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A Szentatya nagyböjti üzenetéből 
 

„A testvérre való „odafigyelés” magában 
foglalja a lelki javáról való gondoskodást 
is. (...) Napjainkban az emberek általá-
ban eléggé fogékonyak azokra a gondo-
latokra, amelyek a másik ember testi és 
anyagi jólétével való törődésről és a karitatív szeretetről 
szólnak, de szinte egyáltalán nem esik szó a testvérek iránti lelki felelősségről. Nem 
így az első századok egyházában és a hitben valóban érett közösségekben, ahol nem-
csak a testvér testi egészségét viselik szívükön, hanem a lelki egészségét is az örök 
élet távlatában. A Szentírásban olvassuk: „… a bölcset fedd meg, az majd szeret ér-
te! Adj tanácsot a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, s gyarapítja a tu-
dását” (Péld 9,8-9). Maga Krisztus parancsolja, hogy figyelmeztessük a testvért, ha az 
bűnt követ el (vö. Mt 18,15). (...) Az Egyház hagyománya az irgalmasság lelki cseleke-
detei között tartja számon a „bűnösök megintését”. Fontos, hogy újra felfedezzük a 
keresztény felebaráti szeretetnek ezt a dimenzióját. Nem szabad hallgatni a rossz 
láttán.”       

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
és megszűnhetett dobogni szíve – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

(Pilinszky János: Harmadnapon, részlet) 

A martinkertvárosi, szirmai,  görömbölyi és kistokaji 
római katolikus egyházközségek hírlevele 

 

2012. Nagyböjt 
 

III. évfolyam 1. szám 

A. Ciseri: Ecce homo (1871) 

XVI. Benendek pápa a torinói 
lepel előtt imádkozik 

(A Nagyböjti üzenet teljes szövege honlapunkon olvasható.) 



A böjt célja, hogy fölfedezzem magamban, mi az, ami megtart engem, hogy alapjá-
ban véve miből élek. Éppen akkor ismerem meg a legbelsőbb igazságot, amikor a 
böjtölésben tudatosan félreteszek minden pótkielégülést, amelyek épp elég gyakran 
elkábítanak, vagy vakká tesznek. A böjt által levetem a burkot, amely elrejti forrongó 
gondolataimat és érzéseimet. Így felszínre kerülhet minden, ami bennem van: betel-
jesületlen vágyaim és kívánságaim, szenvedélyeim, a gondolataim, amelyek csak ön-
magam körül, sikereim, az egészségem, a vagyonom, elismerésem körül keringenek. 
És az olyan érzések, mint a harag, keserűség és szomorúság. A sebek, amelyeket fá-
radságosan eltakargattam a sokféle tevékenységgel és az evés-ivás számtalan önvi-
gasztaló eszközével, fölszakadnak. 

Aki azért böjtöl, hogy ezáltal elnyerje az emberek elismerését, nem tapasztalja 
meg a böjt pozitív hatását. A böjt nem változtatja meg őt, nem teszi szabadabbá és 
áthatolhatóbbá Isten számára. Annak próbája, hogy helyesen böjtölök-e, az, hogyan 
bánok másokkal, s főleg, hogyan beszélek másokról. Ha rosszat mondok másokról, 
semmit nem értettem meg a böjt értelméből. Akkor jobb lenne, ha nem böjtölnék. (...) 
Épp így a böjthöz tartozik a rossz gondolatoktól való megtartóztatás. Az nem böjt, ha 
a tápláléktól ugyan megtartóztatod magad, viszont rosszat mondasz valakiről, meg-
ítéled őt, bosszúszomjas vagy másvalakivel szemben, rossz gondolatokat engedsz be 
magadba. Akkor jobb volna, ha evéssel töltenéd az egész napot, s mindezt kerülnéd 
ahelyett, hogy üres gyomor mellett ilyesmivel lakjál jól. Mindenki, aki gondolatban 
kielégíti vágyait, külső táplálék nélkül is eszik és iszik! 

