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1. Mária, egy olyan egyház jelképe, amely 
evangelizál, mert már befogadta az Evan-
géliumot

A jubileumi szentévet meg-
hirdető bullában arra hívtam fel 
mindenkit, hogy „a jubileumi 
szentév nagyböjtjét fokozottab-
ban éljük meg, úgy, mint Isten 
irgalmassága ünneplésének és 
megtapasztalásának intenzív idő-
szakát” (Misericordiae Vultus, 
17). Isten Igéjének hallgatásá-
ra és a „24 óra az Úrért” kezde-
ményezésre való felhívással sze-
rettem volna kiemelni az Ige, különösképpen 
a prófétai ige imádságos meghallgatásának 
elsődlegességét. Isten irgalmassága ugyanis 
üzenet a világ számára: de az üzenet átadását 
minden kereszténynek magának kell megta-

pasztalnia. Ezért küldöm el nagyböjt idején az 
irgalom misszionáriusait, hogy mindenki szá-
mára Isten közelségének és megbocsátásának 
konkrét jelévé váljanak.   

Miután Mária megkapta Gáb-
riel arkangyaltól a jó hírt, a 
Magnificat-ban prófétai módon 
megénekli az irgalmat, amellyel 
Isten kiválasztotta őt. A názáre-
ti Szűz, József jegyese ily mó-
don az Egyház tökéletes jelké-
pévé válik, amely evangelizál, 
mivel ő az, aki a Szentlélektől 
szűz méhébe fogadta az Evangé-
liumot. A prófétai hagyomány-

ban az irgalom valóban, már etimológiai szin-
ten is szoros kapcsolatban van az anyaméhhel 
(rahamim), valamint azzal a nagylelkű, elköte-
lezett és hűséges jósággal (hesed), amely a ro-
koni és szülői kapcsolatokat jellemzi. 

Ferenc pápa nagyböjti 
üzenete 2016

„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” (Mt 9,13)
Az irgalmasság cselekedetei a jubileumi szentév útján
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2, Az Isten emberekkel kötött szövetsége: az irgal-
masság története
Az isteni irgalmasság misztériuma Isten és népe, 

Izrael közötti szövetség történetében mutatkozik 
meg. Isten valójában mindig irgalommal teli, min-
den körülmények között kész arra, hogy népére fel-
tétlen együttérzéssel és gyöngédséggel tekintsen, 
főleg a legdrámaibb időszakokban, amikor a hűt-
lenség eltépi a szövetségi köteléket, és az egyezsé-
get a jog és igazság talaján kell újra megkötni. Itt 
állunk a szeretet igazi drámája előtt, amelyben Is-
ten az atya és az elhagyott férj szerepét játssza, mi-
közben Izrael a tékozló fiú/lány, vagy hűtlen fele-
ség. Tulajdonképpen ez a családot lefestő kép az 
– mint Ozeás esetében (Oz 1-2) –, amely kifejezi, 
milyen mértékben szeretne Isten kötődni népéhez. 

A szeretetnek ez a drámája a megtestesült Fiúban 
éri el csúcspontját. Őáltala Isten határtalan irgalma 
árad ki, egészen addig a pontig, amíg „megteste-
sült irgalmassággá” válik (Misericordiae Vultus, 
8). Emberként a názáreti Jézus minden tekintetben 
Izrael fia. És olyannyira az, hogy megtestesíti Isten 
tökéletes befogadását, amelyet a Shemá elvár min-
den zsidótól, amely még ma is az Isten és Izrael 
közötti szövetség szíve: „Halld, Izrael! Az Úr, a mi 
Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet 
szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!” (MTörv 
6,4-5) Az Isten Fia a Vőlegény, aki mindent meg-
tesz, hogy elnyerje Jegyese szeretetét, akihez az a 
feltétel nélküli szeretet köti, amely a vele való örök 
menyegzőn mutatkozik meg. 

Ez az apostoli kérügma dobogó szíve, amelyben 
az isteni irgalmasságnak központi és alapvető helye 
van. Ez az „Isten üdvözítő szeretetének a szépsé-
ge, amely a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus-
ban nyilvánult meg” (Evangelii gaudium aposto-
li buzdítás, 36), az első kinyilatkoztatás, amelyet 
„különféle módokon újra és újra meg kell hallgat-
ni, s amelyet újra és újra kell hirdetni a katekézis 
során” (uo. 164). Az irgalmasság tehát „Istennek a 
bűnös iránti magatartását fejezi ki, mellyel további 
lehetőséget nyújt számára, hogy átgondolja életét, 
megtérjen és higgyen” (Misericordiae Vultus, 21), 
ily módon újból megerősítve a vele való kapcsola-

tot. És a keresztre feszített Jézusban Isten elérkezik 
odáig, hogy a bűnöst szeretné elérni, bármilyen tá-
vol legyen is tőle, éppen ott, ahol elvesztette őt, és 
eltávolodott tőle. Mindezt abban a reményben te-
szi, hogy végre meg tudja lágyítani Jegyese meg-
keményedett szívét.
3. Az irgalmasság cselekedetei

Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmu-
tatva neki a hűséges szeretetet, és ezzel alkalmas-
sá téve őt az irgalmasságra. Ez egy mindig meg-
újuló csoda, hogy az isteni irgalmasság be tudja 
ragyogni bármelyikünk életét, a felebarátaink irán-
ti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva 
minket, amit az egyházi hagyomány az irgalmas-
ság testi és lelki cselekedeteinek nevez. Ezek arra 
emlékeztetnek minket, hogy a hitünk mindenna-
pos és kézzelfogható cselekedetekben mutatkozik 
meg, amelyek arra irányulnak, hogy felebarátun-
kat testileg és lelkileg segítsük, és amelyek alap-
ján meg leszünk ítélve: enniük kell adnunk, láto-
gatnunk, vigasztalnunk, tanítanunk kell őket. Ezért 
fejeztem ki vágyamat, hogy: „a keresztény nép a 
Jubileum ideje alatt elmélkedjen az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteiről. Ez az egyik módja an-
nak, hogy lelkiismeretünk – mely gyakran elszuny-
nyad a szegénység drámája előtt – fölébredjen, 
és egyre mélyebbre hatoljunk az Evangélium szí-
vébe, ahol a szegények az isteni irgalmasság kü-
lönleges kedvezményezettjei.” (uo. 15) A szegény 
emberben valóban Krisztus teste „válik újra lát-
hatóvá, mint megkínzott, megsebzett, megostoro-
zott, kiéheztetett, menekülő test…, hogy fölismer-
jük, megérintsük és ápoljuk.” (uo.) Ez hallatlan és 
botrányos misztérium, melynek során az ártatlan 
Bárány szenvedései meghosszabbodnak a történe-
lemben. Az önzetlen szeretet égő csipkebokra ez, 
amely elé Mózeshez hasonlóan csak levetett saru-
val állhatunk (vö. Kiv 3,5); még inkább így van ez, 
ha a szegény ember olyan testvérünk Krisztusban, 
akit a hitéért üldöznek. 

