Lajos
győri püspök

Mit mond erről az Egyház?

A Katolikus Egyház Katekizmusa

1213 A szent keresztség az egész 
keresztény élet alapja, a lelki élet 
ajtaja (vitae spiritualis ianua) és 
kapu a többi szentségekhez. A 
keresztség által megszabadulunk a 
bűntől, és mint Isten fiai születtünk 
újjá, Krisztus tagjai leszünk, be-
testesülünk az Egyházba és része-
seivé váltunk az Egyház küldetésé-
nek: “Így történik, hogy helyesen és 
találóan határozzuk meg a keresztsé-
get úgy, hogy a víz által és a szóban 
az újjászületés szentsége.” [Római 
Katekizmus 2, 2, 5.]

1227 Szent Pál apostol szerint a hívő 
ember a keresztség révén közösségre 
lép Krisztus halálával; vele együtt 
eltemetik és vele együtt föltámad:

“Vagy nem tudjátok, hogy 

akik Krisztus Jézusban megkeresz-
telkedtünk, az ő halálában keresz-
telkedtünk meg? A keresztségben 
ugyanis eltemetkeztünk vele együtt 
a halálba, hogy miként Krisztus az 
Atya dicsőségéből föltámadt a halál-
ból, úgy mi is új életre keljünk” (Róm 
6,3-4). [Vö. Kol 2,12.]

A megkereszteltek “Krisztust 
öltötték magukra”. [Vö. Gal 3,27.] 
A keresztség a Szentlélek által 
fürdő, mely megtisztít, megszen-
tel és megigazulttá tesz. [Vö. 1Kor 
6,11; 12,13.]

1228 A keresztség tehát vízfürdő, 
melyben Isten igéjének “ro-
molhatatlan magva” létrehozza 
elevenítő hatását. [Vö. 1Pt 1,23; 
Ef 5,26.] Szent Ágoston mondja a 
keresztségről: “A szó az elemhez 
járul és szentséggé lesz”. [Szent 
Ágoston: In Iohannis evangelium 
tractatus 80, 3.]

a keresztség
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1253 A keresztség a hit szentsége. 
[Vö. Mk 16,16.] A hitnek szük-
sége van a hívők közösségére. Min-
den hívő csak az Egyház hitében 
tud hinni. A hitnek azonban, ami a 
keresztséghez szükséges, nem kell 
tökéletesnek és érettnek lennie; 
elég a csíra, amelynek ki kell bon-
takoznia. A keresztelendőtől vagy a 
keresztszülőjétől megkérdezik: “Mit 
kérsz Isten Egyházától?” És ő felel: 
“A hitet!”

1254 A hitnek minden megkeresz-
teltben, akár gyermek, akár felnőtt, 
a keresztség után növekednie kell. 
Ezért az Egyház minden évben a hús-
véti vigíliában megújítja a kereszt-
ségi fogadalmakat. A keresztségi 
előkészület ugyanis csak az új élet 
küszöbéhez vezet el. A keresztség 
a Krisztusban való új élet forrása, 
melyből az egész keresztény élet 
fakad. 

1257 Maga az Úr mondja, hogy a 
keresztség szükséges az üdvösség-
hez. [Vö. Jn 3,5.] Ezért adta tanít-
ványainak a feladatot, hogy hirdessék 
az evangéliumot és kereszteljenek 
meg minden népet. A keresztség 
szükséges az üdvösséghez azoknak 
az embereknek, akiknek hirdették 
az evangéliumot és lehetőségük van 
arra, hogy kérjék a szentséget. [Vö. 
Mk 16,16.] Az Egyház a kereszt-
ségen kívül nem ismer más olyan 
eszközt, amellyel biztosítani lehet 
az örök boldogságra eljutást; ezért 

tiltja, hogy elhanyagolják a külde-
tést, melyet az Úrtól kapott arra, hogy 
akik csak megkeresztelhetők, azokat 
hozzásegítse a “vízből és Lélekből 
való újjászületésre”. Isten az üd-
vösséget a keresztség szentségéhez 
kötötte, de Ő maga nincs a szentsé-
geihez kötve.

1262 A keresztség különböző hatásait 
a szentségi szertartás látható elemei 
jelzik. A vízbe való alámerítés szim-
bolikusan utal a halálra és a tisztu-
lásra, ugyanakkor a megújulásra 
és újjászületésre is. A két fő hatás 
tehát a bűnöktől való megtisztulás 
és a Szentlélekben való új születés. 
[Vö. ApCsel 2,38; Jn 3,5.]

