
A Komáromi
Szent András
plébánia
hírlevele

2
0

15
. m

á
r

c
iu

s
 1.

Nagyböjt 2. vasárNapja  
Az örökölt búzaszem

Volt egyszer egy gazdag em-
ber. Egész életében megvolt min-
dene. Három fiát szépen felnevelte. 
Hanem azért a kincsesláda kulcsával 
mégsem lehetett a betegséget kizárni 
a házból. Az bizony őt is utolérte. 
Nagy bajában, öregségében csak a 
legkisebb fia ápolta. A másik kettő 

ezalatt élte világát: szép feleséget, jó 
cimborákat szereztek.Mégis, mielőtt 
meghalt volna a gazdag ember, úgy 
rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a 
legidősebb fia kapja.

Szép, tornyos házát, száz hordó 
borát a középsőnek ajándékozta, 
a legkisebbnek pedig nem hagyott 
egyebet egyetlen búzaszemnél.Alig-
hogy eltemették, a két nagyobbik 
fiú hamarosan megvigasztalódott a 
kincseken. Kinevették az öccsüket:

- No, te ugyan elmehetsz az örök-
ségeddel! Hiába kedveskedtél, hí-
zelegtél az apánknak, mégis minket 
szeretett jobban! -  Azzal el is kerget-
ték a háztól.

Futott szegény fiú, amíg 
csak látott, és estére egy rozoga 
csőszkunyhóban húzta meg magát. 
Fájó szívvel gondolt az apjára. Seho-
gyan sem tudta megérteni, miért bánt 
vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen 
ezzel a búzaszemmel?...

Keserűségében el is hajította, s 
elhatározta, hogy másnap világgá 
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megy. Hát, amint reggel felébred, 
észreveszi ám, hogy a búzaszem 
kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a 
szára. Úgy nőtt, ahogy nézte.

Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, 
dús kalász ringott a szélben.

- Ennek fele se tréfa! - gondolta 
a fiú, és leakasztotta válláról a ván-
dortarisznyát. A kalászból a tenyeré-
be pergette a magokat, és mind egy 
szemig újra elvetette.

Másnap virradóra azok is 
kikeltek, szárba szöktek, délre 
gazdag kalászokat hoztak. A fiú ak-
korát füttyentett örömében, hogy a 
rigó is elcsodálkozott a fán. Most 
már annyi búzája volt, hogy vetett 
is, maradt is. A maradékot két kő 
között megőrölte, és kicsi cipót sü-
tött belőle. Éppen bele akart harapni, 
amikor arra jött egy vándor, de olyan 
fáradtan, hogy már alig vánszorgott.

- Ennek nagyobb szüksége van a 
kenyérre, mint nekem - gondolta a 
fiú, és jó szívvel odaadta a cipótaz 
öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, 
de a csodálatos búzaszemek másnap 
még több termést hoztak, és kétszer 
akkora cipót süthetett magának. Ez 
így ment napról napra. Egyre több 
dolga lett a fiúnak, de szomorúsága 
elmúlt, arca jókedvtől piroslott.

Minek is szaporítsam a szót? 
Hamarosan jómódú ember lett 
belőle. Mindig annyit vetett és any-
nyit aratott, hogy minden rászo-
rulónak adhatott a kenyeréből. Meg 
is szerették hetedhét országban.

Esztendők múltak el, míg egy-
szer, egy zimankós estén toprongyos 
ember kopogtatott be az ajtaján.

- Könyörülj meg rajtam egy falat 
kenyérrel, mert éhen halok! - kérlelte 
panaszosan. A fiú mindjárt az aszta-
lához ültette. Alig ettek, egy másik 
didergő vándor is bezörgetett éjjeli 
szállásért. Azt is megvendégelte és 
megkérdezte tőlük:

- Ugyan milyen nagy szerencsét-
lenség ért benneteket, hogy így kell 
a világban vándorolnotok? Felsóhaj-
tott az első:

- Volt nekem sok aranyam, de 
mind elköltöttem. Szép feleségem-
nek cicomára kellett. Elfogyott az 
arany - elhagyott mindenki!

A másik lehorgasztotta a fejét, és 
nagy búsan mondta:

- Volt szép házam, száz hordó 
tüzes borom. A sok bort megittuk, a 
tornyos ház oldalát kirúgtuk a cim-
borákkal a nagy mulatozásban.

- Én pedig csak a búzaszemmel 
kezdtem - mondta csendesen a házi-
gazda.