Ezelőtt a szeretet előtt, amely erős, mint a halál 
(vö. Énekek éneke 8,6), a legszerencsétlenebb sze-
gény ember az, aki saját magát nem tartja szegény-
nek. Gazdagnak hiszi magát, de valójában a szegé-
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nyek között a legszegényebb. Azért szegény, mert 
a bűn rabja, amely arra sarkallja, hogy gazdagságát 
és hatalmát ne Isten és a többi ember szolgálatá-
ra használja, hanem hogy elfojtsa magában a mély 
meggyőződést, hogy ő sem más, mint egy szegény 
koldus. És minél nagyobb a rendelkezésére álló 
gazdagság és hatalom, annál nagyobbá válik hazug 
vaksága. Elérkezik oda, hogy látni sem akarja az 
ajtajánál kolduló szegény Lázárt, (vö. Lk 16, 20-
21), aki maga Krisztus, aki a szegényeken keresz-
tül a megtérésünket koldulja. Lázár a megtérés le-
hetősége, amelyet Isten felkínál, és amit talán nem 
veszünk észre. És ehhez 
az elvakultsághoz a hata-
lom gőgjének önkívüle-
ti érzése társul, amelyben 
baljóslatúan visszhang-
zik az– „olyanok lesztek, 
mint az Isten” (Ter 3,5) – 
démoni mondata, amely 
minden bűn forrása. Ez 
az elvakultság társadal-
mi és politikai struktúrák 
alakját is öltheti, amint az a XX. század totalitárius 
rendszereiben is megmutatkozott, és amint ez nap-
jaink technokrata és egyeduralkodó ideológiáiban 
is megjelenik, amelyek megkísérlik Istent jelenték-
telenné tenni, és az embert kihasználható tömeggé 
alacsonyítani. És ezt mutatják meg napjainkban a 
bűnözés kialakult struktúrái, amelyek a pénzt bál-
ványozó hamis fejlődési modellhez kapcsolódnak, 
amely közömbössé teszi a leggazdagabb embere-
ket és társadalmakat a szegények sorsa iránt, be-
zárják előttük a kapukat, és még látni sem akar-
ják őket.

Ennek a jubileumi szentévnek a nagyböjti idő-
szaka tehát mindenki számára alkalmat nyújt arra, 
hogy végre kilépjen saját elidegenedett létezés-
módjából az Ige hallgatásának és az irgalmasság 
cselekedeteinek köszönhetően. Ha a testi szükség-
leteiken keresztül megérintjük Jézus testét rászo-
ruló testvéreinkben, akiknek ételt, ruhát, szállást 
adunk, akiket meglátogatunk, a lelki szükséglete-
ik – tanácsadás, tanítás, megbocsájtás, figyelmez-

tetés, imádkozás – közvetlenebbül megérintik bű-
nös voltunkat. A testi és lelki cselekedeteket ezért 
soha sem szabad szétválasztani. És valóban, a ke-
resztre feszített Jézus testének a szükséget szen-
vedőben történő megérintésével válhat tudatos-
sá a bűnös ember számára a meggyőződés, hogy 
ő maga is csak egy szegény koldus. Ezen az úton 
járva a „gőgősök”, a „hatalmasok”, és a „gazda-
gok”, akikről a Magnificat beszél, megkapják a le-
hetőséget annak megtapasztalására, hogy érdemte-
lenül őket is szereti a keresztre feszített, aki őértük 
is meghalt és föltámadt. Csak ez a szeretet lehet 

válasz a boldogság és sze-
retet iránti végtelen szom-
júságra, amelyet az ember 
a tudás, a hatalom és a bir-
toklás bálványaival képzel 
csillapítani. De mindvégig 
fennmarad annak veszélye, 
hogy a Krisztustól történő 
mind nagyobb elzárkózás 
miatt, aki a szegényeken 
keresztül tovább kopogtat 

szívük ajtaján, a gőgősök, a hatalmasok és a gazda-
gok végül önmagukat ítélik arra, hogy alámerülnek 
a magány örök örvényébe, amely a pokol. Emiatt 
kell értük és mindnyájunkért elismételni újra Áb-
rahám szívből jövő szavait: „Van Mózesük és van-
nak prófétáik. Azokra hallgassanak” (Lk 16,29). 
Ez a cselekvő odafigyelés a legjobb módja annak, 
hogy felkészüljünk a már feltámadt Vőlegény halál 
és bűn fölötti végleges győzelmének megünneplé-
sére, aki szeretné megtisztítani Jegyesét, miközben 
jövetelére vár.

Ne vesztegessük el a nagyböjt alkalmas idősza-
kát, amely a megtérésünket szolgálhatja! Szűz Má-
ria anyai közbenjárásával kérjük ezt, aki az aján-
dékba kapott isteni irgalom nagysága előtt elsőként 
ismerte fel saját kicsinységét (vö. Lk 1,48), és az 
Úr alázatos szolgálójává vált (vö. Lk 1,38).

Vatikán, 2015. október 4.
Assisi Szent Ferenc ünnepén

Ferenc pápa
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N A G Y B Ö J T I  K É S Z Ü L E T
2016 – az Irgalmasság éve

Február 10. 
Hamvazószer-

da

Joel 2,12-18; 
2Kor 5,20–

6,2; 
Mt 6,1-6.16-

18

A böjt, még ha lemondást jelent is, nem tesz 
gyengébbé – ellenkezőleg: a kegyelmi erő forrá-
sává válik számunkra a bűneink elleni harcban. 
Ne a hagyományok kedvéért vagy az emberek el-
ismeréséért böjtöljünk tehát, hanem lelkünk belső 
megújulásáért!

A Nagyböjtöt 
szentmisével 

kezdem, megter-
vezem készülete-
met, lemondásai-
mat, szentgyóná-

somat.
Február 11. 
csütörtök 
Betegek  

Világnapja

MTörv 
30,15-20 Lk 

9,22-25

„Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét!” 
Hányszor nem akarom vinni a nap terhét, zúgo-
lódom Isten ellen, pedig ebben van üdvösségünk! 
Adj erőt, Uram nekem és minden beteg testvérem-
nek a kereszt hordozására!

Örömmel válla-
lom a mai nap 

terhét.

