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„Ne aggódjatok!”
A mai Evangéliumban négyszer szólít fel a mi Urunk, hogy ne
aggodalmaskodjunk.
Kinek ne tetszenék ez a felszólítás? Ki ne vonzódnék ehhez az
isteni Bátorítóhoz? S nem az-e a modern igehirdető, aki ahelyett, hogy
súlyos kötelességeinkre figyelmeztetne, az örömhír vigasztaló szavaival
vonz? Nem arra van-e szüksége a mai kor keresztényének, hogy feloldják
félelmeit, eloszlassák aggodalmait? Vigyázzunk ezzel a gondolatmenettel. Az aggodalom eloszlatása még nem minden, egyébként sem sikerülhet
huzamosabb időn át, csak ha szilárd kapaszkodót is tud nyújtani hozzá.
Urunk, Jézus nem éri be azzal, hogy nyugtatgatja szorongó pszichénket.
Ő megadja félelmeink feloldásának alapját is, amikor felhívja a figyelmet
a teremt ő Isten titokzatos gondviselésére, mely túlmutat ennek a földi
életnek a horizontján. De azt is tanítja, hogy szívünk megnyugvásához
nem elég tudnunk arról, hogy Isten gondunkat viseli, hanem radikális
döntést kell hoznunk életünkben: teljes szívvel az Úrnak szolgálni, és
mindenekelőtt keresni az Isten országát és annak igazságát. Hiszen éppen
a megosztott, kettéhasadt szív termeli ki magából az újabb és újabb kételyeket, félelmeket, szorongást. Isten elveszi bűneinket és félelmeinket,
de csak ha bűnbánatot tartunk és ha szent elhatározással egészen átadjuk

magunkat neki. Amikor a feltámadt Üdvözítő köszönti az apostolokat, két
dolgot ad nekik: békességet és a bűnök megbocsátásának hatalmát. A lélek
békessége, nyugalma elválaszthatatlan a bűnbocsánattól. Ezért ha félelmek
gyötörnek, depresszió ül rajtunk, nem elég a tüneti kezelés, hanem a gyökerekig kell hatolni, s bűnbánatban megtisztult szívvel Isten elé állni.
Barsi Balázs

A nagyböjtről….
A nagyböjt (latin neve: Quadragesima) a húsvét előtti negyven napos előkészületi
időszak, ami hamvazószerdával kezdődik a
keresztény egyházi naptárban. Jézus Krisztus negyven napi böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára emlékeztet. Az erre
az időszakra eső hat vasárnap nem számít
bele a negyven napba, nem része a böjtnek,
mert minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe. Az időszak
liturgikus színe: a lila. Utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagyhét.
A nagyböjti időszakra eső vasárnapok nagyrészt introitus zsoltáruk
első soráról kapták latin nevüket:
		
		
		
		
		
		

1. Invocavit („Hozzám kiált…”)
2. Reminiscere („Emlékezzél…”)
3. Oculi („Szemeim…”)
4. Laetare („Örvendezz…”)
5. Judica („Ítélj meg…”)
6. Palmarum („Pálmák…”)

