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A Jubileumi Év nagyböjtjét fokozottabban éljük meg, 

mint Isten irgalmassága ünneplésének  és megtapasztalá-

sának intenzív időszakát. Hány lapját elmélkedhetjük át               

a Szentírásnak a nagyböjt heteiben, hogy ismét             

fölfedezzük az Atya irgalmas arcát! Mikeás próféta      

szavaival mi is megismételhetjük: Urunk, te olyan Isten 

vagy, aki elveszed a gonoszságot és megbocsátod            

a vétkeket, aki nem haragszol mindörökre, hanem kedved 

leled az irgalmasságban. Urunk, térj vissza hozzánk, és 

könyörülj a te népeden. Tipord el a bűneinket, és vesd     

a tenger mélyére minden vétkünket(vö.7,18‐19). Izajás 

sorait még inkább át kell majd elmélkednünk az imádság, 

a böjt és a szeretet időszakában: „Tudjátok, milyen         

az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: 

„Törd össze a jogtalan bilincseket és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze 

minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent 

látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! …Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és    

a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog                

a  sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még            

a  kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, 

amelynek vize nem apad el soha” (58,6‐11). Jusson el mindenkihez a megbocsátás hívó szava, és senki ne    

maradjon közömbös az irgalmasság  megtapasztalására szóló meghívás iránt. … Elérkezett a megfelelő  pillanat, 

hogy megváltoztassuk az életünket! Itt az ideje, hogy engedjük megérinteni a szívünket. Az elkövetett bűnök 

ellenére is; itt az óra, hogy meghalljuk azoknak az ártatlan embereknek a sírását, akiket megfosztottak javaiktól, 

méltóságuktól, érzéseiktől, sőt még az életüktől is. A rossz útján maradni csak illúzió és szomorúság forrása.    

A valódi élet egészen más. Isten fáradhatatlanul nyújtja felénk a kezét. Mindig készen áll, hogy meghallgasson. 

...Emlékeznünk kell arra, hogy a Szentírásban az igazságosság lényegében az Isten akaratára való bizalomteljes 

ráhagyatkozás. Jézus több alkalommal is beszélt arról, hogy a hit fontosabb a törvény megtartásánál. „Menjetek 

és tanuljátok meg, mit jelent: »Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.« Nem azért   jöttem, hogy az igazakat   

hívjam, hanem a bűnösöket”(Mt 9,13)...Jézus rámutat az irgalmasság nagy ajándékára, amely keresi a bűnösöket, 

hogy felkínálja nekik a megbocsátást és az üdvösséget. ...Hivatkozása Ozeás prófétára – „szeretetet akarok és 

nem áldozatot” (6,6) – ebből a szempontból nagyon jelentős. Jézus azt tanítja, hogy mostantól fogva tanítványai 

számára életszabállyá kell válnia az irgalmasság elsőségének, ahogyan ő maga  mutatta a bűnösökkel való 

együtt étkezéssel. Az irgalmasság ismételten Jézus küldetése alapvető jellegzetességének bizonyul. Túllép         

a törvényen; a törvény által bűnösnek tekintettekkel való közösségvállalása megmutatta, hogy milyen messzire 

képes hatolni az ő irgalmassága. Pál apostol is hasonló pályát járt be. Krisztushoz térése   alapjaiban forgatta föl 

szemléletét.. a Galatáknak írt levelében.. mondja: „Ezért elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba  

vetett hitben váljunk igazzá: nem mert tetteink megfelelnek a törvénynek, hisz a törvény   szerinti tettek senkit 

sem tesznek igazzá” (2,16). Az igazságosság megértése radikálisan megváltozott benne. Pál most már nem        

a törvényt, hanem a hitet állítja első helyre. Nem a törvény megtartása üdvözít, hanem  a Jézus Krisztusba vetett 

hit, aki halálával és feltámadásával elhozza az üdvösséget a megigazulást adó irgalmassággal együtt. Most        

az Istentől kapott megigazulás lesz a szabadítás azok számára, akik a bűnnek és minden következményének      

rabszolgaságában sínylődtek. Az Istentől kapott megigazulás az ő megbocsátása (vö. Zsolt 51,11‐16). Ezért lép 

túl Isten az igazságosságon az irgalmassággal és megbocsátással. Az Istentől eredő megigazulás  a mindenkinek 

nyújtott irgalmasság; kegyelem, amely Jézus Krisztus halálából és feltámadásából fakad. Krisztus keresztje  

tehát Isten ítélete mindnyájunk és a világ fölött, mert az új élet és a szeretet bizonyosságát kínálja nekünk.   
 