Február 12. 
péntek

Iz 58,1-9a; 
Mt 9,14-15

A böjt megnyílás Isten felé, Isten szereteté-
re. Ahol jelen van az Isten-szeretet: maga Jézus 
Krisztus, ott rá kell figyel nem. Ma, ami kor Jézus 
nincs kézzel foghatóan köztünk, böjttel és imával 
kell megnyílnom felé, hogy találkozhassak vele, 
és Vele lehessek!

Böjtölök, és részt 
veszek a kereszt-

úton.

Február 13. 
szombat

Iz 58,9b-14;  
Lk 5,27-32

Mindannyian meg vagyunk híva az üdvösségre. 
„Teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümöl-
csöt!” Merjünk felállni, és elhagy ni hibáinkat, 
bűneinket! Bűnbánatunkkal, megújult életünkkel 
legyünk mások hívói is!

A házasság heté-
ben imádkozom a 
jegyes- és házas-

párokért.

Február 14. 
Nagyböjt 1. 
vasárnapja

MTörv 
26,4-10 

Róm 10,8-13 
Lk 4,1-13

Nagyböjt heteiben Urunk, Jézus Krisztus életét 
állítja szemünk elé az Anyaszentegyház, mert ke-
resztény életünk nem lehet más, mint azonosulás 
Jézus életével. Ez az élet nem tétlenségre hív, ha-
nem küzdelemre és harcra. Nemcsak a test és vér 
el len kell tusakodnunk, hanem az e világban jelen 
lévő sötétség hatalma ellen is.

Ma különösen is 
figyelmes leszek 
hozzátartozóim-
hoz – külön időt 

szánok rájuk.

Február 15. 
hétfő

Lev 19,1-2., 
11-18; 

Mt 25,31-46

A legveszedelmesebb kísértés az önzés, mivel 
beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagy-
böjti előkészületünk során újra és újra föl kell 
éleszteni magunkban elhagyott és elfeledett sze-
retet-cselekedeteinket.

A bűnösök meg-
téréséért imádko-

zom.

Február 16. 
kedd

Iz 55,10-11; 
Mt 6,7-15

Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalá-
sunk akkor lesz hatásos, ha Isten kegyelme kíséri 
és elülteti lelkünkben a megbocsátó irgalmat. Ezt 
a lelkületet kell kérnünk imáinkban, hogy méltó 
gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak, és al-
kalmasak legyünk kegyelme befogadására.

Türelmes és meg-
értő leszek egész 

nap.
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Február 17. 
szerda

Jón 3,1-10; 
Lk 11,29-31

A nagyböjti időszak őszinte megtérést kíván tő-
lünk, hogy szakítsunk a bűnnel. De tudnunk kell, 
hogy a kísértő újra és újra megpróbál minket, de 
ha alázatban és Isten kegyelmével együtt működve 
élünk, nem vehet erőt rajtunk. Isten erőt adó ke-
gyel méért imádkozzunk!

Mindenkiben 
felfedezem a jót.

Február 18. 
csütörtök

Eszt 14,1.3-
5.12-14; 

Mt 7,7-12

A bűntől való sebzettség miatt az emberi ter-
mészet önmagában gyenge a sátán támadásaival 
szemben. A szüntelen imádság és a helyes böjt al-
kalmassá tesz a mennyei Atya segítő kegyelmére, 
hogy megtörjük a sátán hatalmát.

Nem teszek ki-
vételt, mindenkit 

szeretek.

Február 19. 
péntek

Ez 18,21-28; 
Mt 5,20-26

Istenünk igazságos az ítéletben, ugyanakkor sze-
retetében végtelenül irgalmas, és a bűnbánónak 
megbocsát. Az életet akarja, ezért kívánja, hogy 
mi is megtérjünk. De még ehhez is gyengék va-
gyunk, ezért siet kegyelmével segítségünkre.

Lemondok va-
lamiről, ami 

számomra nagyon 
kedves, jól eső. 

Böjtölök családo-
mért.

Február 20. 
szombat

MTörv 
26,16-19; 

Mt 5,43-48

Az Újszövetség választott népének életét az új 
törvény, a szeretet kettős parancsa irányítja. Isten 
kegyelmi indításaival formálja át az emberi szíve-
ket, a szeretet parancsa pedig felülemel minket az 
emberi önzésen.

Megkeresek va-
lakit, akivel már 
régen találkoz-

tam.

Február 21. 
Nagyböjt 2. 
vasárnapja

Ter 15,5-12. 
17-18; 

Fil 3,17-4,1; 
Lk 9,28b-36

Jézus szenvedésének küszöbén bizalmas barátai, 
Péter, Jakab és János apostolok előtt felvillantja 
az ő dicsőségének fényét. Bátorítani akarja ezzel 
őket, hogy a rákövetkező megaláztatások idején 
ne essenek kétségbe. Bízzanak abban, hogy a Gol-
gota sötétségét a Tábor-hegyi fényesség követi és 
ragyogja be.

Imádságaimban 
és a szentmisén 
összeszedett le-

szek.

Február 22. 
hétfő  

Szent Péter 
apostol  

székfoglalása

1Pét 5,1-4;  
Mt 16,13-19

A nagyböjt az imádság és a jótékonykodás ideje. 
Az imádság, az állhatatos kérés kegyelmet esd ki, 
de nemcsak nekünk, hanem Isten egész népének. 
A kegyelemmel küldetést kapunk, hogy a szerete-
tet tettekre váltsuk embertársaink felé.

Imádkozom a 
Szentatyáért, 
papjainkért és 

szerzeteseinkért.

Február 23.  
kedd

Iz 1,10.16-
20; 

Mt 23,1-12

A nagyböjti szent idő nemcsak a testi önmeg-
tagadás, böjtölés időszaka, hanem egész életünk 
átformálásának ideje is. A kísértő éberen lesi, ho-
gyan ragadhat el bennünket, szükségünk van hát 
minden erőnkre, és az Úr kegyelmére.

„A múlt nincs, a 
jövő majd lesz - 

csak ez a pillanat 
van” arra, hogy 

szeressek.
Február 24. 

szerda  
Szent Mátyás 

apostol

ApCsel 
1,15-17. 
20-26;  

Jn 15,9-17

A törvényben az engeszteléshez hozzátartozott 
a véráldozat. Az engesztelés alapfeltétele pedig 
az őszinte alázat, amikor feltétel nélkül tudjuk a 
gondviselő Isten kezére bízni életünket.

Figyelek és azon-
nal megteszem,  
amit szívemben  
Isten kér tőlem.
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Február 25. 
csütörtök

Jer 17, 5-10; 
Lk 16,19-31

Az emberi szív mélységes nagy titok, mert haj-
lik a jóra, a szépre és a szentre, de mégis sokszor 
állhatatlan tud lenni. Isten kegyelme segítségével 
a fellobbanó buzgóság állhatatossággá válik. Szí-
vünk átformálásához kérjük Isten kegyelmét!