Lényege a lelki megtisztulás, péntekenkénti böjt, felkészülés a
keresztények legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Különböző szertartásokkal
találkozhatunk ilyenkor az Egyházban. Régen a hittanulók (katekumenek)
ekkor készültek fel a keresztség felvételére, ekkor ismerkedtek a hittételekkel, Jézus életével. Húsvét vigíliája (Nagyszombat éjjel) keresztelték meg
a katekumeneket, de minden évben csak ezen a napon kereszteltek az ókorban. Sok keresztény közösségben az egész időszakban nem hangzik fel az
istentiszteleteken az alleluja.
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A nagyböjt régen…
A nagyböjt kialakulásában több fokozatot látunk:
a.) A böjt maga fejlődött ki legelőször. Szent Iréneusz püspök (†202)
értesítése szerint a második században a húsvéti böjt csak egy vagy két
napig tartott, Nagypénteken és Nagyszombaton, mikor az Isteni Vőlegényt
kiszakították övéi közül, s azok utána szomorkodtak. A harmadik századból való feliratok szerint (például Szent Ipoly püspök szobrán levő felirat
szerint a lateráni múzeumban) már kb. két hétig tartott a böjt. A negyedik
században már majdnem általános volt a „quadragesima”, a negyven napos böjt. Ez a mai első böjti vasárnappal kezdődött, de mivel vasárnap
nem böjtöltek, ezért tulajdonképpen csak 36 napon át tartott. Valószínű
Nagy Szent Gergely pápa csatolta még ide a Hamvazószerdától vasárnapig
terjedő négy napot, hogy teljes legyen a negyven nap, amint az Úr Jézus is
negyven napig böjtölt.
b.) Amikor Európa népei még jórészt pogányok voltak, akkor ez a
negyven nap arra szolgált, hogy a kateckumeneket, a keresztségre kijelölt
hittanulókat előkészítsék a szent keresztség felvételére, melyet Húsvét
vigili-áján, azaz Nagyszombat éjszakáján szolgáltattak ki. Ez Rómában a
IV. és V. században virágzott, de Európa többi országaiban a VII. századig
tartott. Ez az oktatás különféle vizsgákkal és szertartásokkal járt, amelyek
a mai miseszövegekben is megtalálhatók.
c.) A kora középkorban még egy másik komoly szertartás is járult a
nagyböjthöz: a nyilvános bűnösök vezeklése. Ez nagyböjt elején kezdődött,
amikor a vezeklők elhagyták a közösséget és nagycsütörtökön fejeződött
be az ünnepélyes visszafogadással. Ez a szokás körülbelül a XII. századig
volt szokásban. Ma is megvan a nyoma a hamvazásban és a nagycsütörtöki
szertartásban.
d.) A vezeklőkre és a hittanulókra való tekintettel, nagyböjt alatt
Rómában minden nap volt stáció. Ezek határozott befolyással voltak a mai
miseszövegekre. Nagyböjt idején különösen figyeljünk erre. Rómának azt
a helyet kellene elfoglalnia a katolikus hívők lelkivilágában, minőt Jeruzsálem foglalt el a hithű ószövetségi zsidóság lelkében. A megértett és átélt
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liturgia hathatósan hozzásegít, hogy igazán „római” katolikusok lehessünk
és lélekben egyesülhessünk legalább a stációs napokon a Szentatyával és a
köréje sereglő római hivőkkel.
e.) Az Úr Jézus szenvedése az első négy hétben még nem domborodott ki a liturgiában, csak az utolsó kettőben. Az első négy hét azonban már
lelkileg arra készített elő, hogy a szenvedés hetén és a nagyhéten teljesen
együttérző lélekkel vegyünk részt az Úr Jézus keresztjében. A későbbi
középkor áhítata inkább a liturgián kívüli ájtatosságokat teremtette meg,
aminő a keresztúti ájtatosság. A liturgiában a szenvedésről szóló votív-misék és a Fájdalmas Szűz ünnepe tanúsítja a középkor áhítatát. A keresztény
ókor nem a szenvedő Emberfiát szemlélte elsősorban, hanem a kereszt által
győzelmes és megdicsőült királyunkat. Ezért az utolsó történelmi motívum:
f.) a húsvét misztériuma, a halál és az élet csodálatos megjelenítése előreveti diadalmas lényét, és át- meg átszövi a nagyböjt miséit is a
megváltott nemzedék misztériumos lelkülete. Erről nem szabad megfeledkeznünk, ha a most következő miséket igazán meg akarjuk érteni. Ezen hat
motívum közül domborodik ki valamelyik mindegyik szentmisében, hogy
azután ezeknek az összetétele adja meg azt a lelkületet, amely keresztény
őseink lelkivilágát oly széppé tette.
A nagyböjt
A megváltás ünnepeinek közelebbi előkészülete
Szunyogh Xavér misszálé

Zsoltárok könyvével nagyböjtben….
50. zsoltár
Könyörülj rajtam, Istenem, *
szerető jóságod szerint,
és minthogy mérhetetlen a te irgalmad, *
gonoszságomat töröld le rólam!
Mosd le bűnömet teljesen, *
és vétkemtől tisztíts meg engem!
Gonoszságomat belátom, *
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bűnöm előttem lebeg szüntelen.
Egyedül csak ellened vétkeztem, *
ami színed előtt gonosz, olyat tettem.
Te feddhetetlen vagy döntéseidben, *
és igazságos, amikor ítélsz.
Íme, én bűnben születtem, *
anyám már vétekben fogant engem.
Te pedig a szívben élő hűséget kedveled, *
és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait.
Hints meg izsóppal, és tiszta leszek, *
moss meg, és fehérebb leszek, mint a hó!
Add, hogy vidámságot és örömet halljak, *
hadd örvendezzenek megtört csontjaim!
Fordítsd el bűneimtől arcodat, *
és töröld el minden vétkem.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, *
új és erős lelket önts belém!
Ne taszíts el színed elől, *
és szent lelkedet ne vond meg tőlem!
Add meg újra az üdvösség örömét, *
a készséges lelkületet erősítsd bennem!
A vétkeseknek megmutatom utadat, *
és a bűnösök hozzád térnek.
Ments meg a vérontástól, Isten, szabadító Istenem, *
igazságosságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
Nyisd meg, Uram, ajkamat, *
hogy dicséretedet hirdesse szavam!
Hiszen te a véres áldozatot nem kedveled, *
s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen.
Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, *
te nem veted meg a töredelmes
és alázatos szívet.
Jóságodban, Uram, tégy jót Sionnal, *
építsd fel újra Jeruzsálem falait!
Akkor majd neked tetsző áldozatot hoznak eléd, *
és oltárodon fiatal tulkokat áldoznak.
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Hirdetések
Ma, a hónap első vasárnapján, 15:00 órától szentségimádást tartunk a
Szent András-templomban. Buzdítjuk a Rózsafüzér Társulat tagjait, hogy
vegyenek részt a szentségimádáson, s utána sort keríthetnek a rózsafüzér
titkok cseréjére.
Ugyancsak első vasárnap tartjuk a szentmisék utáni gyűjtést a plébánia
kiadásaira. Isten fizesse meg az adományokat!
Hamvazószerdán egyházunkban böjti napot tartunk, valamint tartózkodunk a húseledel fogyasztásától. A szerdai szentmisék mindegyikében
elvégezzük a hamvazás szertartását is.
A nagyböjti időben csütörtökönként az Oltáriszentség már 9:00 órától ki
lesz helyezve a Szent Anna kápolnában. Kérjük a kedves híveket, hogy
jelentkezzenek az Oltáriszentség őrzésére.
Buzdítjuk a kedves híveket a keresztúti ájtatosság végzésére, amit
pénteken 16:15 órától kezdünk a Szent András-templomban. A plakáton
olvasható, hogy péntekenként melyik csoport végzi a keresztutat. Első
péntekhez a szokott módon gyóntatunk.