1263 A keresztség által az összes 
bűnök eltöröltetnek, az áteredő 
bűn és minden személyes bűn, il-
letve a bűnökért járó összes bünte-
tések. [Vö. DS 1316.] Azokban, akik 
újjászülettek, nem marad semmi, 
ami akadályozhatná őket az Isten 
országába való belépésben; sem 
Ádám bűne, sem a személyes bűnök, 
sem a bűn következményei, melyek 
közül a legsúlyosabb az Istentől való 
elszakadás. 

1265 A keresztség nem csupán 
megtisztít minden bűntől, hanem 
az újonnan megkereszteltet “új 
teremtménnyé” teszi , [Vö. 2Kor 
5,17.] Isten fogadott fiává; [Vö. Gal 
4,5-7.] aki “az isteni természet rész-
ese”, [2Pt 1,4.] Krisztus tagja [Vö. 
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1Kor 6,15; 12,27.] és “társörökös” 
Vele [Vö. Róm 8,17.] és a “Szentlélek 
temploma” lett. [Vö. 1Kor 6,19.]

1266 A legszentebb Szentháromság 
a megkereszteltnek a megszentelő 
kegyelmet, a megigazulás kegyel-
mét adja:

- ami az isteni erények által képessé teszi arra, 
hogy Istenben higgyen, Benne reméljen és Őt 
szeresse; 
- a Szentlélek ajándékai által lehetővé teszi 
számára, hogy a Szentlélek irányítása alatt 
éljen és cselekedjék;
- az erkölcsi erények által képessé teszi arra, 
hogy a jóban növekedjék.

Így a keresztény ember ter-
mészetfölötti életének egész organiz-
musa a szent keresztségben gyöke-
rezik.

1267 A keresztség Krisztus testének 
tagjaivá tesz bennünket. “Emiatt 
(...) tagjai vagyunk egymásnak” (Ef 
4,25). A keresztség beépít az Egy-
házba. A keresztkútból születik Isten 
egyedülálló újszövetségi népe, mely a 
nemzetek, kultúrák, népek és nemek 
természetes és emberi határait fölül-
múlja: “Mi ugyanis mindnyájan egy 
Lélekben egy testté lettünk a kereszt-
séggel” (1Kor 12,13). 

1268 A megkereszteltek “élő kövek-
ké” lesznek, hogy “lelki házzá” és 
“szent papsággá” épüljenek (1Pt 
2,5). A keresztség által részesed-

nek Krisztus papságában, prófétai 
és királyi küldetésében. “Válasz-
tott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, tulajdonul kiválasztott nép, 
hogy annak dicsőségét hirdessék, 
aki a sötétségből meghívta (őket) 
csodálatos világosságára” (1Pt 2,9). 
A keresztség részt ad a hívők álta-
lános papságában.

1272 A megkeresztelt ember, mivel 
a keresztség által Krisztus tagjává 
vált, hasonlóvá vált Krisztushoz. 
[Vö. Róm 8,29.] A keresztség a 
keresztényt eltörölhetetlen lelki 
pecséttel (characterrel) jelöli meg, 
ami annak jele, hogy Krisztushoz 
tartozik. E jelet semmiféle bűn 
ki nem törölheti, még akkor sem, 
ha a bűn megakadályozza, hogy a 
keresztség az üdvösség gyümölcseit 
teremje.  Az egyszer s mindenkorra 
kiszolgáltatott keresztséget nem le-
het megismételni.

1273 A keresztség révén az Egyház-
ba beépült hívők szentségi karak-
tert kaptak, mely a keresztény val-
lásos kultuszra szenteli őket. [Vö. II. 
Vatikáni Zsinat: Lumen Gentium 11.] 
A keresztségi pecsét a keresztényeket 
alkalmassá teszi és kötelezi egyrészt 
arra, hogy Istennek szolgáljanak az 
Egyház szent liturgiájában való ele-
ven részvétellel, másrészt keresztségi 
papságuk gyakorlására a szent és a 
szeretetben tevékeny élet tanúságté-
telével.[uo. 10.]

www.depositum.hu
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HirdEtésEk

A hónap első vasárnapján 15 órai kezdettel végezzük az Irgalmasság óráját, 
majd utána a Szentségimádást a Szent Anna kápolnában.