Máriát kérem, 
segítsen elfogadni 
a váratlan esemé-

nyeket. 

Február 26. 
péntek

Ter 37, 3-4. 
12-13a.  
17b-28; 
Mt  21,  

33-43. 45-46

Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy egyszü-
lött Fiát adta oda értünk. Jézus feláldozta önmagát 
azokért, akik elárulták és eladták őt. Így teljesí-
tette az Atya akaratát, és az Ő üdvözítő tervében 
részesített bennünket.

Böjtölök a bé-
kéért, és részt 

veszek a kereszt-
úton.

Február 27. 
szombat

Mik 7,14-
15.18-20; 
Lk 15,1-
3.11-32

Isten örök szeretetében kiválasztott minket, 
hogy gyermekei legyünk. Mint jóságos Atya 
nemcsak gondoskodik rólunk, hanem az őszinte 
bűnbánatért meg is bocsát, mivel ismeri az emberi 
természet gyöngeségeit.

Részt veszek  
a plébánia  
nagyböjti 

lelkinapján.

Február 28. 
Nagyböjt 3. 
vasárnapja

Kiv 3,1-
8a.3-15 

1Kor 10,1-
6.10-12 

Lk13,1-9

Örök emberi gyarlóság: az élet anyagias gondjai 
között könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor 
figyelmeztetéseket kapunk arról, hogy az emberi 
életnek és történelemnek Isten az irányítója. Ki-
hagyhatjuk Őt a számításunkból, de előbb-utóbb 
meg tapasztaljuk, hogy Isten nélkül nem boldogul-
hat az ember.

A vasárnap ün-
nep: a munkát 
félreteszem, a 
családdal pihe-
nünk, játszunk. 
Adakozom a 

katolikus iskolák 
javára.

Február 29. 
hétfő

2 Kir 5,1-
15a; 

Lk 4,24-30

„Sok leprás közül nem tisztult meg más, csak a 
szíriai Naámán.” Őt is csak a szíve hitre való nyi-
tottsága miatt tudta Isten meggyógyítani. Nyitott 
vagyok-e az ő váratlan szeretetére? Tudom-e, mi 
akadályoz a hitben és a gyógyulásban? 

Hűségesen kere-
sem, mi ma Isten 
feladata számom-

ra.

Március 1. 
kedd

Dán 3,25.34-
43; 

Mt 18,21-35

A nagyböjti önvizsgálat és bűnbánat idején az 
Anyaszentegyház figyelmeztet bennünket, hogy 
megigazulásunk nem a lélek összetörtségéből, 
hanem Isten irgalmából fakad. Az Ő irgalmának 
kiesdése bennünk is irgalmas lelkületet alakít ki.

Keresek két-há-
rom dolgot, amit 
megdicsérhetek.

Március 2. 
szerda

MTörv 4,1. 
5-9; 

Mt 5,17-19

Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, mint a 
farizeusok és az írástudók. Ő nem a törvény betű-
jét hangoztatja elsősorban, hanem igaz lelkületet 
kíván követőitől. A bűnt nem büntetéssel akarja 
irtani, hanem megelőzéssel. Az ember uralkodjék 
rendetlen vágyain, szenvedélyein, melyek bűnre 
csábítják.

Megpróbálok a 
„másik bőrében” 
lenni, hogy sze-

retni tudjam.

Március 3. 
csütörtök

Jer 7,23-28; 
Lk 11,14-23

Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. 
Akik teljesítik Isten akaratát, azokat elvezeti az 
üdvösségre. Az üdvösség rendes útja a szentsé-
geken keresztül valósul meg. De hiába neveznek 
valakit kereszténynek, ha nem él az Isten adta le-
hetőségekkel az őszinte bűnbánat és engedelmes-
ség által.

Ajándékként 
élem át a másik 
különbözőségét. 
- Összekészítem 
a szegényeknek 

szánt élelmiszert.
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Március 4. 
péntek

Oz 14,2-10; 
Mk 12,28b-

34

Teljes erőből szeretni az Urat nem azt jelenti, 
hogy görcsösen tartjuk be parancsait. Elég, ha az 
Ő szeretetét befogadó, nyitott szívvel hallgatjuk 
azokat – ahogyan az írástudó is tette. Maga Jézus 
bíztat minket: ha így élünk, „nem járunk messze 
az Isten országától”.

Örömmel válla-
lom a mai nap 

terhét. Böjtölök a 
betegekért  

és részt veszek a 
keresztúton.

Március 5. 
szombat

Oz 6,1-6;  
Lk 18,9-14

„Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.” Isten 
irgalmassága mint anyaméh vesz körül bennün-
ket. Nélküle nem is léteznénk. Bármennyi áldoza-
tot hozhatunk Istennek, de mindig elmondhatjuk 
a vámossal: „irgalmazz nekem, bűnösnek!” – s 
ünnepelhetjük Isten megbocsátó szeretetét.

Mai napon Ferenc 
pápa buzdítására 

részt veszek a 
Szentségimádá-

son.

Március 6. 
Nagyböjt 4.  
vasárnapja

Józs 5,9a.10-
12 

2 Kor 5,17-
21; 

Lk15,1-3.11-
32

Isten szereti ezt a világot, hiszen Ő teremtette. 
De szeret minket is, hiszen az Ő képmását hor-
dozzuk magunkon. Isten még bűneinkben sem ha-
gyott magunkra: szeretetében elküldte egyszülött 
Fiát a mi megváltásunkra.

Máriát kérem, 
hogy tanítson 

meg „IGEN”-t 
mondani Isten-

nek.

Március 7. 
hétfő

Iz 65,17-21; 
Jn 4,43-54

Örvendezés és béke legyen a mai napon életünk-
ben. Isten minden nagyböjttel nekünk is gyó-
gyulást, békét és irgalmasságot ajándékoz. Fo-
gadjuk ma be Istennek a gyógyító kegyelmét, és 
adjunk érte hálát.

Nem ítélkezem 
senki felett. - 

Megtervezem a 
húsvéti előkészü-

leteket.

Március 8. 
kedd

Ez 47,1-
9.12; 

Jn 5,1-16

Prófétai látomásban Ezekiel egy, a templom 
oldalánál előtörő vízforrást szemlélt, mely egyre 
áradóbb lett, és olyan termékenyítő erővel ren-
delkezett, hogy nyomában mindenütt élet fakadt. 
A látomás a kegyelmet jelképezi, mely Krisztus 
átszúrt oldalából tört elő, hogy megtisztítson és 
megszenteljen minden embert.