A testi böjtnek a szellemi böjttel kell együtt állnia, azaz a rossz gondolatoktól való 
tartózkodással. A gondolatokat azonban nyilván nem lehet olyan egyszerűen megtil-
tani, mint az ételeket. Újra meg újra föl fognak merülni. A szerzetesek a rossz gondo-
latok elleni küzdelmet értik szellemi böjt alatt. Ebben a harcban a szerzetes aszkézis 
bevált fegyvereit veti be: a hallgatást, a kétkezi munkát, az imát és a meditációt. De 
éppen így hozzá tartozik a testi böjt is, amely nélkül a szellemi böjt lehetetlen. Az 
egészséges böjtnek a felebaráti szeretettel és az alamizsnálkodással is össze kell kap-
csolódnia. 

A testnek és léleknek az egysége megmutatkozik az imádság és a böjt szoros kap-
csolatában. A böjt intenzívebbé teszi az imádságot. Ez mindenekelőtt a kérő imára 
érvényes. Ha valóban komolyan akarok valakiért vagy valamilyen szándékra imád-
kozni, ezt azzal fejezhetem ki legjobban, ha böjtölve imádkozom. Imám ekkor nem 
marad meg pusztán a fejemben, nem korlátozódik néhány gondolatra vagy szóra, 
hanem egész létemet átfogja. Testtel és lélekkel fohászkodom Istenhez, böjtömmel 
elismerem, hogy én magam semmit nem tehetek, hogy rá vagyok utalva Isten egye-
düli segítségére. A másokért való böjtölés gyakorlatát már a régi szerzeteseknél is 
megtaláljuk. Böjtölésünk és imádságunk által a testvérek megmentik bukott testvér-
ük lelkét. A böjtben eggyé leszünk azzal az emberrel, akiért böjtölünk. (...) 

A böjt megerősíti az imádságot, mert az imádkozót éberebbé teszi. Az evés telítet-
té és álmossá tesz. A böjtben éberek leszünk és nyitottak a szellemi valóság felé, át-
járhatóak Isten lelke számára. A böjtölve imádkozásnak bűnbánó és vezeklő jellege 
van. A böjtben az ember elismeri Isten előtt bűnös voltát, és megmutatja, hogy nem 
ragaszkodik a bűnhöz, hanem újból Istenhez szeretne fordulni. 

Anselm Grün: Test és lélek imája 



MK: március 15-17. 
Sz: március 26-27. 
G: március 28-29. 
 

A nagyböjti 

lelkigyakorlatok 

alkalmával, Martinkertváros-
ban március 17-én, Szirmán 
március 27-én, Görömbölyön pedig március 29-
én, az esti lelkigyakorlatos szentmise keretében 
szolgáltatjuk ki a betegek szentségét az erre 
felkészült, szentgyónásukat elvégzett, beteg és 
idős testvéreinknek. Az Egyházi Törvénykönyv 
alapján a 60. évüket betöltöttek évente egy al-
kalommal, akár súlyos betegség nélkül is része-
sülhetnek a szentség kegyelmeiben. 

április 29. 
 
Locsolóbál 
 
Ebben az év-
ben a húsvét  harmadik vasár-
napján, a szokásos helyszínen, 
az Arany János Általános Iskola 
aulájában, 19 órától  kerül sor 
egyházközségeink közös locso-
lóbáljára – meglepetésvendé-
gek műsorával! Belépők a plé-
bánián vásárolhatók felnőttek-
nek 4000, diákoknak 2000 Ft-os 
áron. 