           Részlet Ferenc pápa Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullából                                                                     
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Az Egyháztól tanuljuk, mit gondoljunk a böjtről és a nagyböjti 

szent negyven nap idejéről. Egyházunk  az őskeresztény könyörgések 

szavaiban mondja el nekünk tanítását. Nagyböjt minden napjának saját 
könyörgései vannak, s a teljes tartalom ezek összességéből bontakozik ki.  
 

Isten, 

aki Egyházadat az évenként visszatérő negyven napnak  

jeles fegyelme által  

megtisztítod, add meg családodnak,  

hogy amit tőled önmegtartóztatás által elnyerni igyekszik,  

azt véglegesen el is érje jócselekedetei által.  
 

A nagyböjt nem emberi rendelés. Isten az, aki Egyházát az évenként visszatérő negyven napnak jeles         

fegyelme által megtisztítja.  
  

Az egyéni aszkézis számára minden idő jó idő. A nagyböjt azonban az egész közösség tisztulásának ideje. 

Isten e negyven nap jeles fegyelme által Egyházát tisztogatja, s a könyörgés is ennek az Egyháznak, Isten 

családjának számára kéri a negyven nap igazi jutalmát. 
 

A negyvenes számot először Mózes negyvennapos engesztelő böjtje szentesítette, azután Illés prófétának    

a szent szolgálatra felkészítő negyvennapos böjtje, végül beteljesítette. Üdvözítőnk negyvennapos böjtje, 

mely számára nemcsak előkészület volt nyilvános működésére, hanem a Sátánnal való harc terepe,                

a megkísértés közvetlen előzménye is. Márpedig Krisztus azt mondta, hogy ez a fajzat nem megy ki másként, 

mint böjtölés és imádság által. 
 

Ez a negyvennapos jeles fegyelem évenként egyszer visszatérő, meghatározott időhöz van kötve. Most van itt 

az alkalmas idő, most vannak itt az üdvösségnek napjai. Vagyis nem tetszés szerinti fegyelmi időszak, 

hanem szorosan kapcsolódik a Húsvéthoz. Ezért hívják a könyörgések „solemne jejunium"-nak, ünnepi   

böjtnek, vagy fordíthatnánk így is: szertartásos böjt, liturgikus böjt. 
 

A negyven nap: a jeles fegyelem, a kivételes odafigyelés ideje. A latinban egy szinte lefordíthatatlanul jó szó 

van erre: observantia. A szótárak ilyenféle jelentéseket adnak neki: becsben tartás, odafigyelés, tartózkodás, 

valami megtartása, valaminek gondos figyelembevétele, valamire való ügyelés, valaminek  tekintetbevétele. 

Vagyis a nagyböjt elsősorban egy lelkiállapot. Az év fo lyamán bizony sokszor  vagyunk hanyagok, 

figyelmetlenek, Isten dolgaira nem figyelők, csak hagyjuk, hogy menjen egyik perc, egyik nap, egyik hét   

a másik után. A testi böjtölés a húsunkon keresztül belénk égeti a figyelem, az összeszedettség, a tisztelet-

tudás, gondosság, engedelmesség lelkiállapotát. 
 

Ennek eszköze: az önmegtartóztatás. Mint a himnusz mondja: Legyen hát közöttünk kevesebb / a szó, étel, 

ital,/ alvás, vígasság szűkösebb / és szorosabb a fegyelem. 
 