Imádkozom a 
hitet kereső fiatal-
jaink megszente-

lődéséért.

Március 9. 
szerda

Iz 49,8-15; 
Jn 5,17-30

Krisztus húsvéti misztériuma a fájdalom és 
öröm, a halál és feltámadás szövevénye. A ke-
resztény ember élete is ugyanezeket a jellemvoná-
sokat viseli. De ahogy a húsvéti misztérium sem 
merül ki Krisztus kínszenvedésében és halálában, 
úgy a keresztény ember élete is a földi megpró-
báltatásokon keresztül az örök öröm felé irányul.

Örömet szerzek 
egy rászoruló 

családnak.

Március 10. 
csütörtök

Kiv 32,7-14; 
Jn 5,31-47

Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a 
Szentírás tanulmányozása alázatot követel. Jézus 
azért jött, hogy az embereknek kinyilatkoztassa 
Isten misztériumait, üdvösségtervét és az Írások 
igazi jelentését; de csak az alázatosak tanulhatnak 
tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, magától akar 
megigazulni, és nem fogadja el sem a Mestert, 
sem az Üdvözítőt.

Imádkozom a 
keresztségre ké-
szülők hitéért.
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Március 11. 
péntek

Bölcs 
2,1a.12-22; 

Jn 7,1-
2.10.25-30

Az igazi alázat kiindulópontja a szív, s az a benső 
mély meggyőződés, hogy Isten előtt egészen kicsi 
az ember. Ha Jézus, felejtve isteni méltóságát, 
megalázta magát, az embernek is alázatosnak kell 
lennie, és nem feledkezhet el arról, hogy kicsoda: 
teremtmény, aki Isten ajándékai által létezik.

Böjtölök a hi-
tükért üldözött 

keresztényekért, 
és részt veszek a 

keresztúton.

Március 12. 
szombat

Jer 11,18-20; 
Jn 7,40-53

A világba jött Isten Fia úgy üdvözítette az em-
beriséget, hogy magára vette az emberi természe-
tet, ebben engesztelte ki bűneinket, és szenvedve 
megszentelte az emberiség minden fájdalmát. Aki 
találkozni akar Vele, annak szintén el kell fogad-
nia a szenvedést. A Krisztus türelmét utánzó ke-
resztény türelem azt jelenti, hogy az ember sza-
badon elfogadja az életben mindazt, ami keresztre 
feszíti.

Türelmes és meg-
értő leszek egész 

nap.

Március 13.  
Nagyböjt 5. 
vasárnapja

Iz 43,16-21 
Fil 3,8-14 
Jn 8,1-11

Bűnösség kiengesztelést sürget, törvénysze-
gés büntetést. Ez érthető. De vajon a büntetés 
igazán engesztelés is, amivel minden helyreáll? 
És ki szabja meg a büntetés mértékét? Nehéz e 
kérdésekről tárgyilagosan szólni. ,,Gyökerét kell 
kiirtani” - ilyesmit hallunk főleg az ,,igazságsze-
retőktől”. De hogy érjük el a gyökerét? - Jézus-
nak szemére hányták, hogy bűnösökkel tart. Az 
Ő viselkedése nem árt-e a társadalomnak? Jézus 
a gonosznak a gyökerébe akart vágni - a gonosz-
nak, nem az embernek. Mert az embert szerette! 
És még egyre szereti...

Adakozom a 
szentföldi keresz-

tények javára. 
Felkészülök és 
szentgyónáshoz 

járulok.

Március 14. 
hétfő

Dán 13,1-
9.15-17 .19-

30.33-62; 
Jn 8,12-20

Mai napon az Atya irgalmasságát keresem, aki-
ről Jézus tanúságot tett. Hadd legyen nekem is 
Atyám, akihez eljutok Jézus által, aki Út, Igazság 
és Élet, és azt mondja magáról: „Én vagyok a Vi-
lág Világossága.” Benne fényt, életet nyerek.

Jézust keresem 
meg a másikban, 
főleg a szenve-

dőben.

Március 15. 
kedd

Szám 21,4-
9; 

Jn 8,21-30

 Az ember a kereszt áldott jelében nyerte el a 
megváltást. A Keresztből születik a keresztény 
élet, a Megfeszített ad életet a kereszténynek, és a 
megkeresztelt hívő csak az Úr keresztjéhez tapad-
va, és kínszenvedése végtelen érdemeiben bízva 
nyerheti el az üdvösséget.

A kereszten ér-
tem szenvedő 

Jézust szemlélem. 
Mindenkiben Őt 

keresem.

Március 16. 
szerda

Dán 3,14-20. 
91-92.95; 
Jn 8,31-42

Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú 
megszabadulása a tüzes kemencéből egy még cso-
dálatosabb újszövetség előképe: mindazok, akik 
hisznek Krisztusban, megszabadulnak a bűn pusz-
tító tüzétől. Ezt maga Jézus jelentette ki. A hit az 
ő szavának figyelmes és kitartó hallgatásából szár-
mazik. Jézus szava hordozza az igazságot, melytől 
megvilágosítva szabadulhatunk meg a bűntől.

Jó szívvel, nagy-
lelkűen ajándéko-
zom az időmet, 
mosolyomat, 

ötleteimet, segít-
ségemet, munká-

mat.
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Március 17. 
csütörtök

Ter 17,3-9; 
Jn 8,51-59

Jézus szava: igazság és élet. Aki következetesen 
kitart Isten szavának hallgatásában és megtartásá-
ban, az egyre mélyebben és világosabban felismeri 
az abban rejlő igazságot. Megszabadul a bűntől és 
annak legsúlyosabb következményétől, a haláltól. 
Üdvösségünk horgonya Isten örök szava.

Elmélkedek a 
szentírási részről, 
életemre vonat-

koztatva azt.

Március 18. 
péntek

Jer 20,10-13; 
Jn 10,31-42

A keresztény embert a fájdalom és az üldözés 
órájában az Istenbe vetett bizalom segíti. Aki kö-
vetkezetes hűséggel akarja az Evangéliumot élni, 
az igazságot védelmezni, és jót tenni, az nem fog-
ja elkerülni a világ ellenállását. Ha Krisztus az 
embert a kereszt által üdvözítette, akkor úgy lép-
hetünk az üdvösség útjára, és úgy működhetünk 
közre a világ üdvösségének művében, ha hordoz-
zuk saját keresztünket.

Böjtölök új hiva-
tások születéséért. 

Részt veszek  
a keresztúton.