Anselm Grün: Kereszt-tartás 
 
 Bizonyára függ valahol egy kereszt az Ön lakásában. 
Szemlélje ezt a mai napon tudatosan. 
 Mit ábrázol? 
 Mit jelent ez Önnek? 
 Az egyház a Nagypénteket ünnepi szertartással ün-
nepli délután három órakor, abban az időpontban, ami-
kor Jézus meghalt értünk a kereszten. Sokak számára a 
nagypénteki rituáléhoz tartozik, hogy elmennek erre a 
szertartásra, és hódolnak a kereszt előtt, amelyet a 
szentmise az oltárlépcsőnél állítnak fel, hogy mindenki 
megérinthesse és – ha szeretné – megcsókolhassa. 
 A kereszt az ellentétek egységének képe. A kereszt 
megmutatja nekem, hogy csak akkor tudok emberré 
válni, ha kibékülök ellentéteimmel. A kereszt azonban 
annak a képe is, hogy széttörték, keresztülhúzták és 
meghiúsították ennek a világnak a mércéit. Már nem 
számít a siker és a sikertelenség, az elismerés és az el-
utasítás, hanem egyedül csak a szeretet, amely odaadja 
önmagát. És a kereszt a szabadság jele. Nincs többé fe-
lettem király és császár. Szabad vagyok. Istené vagyok. 
És a kereszt védelmi jel. Megvéd engem mindentől, ami 
a világban fenyegető és negatív. 

Jeles napjaink 



Eseménynaptár 
2012. Nagyböjt-Pünkösd 

Február   

24. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 

Március  

2. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 

9. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 

15. csütörtök MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

16. péntek 
MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00  
Keresztúti ájtatosság  MK: 17:15 | Sz: 17:30 | G: 17:00 

17. szombat MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

23. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 

26. hétfő Sz: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 (MK szentmise: 17:00) 

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

28. szerda G: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 (MK szentmise: 17:00) 

29. csütörtök G: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

30. péntek Keresztúti ájtatosság  MK: 18:30 | Sz: 17:30 | G: 17:00 

Április 

1. vasárnap Virágvasárnap, az Úr  szenvedésének vasárnapja, barkaszentelés 

5. csütörtök 
 Jeremiás siralmai  MK: 09:00 
Nagycsütörtöki esti mise  MK: 19:00 | Sz: 17:00 | G: 19:00 

6. péntek 
Jeremiás siralmai  MK: 09:00 
Az Úr szenvedésének ünneplése MK: 19:00 | Sz: 17:00 | G: 19:00 

7. szombat 
Jeremiás siralmai  MK: 09:00  
Húsvét vigíliája   MK: 20:00 | Sz: 17:00 | G: 20:00 

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

9. hétfő Húsvéthétfő   MK: 11:30 | Sz: 10:00 | K: 09:00 

29. vasárnap Húsvét harmadik vasárnapja Locsolóbál 19:00 

Május   

20. vasárnap Urunk mennybemenetele – Elsőáldozások 

27. vasárnap Pünkösd   Bérmálás MK: 16:00 

Június     

3. vasárnap Szentháromság vasárnapja Görömbölyön búcsú 

10. szombat Krisztus Szent Teste és Vére Úrnapja 

17. vasárnap Martinkertvárosban Jézus Szíve Búcsú 

23. szombat Juniális 

Számos egyéb hasznos, aktuális információ található a 
www.martinkertvaros-plebania.hu címen elérhető honlapunkon! 

MK = Martinkertváros 

Sz = Szirma 

G = Görömböly 

K = Kistokaj 

Kiadja a martinkertvárosi római katolikus egyházközség • Megjelenik 600 példányban •  
Levelezési cím: 3528 Miskolc, Martin Károly u. 5. • E-mail: plebania.martinkertvaros@gmail.com • 

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

Új rendezvény indult a Martinkertvárosban „Egyházközségi délután” néven. 
Terveink szerint minden hónap negyedik vasárnapján 16:00 órakor találkozunk a hittanterem-

ben imádkozásra, előadások meghallgatására, kötetlen beszélgetésre. 
Legközelebbi időpontjaink: február 26. és március 25. 


