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A Szentatya utolsó nagyböjti üzenetéből 
 

 „A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk, 
hogy a hit és szeretet kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen 
kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus Istenében való hit és a sze-
retet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse és amely 
vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján. (...) Az 
egész keresztény élet nem más, mint válaszadás Isten szeretetére. Az 
első válasz éppen a hit: ahogyan teljes rácsodálkozással és hálával befogadunk egy rendkívüli, 
isteni kezdeményezést, mely megelőz és buzdít minket. (...) Isten azonban nem elégszik meg 
azzal, hogy befogadjuk ingyenes szeretetét. Ő nemcsak szeret minket, hanem magához is akar 
vonzani és olyan mélyen átformálni, hogy Szent Pállal együtt azt mondhassuk: már nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem (vö. Gal 2,20). (...) sosem választhatjuk el egymástól hitet és a 
szeretetet, és sosem állíthatjuk őket szembe egymással. Egyrészről ugyanis nagyon korlátozó 
az a magatartás, amely annyira határozottan a hit prioritására és döntő erejűségére helyezi a 
hangsúlyt, hogy alábecsüli, és szinte leértékeli a konkrét, karitatív tetteket, és pusztán általá-
nos humanitárius tevékenységnek tekinti azokat. Másrészről viszont az a nézet is korlátozó, 
amely a szeretet és tevékeny szeretet túlzott felsőbbségét vallja, azt gondolva, hogy a tettek 
helyettesítik a hitet. (...) Kedves testvérek! Ebben a nagyböjti időszakban, amikor a kereszt és a 
feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben Isten szeretete megváltotta a világot 
és bevilágította a történelmet, azt kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek át ezt az értékes 
időszakot, élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek szeretetáramába, amely-
lyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során. Ezért imádkozom 
Istenhez, és kérem mindnyájatokra külön-külön és minden közösségre az Úr áldását.  

„Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy 
azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki 
szeretett engem és feláldozta magát értem.” (Gal 2,20) 
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2013. Nagyböjt 
 

IV. évfolyam 1. szám 



 
I. Pilátus halálra ítéli Jézust. 
 Ártatlant ítéltek el! - cinikus vagy/és fanatikus tette.  
 

II. Jézus vállára veszi a keresztet.  
 Aki a keresztet vállára vette, az előbb kiszolgáltatta 
 önmagát.  
 

III. Jézus először esik el a kereszttel.  
 Az esendőségét elfogadó embert 

mond (hat) juk alázatosnak.  
 

IV. Jézus szent Anyjával találkozik.  
 Az anyák szenvedő szeretetébe költözik 

olykor az Isten. 
 

V. Cirenei Simon segíti Jézusnak a keresztet hordozni.  
 Erőszakot elkövetni a hatalom gyengeségének a jele; 
 az erőszakot elviselni a hatalom erejének a jele.  
 

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.  
 Az embertelenséggel dacolni 

az emberiesség egyértelmű bizonyítéka.  
 

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel.  
 Akit a gyűlölet egyszer a földre taszított, 
 az tudja igazán a gyűlöletet magától eltaszítani.  
 

VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat.  
 Csak a szeretetből fakadó 

sajnálkozás nem megalázó.  
 

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súly alatt.  
 Aki tehetetlenségét elfogadja az még nem 

biztos, hogy beletörődött a tehetetlenségbe.  
 

X. Jézust megfosztják a ruháitól.  
 A lemeztelenített láttán a tiszta önmagát 

szégyelli, a tisztátalanból előtör a gyönyör.  
 

XI. Jézust a keresztre szegezik.  
 A közöny, a tudatlanság és az elvakultság 

- ez a három szeg elegendő ahhoz, hogy 
 egy életet keresztre szögezzenek.  
 

XII. Jézus meghal a kereszten.  
 A halál egyetlen szó: MEGBOCSÁTOTTAM, 
 amit elfogadni üdvösség, elutasítani kárhozat.  
 

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről. 
 A hűséges gyávaság nem tévesztendő össze 

a gyáva hűséggel.  
 

XIV. Jézus holttestét sírba teszik.  
 Az igaz csak ideig, óráig 

meg- és lepecsételhető. 

Keresztút 



MK: március  14–16. 
Sz: március 18–19. 
G: március 20–21. 
 