Március 19. 
szombat  

Szent József  
a Boldogságos 

Szűz Mária 
jegyese

2Sám 7,4-
5.12-14.16 
Róm 4,13. 
16-18.22;  

Mt 1,16. 18-
21. 24.a

Szent Józsefről Máté és Lukács evangéliumában 
olvashatunk. Mindkettőnél – mint Dávid ivadéka 
– összekötő kapocs a Dávid-ház és a Messiás kö-
zött. Ő a hit és bizalom embere, a Nagy Hallgató, 
akit Isten beavatott a titkába, és Szűz Mária hű hit-
veseként Ő Jézus nevelőatyja. Nem tudjuk, med-
dig élt: az evangéliumban a 12 éves Jézus mellett 
szerepel utoljára, a jeruzsálemi zarándoklaton. XI. 
Pius rendelkezése óta Ő az Egyház oltalmazója.

Az édesapákért 
imádkozom: 

szüleimért, csa-
ládtagjaimért, és 
megköszönöm 

őket.  
- Segítek a temp-
lom ünnep előtti 

nagytakarításában

Március 20. 
Virágvasár-

nap

(körmenet: 
Lk 19,28-40) 

Iz 50,4-7; 
Fil 2,6-11; 
Lk 22,1-

23,56

Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, miköz-
ben a tömeg ujjongott és hódolt előtte. De Jézus 
értük, értünk szenvedni ment Jeruzsálembe. Egész 
ide vezető útja az Atya üdvözítő akarata szerint 
telt. Tudnunk kell, hogy Jézus minden szenvedés-
ben velünk van – gondoljunk erre gyakran!

A legapróbb dol-
got is úgy teszem,  

hogy magának  
Jézusnak tegyem.

Március 21. 
Nagyhétfő

Iz 42,1-7; 
Jn 12,1-11

„Hagyjátok, temetésemre teszi” – mondja Jé-
zus. Vajon mennyire jó szívvel tekintünk egy-egy 
olyan emberre, aki az Úrért áldoz időt, pénzt, sze-
retetet, lemondást, odafigyelést? Mi mennyire ke-
ressük az Úrra áldozás lehetőségeit?

Gesztust teszek, 
kibékülök azzal, 
akivel feszültség 
van közöttünk.

Március 22. 
Nagykedd

Iz 49,1-6; 
Jn 13,21-
33.36-38

Hogyan követem Jézust? Szavakkal: „sze-
retlek”, „veled vagyok”, „sosem hagylak el”? 
Vagy tényleges tetteimmel: kitartok az imá-
ban, a szeretetben, szavaimban, ígéreteimben? 
Maradj velünk, Urunk, hogy tetteinkkel követhes-
sünk Téged!

A mellettem 
lévő emberekre 
figyelek, nem 

magamra.

Március 23. 
Nagyszerda

Iz 50,4-9a; 
Mt 26,14-25

Júdás eladja Mesterét 30 ezüstért; Jézus fel-
adja önmagát mint húsvéti Bárány Júdásért és 
mindannyiunkért. Mondjunk hálát Neki, és keres-
sük az alkalmat, mikor akár a legkisebb mérték-
ben is a másikért adhatjuk magunkat!

Önzetlenül, tiszta 
szeretettel megle-

petést készítek  
a családomnak.
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Március 24. 
Nagycsütör-

tök

Kiv 12,1-8. 
11-14; 

1Kor 11,23-
26;  

Jn 13,1-15

„Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, 
hanem, hogy én szolgáljak másoknak.” Jézus 
Krisztus nem „amputálja” lábunkat, vagyis nem 
veti el életünket, hanem tisztára mossa – nemcsak 
vízzel, hanem vérével. Minket is arra hív, hogy 
életünkkel szenteljük meg, segítsük egymást az 
Atya felé.

Részt veszek az 
esti szertartáson,  
és ott maradok  
a virrasztáson.

Március 25. 
Nagypéntek

Iz 52,13-
53,12; 

Zsid 4,14-
16.5,7-9; 
Jn 18,1-
19,42

„Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig,  
mégpedig a kereszthalálig!”  

„Nekünk is életünket kell adnunk barátainkért!”

Felajánlom imái-
mat és böjtömet.  

Részt veszek  
a keresztúton  

és az esti szertar-
táson.

Március 26. 
Nagyszombat, 

Jézus Krisztus a sírban nyugodott. 
De a harmadik napon feltámadt, alleluja, alleluja!

Meglátogatom 
a Szentsírt, ott 

imádkozom 
szeretteimért 
és a nagy bű-

nösökért. Részt 
veszek az esti 
vigília szertar-

táson.

„Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait.’Bűnt 
nem követett el, hamisság nem volt ajkán.’ Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szi-
dalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. 
Vétkeinket a saját testében fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igaz-
ságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást.” – 1Pt 2,21-24
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KISKÁTÉ A NAGYBÖJTRŐL
(forrás: Katolikus lexikon)
A nagyböjt hamvazószerdától Nagycsütörtö-
kig tart. Liturgikus színe a lila, mely a bűn-
bánatra hívja fel figyelmünket. Nagyböjtben 
a liturgiának minél egyszerűbbnek kell len-
nie. Az orgona nem szólhat csak ének kísére-
tére, az Alleluját és a Dicsőség éneket elhagy-
juk, az oltár nem díszíthető virággal. Nagyböjt 
4. vasárnapján úgy, mint Advent 3. vasárnap-
ján lehet rózsaszínben misézni és az előbb le-
írt korlátozások részben feloldhatók. Nagy-
böjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a 
díszes kereszteket fekete lepellel le lehet fed-
ni a templomban, és csak Nagypénteken fed-
ni fel azokat. 
Hamvazószerda “Hamvas-szerda” (lat. feria 
quarta cinerum): a nagyböjt kezdő napja a latin 
szertartásban, a húsvét vasárnaptól visszaszá-
molt 40. hétköznap. A törekvés, hogy Jézus 40 
napos böjtjét kövessék, keleten és nyugaton el-
térő kezdőnaphoz vezetett. Nyugaton a böjt 40 
napja: 6 hét hétköznapjai = 36 és + 4 nap (va-
sárnap, az Úr napján nincs böjt). Az ősegyház-
ban hamvazószerdán kezdődött a katekumenek 
közvetlen előkészítése a húsvéti keresztségre 
és a nyilvános bűnbánók fölkészítése a nagy-
csütörtöki föloldozásra. 

