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A Szentatya nagyböjti üzenetéből 
 

 „Ahhoz, hogy komolyan elinduljunk a húsvét felé vezető úton, 
és készüljünk az Úr feltámadásának ünneplésére – a liturgikus év 
legnagyobb és legörömtelibb ünnepére –, mi lehetne megfelelőbb annál, minthogy hagy-
juk, hogy Isten igéje vezessen minket. Ezért az egyház a nagyböjti vasárnapokon felolva-
sott evangéliumi szakaszok által különösen mély találkozáshoz vezet minket az Úrral. (...) 
Nagyböjt első vasárnapja nyilvánvalóvá teszi számunkra, mit jelent emberként élni ezen a 
földön. A kísértések elleni győzedelmes harc, mellyel kezdetét veszi Krisztus küldetése, 
meghívás arra, hogy tudatára ébredjünk saját törékenységünknek, (...) Az Urunk színevál-
tozásáról szóló evangéliumi részlet Krisztus dicsőségét állítja szemünk elé, amely előrevé-
telezi a feltámadást, és hírül adja, hogy az ember istenivé válik. (...) Jézusnak a szamariai 
asszonyhoz intézett kérése: „Adj innom!” (Jn 4,7) – amelyet a harmadik vasárnap liturgiá-
jában hallunk –, kifejezi Isten vágyát minden ember iránt, (...) A következő vasárnap a 
vakon született emberről szóló szakasz úgy mutatja be Krisztust, mint a világ világossá-
gát. Az evangélium mindannyiunkat megszólít: „Hiszel az Emberfiában?” „Hiszek, 
Uram!” (Jn 9,35.38). A gyógyulás csodája azt fejezi ki, hogy Krisztus szemünkkel együtt 
a belső látásunkat is meg akarja nyitni, (...) Amikor az ötödik vasárnapon Lázár feltámasz-
tását hirdetik nekünk, akkor létünk utolsó misztériuma előtt állunk: „Én vagyok a feltáma-
dás és az élet. ... Hiszed ezt?” (Jn 11, 25-26). A Jézussal való közösség ebben az életben 
felkészít minket, hogy átlépjünk a halál küszöbén, és örökké Benne éljünk.” 
 

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 
(Jn 3,16) 
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2011. Nagyböjt 
 

II. évfolyam 1. szám 



 
I. Az ítélet (Lk 23,13-14; 23-25) 
 Uram, szeretném magamat egészen kiszolgáltatni Neked, hogy 

megmeneküljek a megsértett Szeretet ítéletétől.  
 

II. Az indulás (Mk 15,16-22; Jn 19,17) 
 Köszönöm Uram, hogy nekem nem kell magamban vonszolnom 

keresztemet, hiszen Te velem vagy. 
 

III. Az első esés (Zsid 4,15-16, 12,3) 
 Emelj fel Uram elesettségemből! 
 

IV. A találkozás (Lk 2, 34-35; Judit 13,22-25) 
 Szeretnélek mindig olyan hittel követni a szenvedésben is, mint a 

Boldogasszony! 
 

V. A Cirenei (Mk 15,21-22; 2Kor 1,5) 
 Add, Uram, hogy megértsem: csak akkor lehetek Veled a feltáma-

dásban, ha kiegészítem testemben, „ami Krisztus szenvedéséből 
hiányzik, testének, az egyháznak javára”. (Kol 1,24) 

 

VI. A kendő (Iz, 53,2b-5) 
 Uram, nem akarok karikatúrád lenni – hiteles képmásodat sze-

retném egyéniségemben megformálni! 
 

VII. A második esés (Iz 63,1-5a; Zsolt 68, 16 és 2-3) 
 Kelj fel, Uram, könyörülj népeden, itt van az ideje irgalmadnak! 
 

VIII. Siránkozó asszonyok (Lk 23,27-31) 
 Misztikus tested vérkeringésében maradva ne engedd, hogy 

elszakadjak éltető Lelkedtől, és elszáradjak! 
 

IX. A harmadik zuhanás (Jer 2,29-32; 35-36a) 
 Ismertesd meg, Uram, bűneim súlyát, de ne engedd, hogy terhük 

alatt összetörjem magam! Állíts talpra! 
 

X. Ruhátlanul (Mk 15,24, Zsolt 21 (22), 16-20) 
 Ruháidtól is megrabolt, megalázott Krisztusom, taníts meg igény-

telenül élni! 
 

XI. Felfeszítve (Mk 15,22-32) 
 „Az arra menők+ között én is feltekintek Rád, Uram, hogy a ke-

reszten imádjam az élet szerzőjét. 
 

XII. „Beteljesedett” (Mk 15,33-37; Lk 23,46-48) 
 Vésd emlékezetembe, Uram: végső önátadásod a halálban feltá-

madásod, megdicsőülésed kezdete volt! Az én életemé is. 
 

XIII. Pieta (Jn 19,38-40) 
 Anyám! Megtört és mégis a hitben erős lelked szenvedéseivel 

egyesítjük a magunk áldozatait: Krisztussal akarunk meghalni a 
bűnnek, hogy részeseivé váljunk megdicsőülésének is. 