A nagyböjti 

lelkigyakorlatokat 

Martinkertvárosban Dr. Tarjá-
nyi Zoltán, a PPKE Hittudományi Kar Erkölcste-
ológia Tanszékének vezetője, Szirmán és 
Görömbölyön pedig Koós Endre, a Vörösmarty 
Mihály Katolikus Általános Iskola érseki biztosa 
tartja. Martinkertváros-ban március 16-án, 
Szirmán 19-én, Görömbölyön pedig 21-én, az 
esti lelkigyakorlatos szentmise keretében szol-
gáltatjuk ki a betegek szentségét.  

április 20. 
Locsolóbál 
 
Ebben az 
évben hús-
vét negyedik vasárnapját meg-
előző szombaton, a szokásos 
helyszínen, az Arany János Álta-
lános Iskola aulájában, 19:00 
órától  kerül sor egyházközsége-
ink közös locsolóbáljára – megle-
petésvendégek műsorával! A be-
lépő a plébánián vásárolható fel-
nőtteknek 5000, diákoknak 2500 
Ft-os áron. 

június 9. 
Jézus Szíve 
búcsú 
 
A martinkert- 
városi plébánia- 
templom búcsúján az ünnepi szentmisét 
11:00 órai kezdettel Bosák Nándor  
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 
mutatja be.  A szentmisét a hagyomá-
nyok szerint ünnepi körmenet zárja. 

június 22. 
Juniális 
 
2013-ban  egy-
házközségeink 
immár negyedik alkalommal rendezik 
meg közös juniálisukat: bár a borver-
seny alanyai már jó esetben most is a 
pincében  pihennek,  a  süteményver-
senyre még lehet próbálgatni a recep-
teket. 

 
 

Szentháromság egy Isten! 
Hálát adunk neked szereteted vonzásáért 
és a hit kegyelméért, 
amely által megismerhetünk téged, 
irgalmas és igaz Istenünket. 
Köszönjük, hogy Jézusban 
megmutattad a hit győzelmes erejét, 
és Őt követve növekedhetünk 
az Isten- és az  emberszeretetben. 
A szentmisében szemléljük hitünk szent titkát, 
és merítünk az éltető Forrásból, 

Jeles napjaink 

amely gyümölcsözővé teszi életünket. 
Kérünk, növeld bennünk a hit bátorságát, 
erősítsd hűségünket Egyházad iránt, 
és add, hogy tevékeny hitünkkel 
munkatársaid lehessünk 
családunk, nemzetünk 
és az egész világ megszentelésében. 
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 
hitvalló apostolok és vértanúk; 
magyar szentek és boldogok, 
könyörögjetek érettünk! Ámen.  

Ima a Hit évében 



 

 

 
 
 
 
 
 HúHsvét harmadik vasárnapja  

Eseménynaptár 
2013. Nagyböjt-Pünkösd 

Február   

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

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

24. vasárnap MK: 16:00 Egyházközségi délután – Regős Zsolt előadása: Milyen zenét szeret a Jóisten? 

Március   

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

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

14. csütörtök MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

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

16. szombat MK: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

18. hétfő Sz: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

19. kedd 
Sz: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 
Betegek gyóntatása 

20. szerda G: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

21. csütörtök G: Nagyböjti lelkigyakorlat 18:00 

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

24. vasárnap 
Virágvasárnap, az Úr  szenvedésének vasárnapja, barkaszentelés 
MK: 16:00 Egyházközségi délután – Somogyi Gergely előadása: Emmerich Katalin Passiója 

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

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

30. szombat 
Jeremiás siralmai  MK: 09:00 
Húsvét vigíliája   MK: 20:00 | Sz: 17:00 | G: 20:00 – ételszentelés 

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

Április   

1. hétfő 
Húsvéthétfő   MK: 11:30 | Sz: 10:00 igeliturgia | G: 08:30 
    K: 10:00 

20. szombat Locsolóbál 19:00 

28. vasárnap 
Húsvét negyedik vasárnapja 
MK: 16:00 Egyházközségi délután – Előadás a tudomány és hit 

Május     

12. vasárnap Urunk mennybemenetele Elsőáldozások 

19. vasárnap Pünkösd 

26. vasárnap Szentháromság vasárnapja Görömbölyön búcsú 

Június  

2. vasárnap Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja 

9. vasánap Jézus Szíve búcsú 

22. szombat Juniális 

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 