SZIGORÚ BÖJT
A böjt egyik formája. Egy évben kétszer, ham-
vazószerdán és nagypénteken van szigorú böjt. 
Megtartása a betöltött 18. évtől a megkezdett 
60. évig kötelező. Ezeken a napokon tilos a 
hús, a nap folyamán egyszer szabad jóllakni, 
de megengedett 2 másik, csökkentett mértékű 
étkezés. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. 
tej, leves) nem szegi meg a böjtöt. A főétkezés 
áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra 
is. Fel vannak mentve a betegek, a várandós és 
szoptató anyák, és akik egy étkezés alkalmá-

val csak keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a 
megerőltető munkát végzők, az utazók, és azok 
a szellemi dolgozók, akiket a szigorú böjt aka-
dályozna kötelességük teljesítésében. A 14 és 
18 év közötti egészséges emberekre hús tila-
lom vonatkozik. Nagyböjt péntekjein is min-
den 14 év felettinek a hústól tartózkodni kell!
HAMVAZÓSZERDA - 2016. február 10. 
hamvazás a délelőtt 9 órai  szentmisében, a 
templomban. Nagyböjt 1. vasárnapján minden 
szentmise végén lesz hamvazás.
Keresztút
Krisztus követése a keresztúton nem külső 
utánzása valaminek, hanem tanítvánnyá, ha-
sonlóvá formáló benső tevékenység (vö. Fil 
2,58). A szenvedés szemlélésében a lélek meg-
kapja a kegyelmet (ki-ki a hite, ill. hitbeli föl-
készültsége szerint), hogy megismerje, meg-
szeresse és gyakorolja azokat az erényeket és 
tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztút-
ján mutat számára. 
KERESZTÚT - minden pénteken 17 órakor a 
templomban.

VIRÁGVASÁRNAP - 2016. március 20.

BARKASZENTELÉS a templom előtt téren, 
a feszületnél

BETEGELLÁTÁS
Az egyház parancsa, hogy évente egyszer 
gyónjál és áldozzál kiemelten fontos számunk-
ra. Segíteni szeretnénk otthonaikhoz kötött be-
teg és mozogni képtelen testvéreinket, hogy 
ennek eleget tegyenek. Lelkipásztoraink a hús-
vét előtti időben kérésre felkeresik testvére-
inket. 2016. március 20-ig tudjuk fogadni az 
igényeket. Betegellátási kérés leadható a plé-
bánián irodai időben, a szentmisék előtt vagy 
után a sekrestyében, illetve 06-77-401-048 te-
lefonon munkaidőben

Nagyböjt 2016

http://www.lexikon.katolikus.hu/H/hamvaz%C3%B3szerda.html
http://www.lexikon.katolikus.hu/K/kereszt%C3%BAti%20%C3%A1jtatoss%C3%A1g.html
http://www.lexikon.katolikus.hu/B/barkaszentel%C3%A9s.html
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A közeljövőben lejár a plébániai képviselőtestü-
let mandátuma. Ezért szükséges az új testület meg-
választása.

Először is megköszönöm az előző testület mun-
káját, amellyel segíteni igyekezett a mindenko-
ri plébánosok szolgálatát. Isten fizessen meg min-
denkinek érdeme szerint!

A választások lebonyolításában 3 tagú bizottság 
fog tevékenykedni.

A következők szerint tervezzük a választást.
1. Jelöleltek állítása:

A) 2016. febr. 21-én 19 óráig lehetséges a jelölés 
a plébániai irodában,  ill. a sekrestyében.

B) Jelöltet bárki állíthat, vagy saját magát is je-
löltetheti.

C) Jelöltek csak azok a katolikusok lehetnek, 
akik megfelelnek a következő feltételeknek:

a/ tartósan az plébánia területén laknak,
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve 
tevékenyen részt vesznek a plébánia életében,
c/ teljesen cselekvőképesek,
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek ki-
zárva  az eucharisztia vételének közösségéből, 
e/ megbérmálkoztak,
 (ha házas, rendezett katolikus templomi eskü-
vője van)
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) 
rendszeresen fizetik,
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 éve-
sek, 

h/ példaadó egyéni és családi életet élnek, 
ismerten vallásosak és tevékeny hívők legye-
nek
i/ józan ítélőképességűek 
és fegyelmezett tárgyalókészséggel rendelkez-
zenek
h/ készek e feladat ellátására, és vállalják a ve-
lejáró munkát is.

2. A jelölt lista véglegesítése:
a 2016. február 23. képviselőtestületi gyűlésen.

3. Plébánia képviselők megválasztása:
2016. márc. 12-én szombaton a 18.00 órás esti 

mise, 13-án vasárnap a 10.00 és a 18.00 órás, már-
cius 19-én, szombaton a 18.00 órás esti mise, 20-án 
vasárnap a 10.00 és a 18.00 órás szentmisék előtt 
és után lehet leadni a szavazócédulákat, amelyeket 
a kijáratoknál fognak osztani.

Csak a felnőttek szavazhatnak, és mindenki csak 
egyszer adhatja le szavazatát. 

4. 2016. március 20-án este történik a szavaza-
tok összeszámlálása.

5. 2016. április 3-án a 10 órás bérmálási szent-
mise keretében teszi le az új testület az esküt dr. 
Bábel Balázs érsek úr előtt.

Menyhárt Sándor
plébános

Plébánia képviselőtestületi 
választás 2016
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Az elmúlt esztendőhöz 
hasonlóan, de kibővített 
tartalommal és választék-
kal Szeretetebédre hívtak 
minket a templom előtt 
a szervezők, a plébáni-
ai közösségek. A főfogás 
paprikás krumpli volt kol-
básszal, ami 300 forintba 
került. Az egyszerű étel 
népszerű volt,  néhány 
vásárló hoppon is maradt. 
Bővült a program adven-

ti vásárral, süteményekkel és 
forralt borral, Mikulással való 
lovaskocsikázással (szánkó-
zás helyett hó híján). A befolyt 
összeggel a rászorulók kará-
csonyi ebédjét támogatták a 
szervezők  A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Jánoshalmi 
csoportja több, mint 70 adag 
meleg ebédet és tartós élelmi-
szerekből összeállított csoma-
got tudott így eljuttatni decem-
ber 23-án a rászorulóknak.  

Szeretetebédből rászorulók ebédje
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Mikulás a templomban

Beöltözés Lelkigyakorlat

A gyermekek versekkel köszöntötték Szent Miklóst, a sóvárgással, izgalommal várt halhatatlan püspö-
köt, aki minden évben ellátogat templomunkba, hogy megajándékozza a kicsinyeket.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ministrán-
saink száma decemberben három, vízkereszt-
kor pedig egy újabb gyermekkel bővült.