Elkerekedett erre a szeme a két 
idegennek. Felugráltak az asztaltól:

- Hiszen akkor te vagy a mi ö-
csénk! Hát nem mentél világgá bá-
natodban?

- Nem bizony - mondta boldogan 
a legkisebb fiú. - És most már min-
dent értek.

Te, édes bátyám, csak holt ara-
nyakat kaptál; te másik bátyám, 
elmálló köveket és az elfolyó borban 
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hamis melegséget. De nekem egyet-
len búzaszemben örökül hagyta apám 
a megújuló életet, a munka örömét, a 
másokon való segítés boldogságát. 

Most már tudom, hogy az apám 
nagyon szeretett engem.

ajnacsko-plebania.webnode.hu
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Nagyböjt
“Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”.

Jn 3,16

„EMLÉKEZZÉL, EMBER, HOGY PORBÓL LETTÉL, 
ÉS PORRÁ LESZEL!”

• A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak a katolikus 
egyházban a húsvéti előkészület ideje.

• A nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak, megem-
lékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének időszakáról. 

• A 7. századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészülés. 

E negyven nap bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondás-
ra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy mél-
tóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a 
húsvétnak a megünneplésére. 

• Hamvazószerda és nagypéntek  szigorú böjti nap a katolikus 
hívek számára.
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Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt?

A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz.

• Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt   
negyven napot töltött a pusztában. 

• Negyven napig tartott a vízözön 
• Negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép 
• Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen 
• Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében

A böjt vallásos gyakorlata:

a bűnbánat, 
a megtisztulás, 
az áldozat 
a könyörgés kifejeződését szolgálja,

Nagyböjt liturgikus színe a LILA –a Bűnbánat színe.
A templomokban nincs virág, kivéve Virágvasárnap az Úr Jeruzsálembe 

való bevonulásának vasárnapján.

Az alábbi képek az Olajfák hegyén történt eseményekre utalnak. 
Mondjátok el saját szavaitokkal a történetet!
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A keresztút állomásai
 

1. Pilátus halálra ítéli Jézust

2. Jézus vállára veszi a keresztet

3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt

4. Jézus szent Anyjával találkozik

5. Cirenei Simon segíti Jézusnak a keresztet vinni

6.  Veronika kendőt nyújt Jézusnak

7. Jézus másodszor esik el a kereszttel

8. Jézus vígasztalja a siránkozó asszonyokat

9. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

10. Jézust megfosztják ruháitól 

11. Jézust keresztre feszítik

12. Jézus meghal a kereszten

13. Jézus testét leveszik a keresztről, és Anyja ölébe fektetik

14. Jézus testét sírba teszik

15. Jézus feltámad

 IMÁDSÁG
BÖJT,
LEMONDÁSOK

SZENTGYÓNÁS   IRGALMASSÁG TESTI, 
     LELKI CSELEKEDETEI
  SZENTMISE

SZENTSÉGIMÁDÁS KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG
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Rendezd sorba számozással a keresztút állomásait!

__  JÉZUS ELESIK A KERESZTTEL
__  JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK
__  CIRENEI SIMON SEGÍTI JÉZUSNAK A KERESZTET VINNI
__  JÉZUS A KERESZTET VÁLLÁRA VESZI
__  JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL S ANYJA ÖLÉBE  

            FEKTETIK
__  JÉZUS SZENT ANYJÁVAL TALÁLKOZIK
__  JÉZUSNAK VERONIKA KENDŐT NYÚJT
__  JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL
__  JÉZUST RÁSZEGEZIK A KERESZTRE
__  JÉZUS VIGASZTALJA A SIRÁNKOZÓ ASSZONYOKAT
__  JÉZUS HARMADSZOR ELESIK A KERESZT SÚLYA ALATT
__  JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL, ÉS EPÉVEL ITATJÁK
__  JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN
__  JÉZUST SÍRBA TESZIK

Melyik állomás áll hozzád a legközelebb?
Miért?
__________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Fogalmazz meg egy imát a szenvedő Krisztushoz!
__________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Te odatalálsz-e vasárnap a misére, vagy elveszel az élet útvesztőiben?

A vasárnapi szentmiséken kívül sok szeretettel várunk benneteket:

- szerdánként 16.00 órai kezdettel a Szent Anna-kápolnába, ahol          
       „gyermekmise” lesz,

- minden hónap második péntekén a „családmisékre”,
- hétfőn, pénteken és szombaton a 17.00 órakor kezdődő 
  szentmisékre.-