A végső cél tehát nem a visszaszorítás, hanem éppen valami elnyerése. De az odavezető útnak is csak egyik 

eleme az "önmegtartóztatás", a "mortificatio", önmagunk részleges "megölése". Ez mit sem ér,                  
az önmegtartóztatás nem tud a célig elvinni, ha nem párosul a "jó cselekedetekkel", vagyis az irgalom kettős 

cselekedetével, a megbocsátással és az alamizsnával. Mi az önmegtagadással kifejezzük igyekezetünket   

az üdvösség elnyerésére, de azt véglegesen a jó cselekedetek által érjük el. Az ítélet példabeszédében 

Krisztus nem azt mondja, dicséretül, hogy mennyit böjtöltünk, hanem, hogy az éhezőnek enni adtunk.  
 

Nagy Szent Leo ezt mondja nagyböjti beszédében: E nagy misztériumok ugyan szüntelen odaadást,       

folyamatos tiszteletet kívánnak tőlünk, hogy mindig úgy álljunk Isten színe előtt, ahogy az Húsvét ünnepéhez 

méltó, de mivel ez az erősség csak kevesekben van meg, s mivel a test gyengesége a   szigorúbb fegyelmet 

meglazítja, továbbá mivel az élet különböző eseményei e kötelező  figyelmességet  szétszórják, az isteni 

rendelkezés nagy javunkra gondoskodott arról, hogy lelkünk tisztaságának  helyreállítására a negyvennapi 

gyakorlat legyen az orvosság, s az év többi részében elkövetett vétkeket jó cselekedetek egyenlítsék ki,        

a tiszta böjtölés pedig a mocskot kilúgozza belőlünk.  

Részlet Dobszay László: Jegyzetek a liturgiáról című könyvéből 

 Nagyböjt  



 

 

 

 AZ ÉGBEN immár ujjongva zengjen az angyalok kórusa: 
 és ujjongjanak Isten  csodálatos művei:  
 fölséges nagy királyunk győzelmét búgó kürtnek hanga áldva áldja. 
 

 A FÖLD IS ÖRVENDJEN, hogy ekkora fényár sugárzik rája, 
 és a nagy Király örök tündöklése árad el rajta:  
 érezze meg az egész nagy világ: már tovatűnt a bűnnek árnya. 
 

 ÉS VÍGSÁG TÖLTSE EL szent anyánkat, az Egyházat,  
 hogy ilyen fényesség ragyog benne: 
 visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát. 
 

 MERT VALÓBAN méltó, és igazságos, hogy a láthatatlan,  
 mindenható Atyaistent, és egyszülött Fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust  
 a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. 
 

 Ő LERÓTTA HELYETTÜNK az örök Atyának mindazt,  
 amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán. 
 

 Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz, húsvéti Bárányunkat megölték értünk,  
 s ő vére lett a szent jel, hívő népe házain.  
 

 ÁLDOTT ÉJ,  
 mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból,  
 száraz lábbal a Vörös tengeren átvitted őket. 
 

 Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát. 
 

 Áldott ez az éjszaka,  
 mely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket a világ tévelygéseitől  
 és a bűnök homályától elválasztván  
 a kegyelemnek átadja és a szentek közösségébe kapcsolja őket. 
 

 ÁLDOTT ÉJ,  
 a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus,  
 és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. 
 Mert semmit sem érne földi életünk, ha a megváltás ránk nem árad. 
 

 Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságod hozzánk! 
 

 Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság,  
 hogy a szolgát megmentsed, Fiadat sem kímélted érte. 
 

 Lám, mennyire szükséges volt Ádámnak vétke,  
 hogy Krisztus legyen váltságának díja 
 

 Ó, szerencsés vétek,  
 hogy ilyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és 
 érdemelt. 
 

 Ó valóban áldott éj,  
 csak te voltál méltó, hogy tudjad a napot és órát,  
 amelyben Krisztus a halálból feltámadt.  
 