				

Kérjük azon kedves híveket, akik az IMALÁNC-ba kapcsolódnak, hogy
a hónap 4. napján ne feledkezzenek meg vállalásukról. Imáikat a jó Isten
fizesse meg!
Jövő vasárnap a szentmisék után országos gyűjtés lesz a KARITÁSZ céljaira. Isten fizesse meg a kedves hívek adományait!

				

Közöljük, hogy a Szent András-templom javítására meghirdetett gyűjtés
összege, az elmúlt héten 100.- EUR-val gyarapodott. Így az év kezdete óta
2 443.- EUR-t tesz ki. Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét!
A rászorultak segítése végett vásárolható meg a PORTE folyóirat, melynek ára 1,30 EUR. Köszönjük megvásárlását!

				

Tudatjuk a kedves hívekkel, hogy 5.- € összegért megvásárolható
Horváth Károly atya „Így látom én” c. könyve.
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Heti liturgikus naptár
2. vasárnap: ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Iz 49,14-15; Zs 61; 1Kor 4,1-5; Mt 6,24-34
Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad
3. hétfő
1Pét 1,3-9; Zs 110; Mk 10,17-27
Jézus Krisztus élő reménységre szült újjá minket
4. kedd
(Szent Kázmér, Boldog Meszlényi Zoltán)
1Pét 1,10-16; Zs 97; Mk 10,28-31
A titeket meghívó Szenthez méltóan magatok is váljatok szentté
5. 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!
6. csütörtök
MTörv 30,15-20; Zs 1; Lk 9,22-25
Eléd adtam ma az életet és a halált, az áldást és az átkot
7. péntek
(Szent Perpétua és Felicitász)
Iz 58,1-9a; Zs 50; Mt 9,14-15
Ha segítségül hívod az Urat, ezt mondja: Itt vagyok!
8. szombat
(Istenes Szent János)
Iz 58,9b-14; Zs 85; Lk 5,27-32
Ha kenyeret adsz az éhezőnek, felragyog világosságod
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A szentmisék rendje
2014. március 3 – 9.

III.
5.

III.
4.

III.
3.

Štvrtok – Csütörtök

Streda – Szerda

Utorok – Kedd

Pondelok – Hétfő

Piatok – Péntek

III.
6.
III.
7.
Sobota – Szombat
1. PÔSTNA NEDEĽA

III.
8.
III.
9.

NAGYBÖJT
1. VASÁRNAPJA

7:00
8:00
17:00
8:00
10:00
17:00

8:00
9:00
17:00
17:00

8:00
17:00
17:00

slovenská
magyar
magyar

Sv. Anna
Szent Rozália
Szent Anna

Szent Rozália
Panzió
Sv. Anna

Pomoc pre mladú dospelú
† Emília, Imre és Julianna
† Terézia és István

Rózsafűzér társ. † tagjaiért
† Júlia (tem.)
† Štefan a rodičia

Hálából az imameghallgatásért
Szándékra
Élő Margit és unokája Ádámka
† Ján Laurinec

magyar
magyar
slovenská

Szent Rozália
Szent Anna
Szent András
Sv. Rozália

† Károly
† čl. rodiny Martišovej
† Zakar József

Papi és szerzetesi hivatásokért
† Mária

magyar
magyar
magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

Szent Rozália
Sv. Anna

† Judit
Na úmysel
† Kelemen Ferenc
magyar
slovenská
magyar

8:00
17:00
17:00

magyar
slovenská

Szent Rozália
Sv. Rozália
Szent András

† Pál és Erzsébet
† Rudolf Pútnik
Miséző pap szándékára
† Rodičia a starí rodičia
Miséző pap szándékára
magyar
slovenská
magyar
slovenská
magyar

8:00
17:00

magyar
slovenská
magyar

Szent Rozália
Sv. Ondrej
Szent András
Sv. Ondrej
Szent Anna
8:00
9:00
11:00
17:00
17:00
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