 

XIV. Temetés (Jn 19,41-42, Lk 23,55-56) 
 Urunk, várjuk föltámadásodat! 

Keresztút 



MK: március  31 – április 2. 
Sz: április 4 – április 5. 
G: április 6 – április 7. 
 

A nagyböjti 

lelkigyakorlatok 

alkalmával, Martinkertváros-
ban április 2-án, szirmán ápri-
lis 5-én, Görömbölyön pedig április 7-én, az esti 
lelkigyakorlatos szentmise keretében szolgál-
tatjuk ki a betegek szentségét az erre felkészült, 
szentgyónásukat elvégzett, beteg és idős testvé-
reinknek. Az Egyházi Törvénykönyv alapján a 
60. évüket betöltöttek évente egy alkalommal, 
akár súlyos betegség nélkül is részesülhetnek a 
szentség kegyelmeiben. 

május  7. 
Locsolóbál 
 

Ebben az év-
ben a húsvét  
h a r m a d i k 
vasárnapját megelőző szomba-
ton, a szokásos helyszínen, az 
Arany János Általános Iskola 
aulájában, 19 órától  kerül sor 
egyházközségeink közös locso-
lóbáljára – meglepetésvendé-
gek műsorával! A belépő a plé-
bánián vásárolható felnőttek-
nek 4000, diákoknak 2000 Ft-os 
áron. 

július 3. 
Jézus Szíve búcsú 
 

A martinkertvárosi 
plébániatemplom bú-
csúján az ünnepi 
szentmisét 11:00 órai kezdettel Dr. Sere-
gély István ny. egri érsek mutatja be, aki 
március 13-án ünnepelte 80. születés-
napját.  A szentmisét a hagyományok 
szerint ünnepi körmenet zárja. 

június 25. 
Juniális 
 

Egyházközségeink 
tavaly már nagy si-
kerrel  megrende-
zett közös juniálisa 2011-ben sem ma-
rad el:  bár a borverseny alanyai már 
jó esetben most is a pincében pihen-
nek, a süteményversenyre addig még 
lehet próbálgatni a recepteket. 

Házastársak imája 
 
Uram, segíts nekünk, mindig emlékezzünk arra a napra,  
amikor megismerkedtünk, és megszerettük egymást!  
Segíts mindig meglátni a jót a társamban és segíts,  
hogy közösen tudjuk megoldani gondjainkat.  
Segíts kimondani egymás iránti érzéseinket,  
és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.  
Uram kezedbe adjuk házasságunkat! Ámen. 

Jeles napjaink 



 

 
 
 
 
 
  

Eseménynaptár 
2011. Nagyböjt-Pünkösd 

Március   
11. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 
18. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 
25. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 
31. csütörtök MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 
Április   

1. péntek MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

2. szombat MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 
4. hétfő Sz: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 (MK szentmise: 17:00) 

5. kedd Sz: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 
Betegek húsvéti gyóntatása G: délelőtt | MK/Sz: délután 

6. szerda G: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 (MK szentmise: 17:00) 
7. csütörtök G: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 
8. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 
15. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 
17. vasárnap Virágvasárnap, az Úr  szenvedésének vasárnapja barkaszentelés 

21. csütörtök Nagycsütörtök, esti mise 
az Utolsó Vacsora emlékére MK: 19:00 | Sz: 17:00 | G: 19:00 

22. péntek Nagypénteken a keresztúton MK: 09:00 | Sz: 09:00 | G: 09:00 
Az Úr szenvedésének ünneplése MK: 19:00 | Sz: 17:00 | G: 19:00 

23. szombat Húsvét vigíliája   MK: 20:00 | Sz: 17:00 | G: 20:00 

24. vasárnap Húsvétvasárnap  
Krisztus feltámadása  MK: 11:30 | Sz: 10:00 | G: 08:30 

25. hétfő Húsvéthétfő   MK: 11:30 | Sz: 10:00 | G: 08:30 
Május   
7. szombat Locsolóbál 19:00 
Június     
5. vasárnap Urunk mennybemenetele – Elsőáldozások 
11. szombat Csíksomlyói búcsú 
12. vasárnap Pünkösd 
19. vasárnap Szentháromság vasárnapja Görömbölyön búcsú 
25. szombat Juniális 
26. vasárnap 
Július   
3. vasárnap Jézus Szíve búcsú 

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 

Hírlevelünk immár plébániánk megújult honlapján is olvasható, melyet azonban nem-
csak ezért, de számos egyéb hasznos, aktuális információért is érdemes felkeresni a 

www.martinkertvaros-plebania.hu címen! 

MK = Martinkertváros 

Sz = Szirma 

G = Görömböly 

K = Kistokaj 

Kiadja a martinkertvárosi római katolikus egyházközség • Megjelenik 800 példányban •  
Levelezési cím: 3528 Miskolc, Martin Károly u. 5. • E-mail: plebania.martinkertvaros@gmail.com • 

Telefon: 46/380-065 • Honlap: www.martinkertvaros-plebania.hu 