 Ez az az éjszaka,  
 melyről az Írás mondja:  
 ,,Az éjszaka úgy ragyog, mint a nappal fénye,  

 

A HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK (EXULTET ) részlet 



 2016.   Február 

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

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

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

28.    vasárnap        Mkv: 14:30 „Egyházközségi délután” Tamási József c. apát  kartali plébános - Torinói lepel története 

              Március 

3.  csütörtök Mkv: 18:00 Nagyböjti lelkigyakorlat (Ft. Ladocsi Gáspár dr. püspök)    

4. péntek Mkv: 18:00 Nagyböjti lelkigyakorlat (Ft. Ladocsi Gáspár dr. püspök)    

4. péntek Keresztúti ájtatosság                   Mkv: 17:30| Sz: 17:30 | G:17:00   

5. szombat Mkv: 18:00 Nagyböjti lelkigyakorlat (Ft. Ladocsi Gáspár dr. püspök) Betegek kenete  

11. péntek Keresztúti ájtatosság                   Mkv: 17:30| Sz: 17:30 | G:17:00  

12. szombat Mkv: 9:00 -13:00                          Véradás    

14. hétfő Sz: 18:00  Nagyböjti lelkigyakorlat   (Tamás Barna SJ)              Mkv: 17:00 Szentmise  

15. kedd Sz: 18:00  Nagyböjti lelkigyakorlat   (Tamás Barna SJ)                                                 Betegek kenete  

16. szerda Délelőtt: betegek húsvéti gyóntatása   

16. szerda G : 18:00  Nagyböjti lelkigyakorlat   (Tamás Barna SJ)              Mkv: 17:00 Szentmise  

17. csütörtök G : 18:00  Nagyböjti lelkigyakorlat   (Tamás Barna SJ)            Betegek kenete  

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

20. vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja         Mkv: 16:00   „Egyházközségi délután”  

24. csütörtök Mkv: 8:30 Jeremiás siralmai       

  ESTI MISE AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE                 Mkv: 19:00| Sz: 17:00 | G:19:00 

25. péntek Mkv: 8:30 Jeremiás siralmai                                             Keresztúti ájtatosság  Mkv, Sz, G:  9:00   

  AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE                              Mkv: 19:00| Sz: 17:00 | G:19:00  

26. szombat Mkv: 8:30 Jeremiás siralmai       

  A HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA   (Ételszentelés)                 Mkv: 20:00| Sz: 17:00 | G:20:00   

27. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP, KRISZTUS FELTÁMADÁSA              Mkv: 11:30| Sz: 10:00 | G: 8:30 

28. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ                            Sz: 10:00 - Igeliturgia| Mkv: 11:30|  K: 10:00  | G: 8:30         

      Április      

9. szombat  VII. Keresztény Locsolóbál      Mkv: 19:00    

              Május        

  1. vasárnap „Egyházközségi délután”   G: 15:00     

  5. csütörtök Esperesi  gyűlés      

  7. szombat Egyházmegyei Találkozó Eger  

  8. vasárnap URUNK MENNYBEMENETELE                                           Elsőáldozás egyházközségeinkben  

14. szombat Bérmálás                                                                              Mkv: 17:00  

15. vasárnap PÜNKÖSDVASÁNAP                                                            Mkv: 11:30| K: 10:00  | G: 8:30         

16. hétfő PÜNKÖSDHÉTFŐ                                                                 Egyházmegyei Találkozó-Sárospatak  

22. vasárnap SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - Görömbölyi búcsú     G: 11:00  |Mkv: 11:30  |Sz:   9:30  

29. vasárnap ÚRNAPJA                                                                              G:   9:00  |Mkv: 11:00  |Sz: 17:00  

              Június        

  3. péntek JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE                                                  Mkv: Szentségimádási nap 

  5. vasárnap JÉZUS SZÍVE BÚCSÚ  Martinkertváros  Mkv: 11:00 | Sz: 9:30 | G: 8:30         

25.    szombat VII. Juniális Családi nap   Mkv: 10:00 - 21:00  

Mkv = Martinkertváros  Sz = Szirma    G = Görömböly   K = Kistokaj 

 ESEMÉNYNAPTÁR  