Jövő vasárnap a szentmisék után gyűjtés lesz a karitász céljaira. 

Kedden, február 24-én, a plébánia nagytermében 17:00 órai kezdettel ft. 
Fehér Tibor káplán úr újabb erkölcsteológiai előadására kerül sor. 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 55.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta 3 605.- 
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!



II.
23.

Pondelok – H
étfő

7:00 
slovenská

8:00 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

† Jolana, Július a r. príslušníci
† János
Betegekért

II.
24.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

M
ackó család † tagjai

† Jozef a František
† Štefan a rod. príslušníci

II.
25.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

B
. pom

oc pre rodinu
Szentlélek ajándékai A

nett rész.
† G

yula
II.
26.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
16:30 

slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Sv. O
ndrej

† M
ária, József, Viktor

K
rížová cesta

D
uše, na ktoré si nik nespom

ína
II.
27.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:30 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
ária Ježová

† Szülők M
ária és István

K
eresztúti ájtatosság

† D
ávid Ferenc

II.
28.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† D
ezső és élő családtagok

† Rodičia a starí rodičia
† G

yula

III.
1.

2. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

2. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
arkovics Sándor

† Ú
m

ysel
† Szolík Erika (1. évf.)
M

iséző pap szándékára

22. vasárnap: NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA
Ter 9,8-15; Zs 24; 1Pét 3,18-22; Mk 1,12-15
Szövetségre lépett az Úr velünk és minden élőlénnyel
23. hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Zs 18B; Mt 25,31-46
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
24. kedd: SZENT MÁTYÁS APOSTOL (ünnep)
ApCsel 1,15-17.20-26; Zs 112; Jn 15,9-17
A sors Mátyásra esett, mire a többi apostol közé sorolták
25. szerda
Jón 3,1-10; Zs 50; Lk 11,29-32
Ninive lakói megtértek a rossz útról
26. csütörtök
Eszt 4,17n.p-raa-bb.gg-hh; Zs 137; Mt 7,7-12
Uram, más segítőm rajtad kívül nincsen
27. péntek
Ez 18,21-28; Zs 129; Mt 5,20-26
Nem kívánom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen
28. szombat
MTörv 26,16-19; Zs 118,1-8; Mt 5,43-48
Az Úr szent népe leszel, ahogyan megígérte

HEti liturgikus naptár
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ozália

Szent A
nna

† Jolana, Július a r. príslušníci
† János
Betegekért

II.
24.

U
torok – K

edd
8:00 

m
agyar

10:00 
slovenská

17:00 
slovenská

Szent R
ozália

Penzión
Sv. A

nna

M
ackó család † tagjai

† Jozef a František
† Štefan a rod. príslušníci

II.
25.

Streda – Szerda
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:00 
m

agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
nna

B
. pom

oc pre rodinu
Szentlélek ajándékai A

nett rész.
† G

yula
II.
26.

Štvrtok – C
sütörtök

8:00 
m

agyar
16:30 

slovenská
17:00 

slovenská

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Sv. O
ndrej

† M
ária, József, Viktor

K
rížová cesta

D
uše, na ktoré si nik nespom

ína
II.
27.

Piatok – Péntek
7:00 

slovenská
8:00 

m
agyar

16:30 
m

agyar
17:00 

m
agyar

Sv. A
nna

Szent R
ozália

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
ária Ježová

† Szülők M
ária és István

K
eresztúti ájtatosság

† D
ávid Ferenc

II.
28.

Sobota – Szom
bat

8:00 
m

agyar
17:00 

slovenská
17:00 

m
agyar

Szent R
ozália

Sv. R
ozália

Szent A
ndrás

† D
ezső és élő családtagok

† Rodičia a starí rodičia
† G

yula

III.
1.

2. PÔ
STN

A
N

ED
EĽA

N
A

G
Y

BÖ
JT

2. VA
SÁ

RN
A

PJA

8:00 
m

agyar
9:00 

slovenská
11:00 

m
agyar

17:00 
m

agyar

Szent R
ozália

Sv. O
ndrej

Szent A
ndrás

Szent A
ndrás

† M
arkovics Sándor

† Ú
m

ysel
† Szolík Erika (1. évf.)
M

iséző pap szándékára

a szEntmisék rEndjE
2015. február 23 – március 1.
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