Az adventi háromnapos lelkigyakorlat során Dr 
Finta József  általános helynök úr segített a kará-
csonyi ünnepre hangolódásban. Hálás köszönet a 
tartalmas elmélkedésekért!
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Karácsonyi hangverseny

Ezúttal is nagy sikere volt 
a templomunkban megrende-
zett karácsonyi hangverseny-
nek. A színvonalas est iga-
zán segített az ünnepre való 
ráhangolódásban Hálás kö-
szönet a Mithras Vegyes-kó-
rusnak, a Hunyadi és Szent 
Anna iskolák kórusainak, va-
lamint a Lajtha László Mű-
vészeti Iskola szólista növen-
dékeinek a felkészülésért és a 
szép szerepelésért.
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Karácsony ünnepe 

Az elmúlt karácsonyt igazán széppé tette a templomunkban felállított két, szép nagyra megnőtt fenyő-
fa. Fényei beragyogták a szentélyt. A betlehem pedig visszakerült régi helyére a mellékoltárhoz. A dí-
szítése a mai kor követelményeihez igazodott, megtartva a hagyományos arculatot  Hálás köszönet a fát 
adományozó híveknek, és a  díszítőknek 
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Vízkereszt

Január 6-án a templomunkban Mons. Menyhárt Sándor plébános atya a szentmise elején elvégezte a 
vízszentelés szertartását, a liturgia végére pedig megérkeztek a háromkirályok is - mint annak idején Jé-
zushoz - , a gyermekeknek szánt ajándékaikkal. 
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Szent Balázs püspök segítségül hívá-
sa – betegségek esetén – régi időkre nyú-
lik vissza. A vértanút keresztény hite 
miatt üldözték, végül elfogták, ám hite 
megtagadására nem tudták kényszerí-
teni. Rabságában is számos csodát tett, 
köztük egyik legjelentősebb az, amikor 
segített egy szenvedő kisgyereken, aki 
szálkát nyelt és fuldokolt. A kisgyerek 
édesanyja hálából gyertyát és ételt adott 
a püspöknek, innen ered a balázsolás, a 
Balázs-áldás hagyománya. Ez a liturgikus szokás 
a 16. század körül keletkezett, és a mai napig él. 
A korakereszténység szentjének emlékezete máig 
elevenen fennmaradt, kultusza széles körben elter-
jedt, keleten a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól 
kezdve a torokbajok ellen védő szentként tisztelik. 

A középkorban keresztbe illesztett gyertyákkal áb-
rázolták, ünnepét a 12. század óta február 3-án ülik 
meg Rómában. A katolikus templomokban Ba-
lázs-áldáshoz lehet járulni ezen a napon. A reggeli 
szentmisén Velencei Tamás atya részesítette az ál-
dásban helyi paptestvéreit és a híveket.

Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepén, február 2-án 
arra emlékezünk, hogy Szűz 
Mária Jézus születése után 
negyven nappal bemutatta 
gyermekét a jeruzsálemi temp-
lomban. A nyugati liturgiában 
Szűz Mária tisztulásának és a 
fénynek ünnepe lett. A görög li-
turgia a találkozás ünnepének 
nevezi, mert ekkor találkozott 
Krisztus az emberiséggel Sime-
on és Anna prófétaasszony sze-
mélyében.

Az előírt áldozat fölajánlása-
kor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek meg-
világosítására szolgáló világosságnak nevezte. In-
nen ered a gyertyaszentelés szokása.

A szentelt gyertya - mint Jézus Krisztus jelképe  
- egyike a legrégibb szentelményeknek. Kereszte-
lésig az újszülött mellett világított.

Azért szenteljük meg az emberi természetünket 
jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiárad-
jon és eltöltsön bennünket

Felvételünkön Mons. Menyhárt Sándor plébá-
nos úr szenteli meg a gyertyákat a február 2-i ün-
nepi szentmisén a kápolnában.

Gyertyaszentelő

Balázs-áldás
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Életképek a Katolikus Iskolából 
és Óvodából 

Szent Erzsébet ünnepe az Óvodában
Avagy a legenda életre kelt 

Hagyományaink 
szerint minden év 
novemberében nyílt 
nap keretében ke-
nyérszentelést tar-
tunk, mellyel meg-
emlékezünk Szent 
Erzsébet életéről, 
önzetlen szereteté-
ről, jótetteiről. 

A saját készíté-
sű kenyeret Tamás 
Sándor káplán atya 
szentelte meg, ame-
lyet a közös imával, 
versekkel, énekekkel 
meghitté varázsolt 
ünnepség után közösen fogyasztottunk el.

Elsőgyónók bemutatása
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Advent első vasárnapján mintegy hatvan harmadik osztályos gyermeket mutattak be az egyház közös-
sége előtt. Sándor atya fontosnak tartotta, hogy a tavasszal első szentgyónás szentségében részesülő gyer-
mekeket és az őket támogató szülőket, keresztszülőket közösen ünnepeljük meg a szentmise keretein be-
lül. Hangsúlyozta, hogy ez a szentség kiemelkedő keresztény életünkben, hiszen a megújulás forrása. 

Szent Miklós püspök  
látogatása az óvodában és az iskolában

December 4-én 
kicsik és nagyok 
izgatottan várták 
Szent Miklós püs-
pök érkezését. A 
gyermekek csillo-
gó szemmel hall-
gatták a dicsére-
teket és a bölcs 
tanácsokat. Alak-
jának megidézé-
se a karácsonyra 
való lelki készü-
lődés méltó kez-
dete volt. 

Adventi készülődés
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A kisded Jézus megszületésének élményére készülve az óvodában egy közösen eltöltött délutánra vár-
tuk a családokat, ahol kicsik és nagyok együtt készülhettek a szeretet ünnepére. Gyönyörű adventi koszo-
rúk, mécsestartók valamint ötletes karácsonyfadíszek készültek a szorgos kezek munkája nyomán. 

Az iskolában hagyományos lelki napon a keresztény evangelizáló zene hazai képviselőit, a Gável Test-
véreket üdvözölhettük vendégként, akik énekes szolgálatukon túl a gyermekek karácsonyi misztériumra 
való lelki felkészülését is segítették Menyhárt Sándor plébános atya és Tamás Sándor káplán atya mellett. 
A nap folyamán a gyermekek irodalmi, zenei és kézműves foglalkozásokon is részt vettek osztályfőnö-
keikkel.

„Mindnyájan lehetünk pásztorok, 
napkeleti bölcsek…”
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„Mindnyájan lehetünk pásztorok, napkeleti bölcsek, és a te otthonod, Betlehemi barlang lesz, benne az 
Élettel, ha kitárod szívedet Krisztus felé”. 

Egy évvel ezelőtt, Böjte Csaba gondolataival azonosulva, az adventi lelki napon elhatároztuk, hogy 
betlehemest fogunk játszani, csak úgy, egymás örömére. Énekeltünk és verseltünk, de az idő szűkössége 
miatt maga a játék csak terv maradt. Idén, karácsony közeledtével, idejében elkezdtünk készülődni. Rö-
vid idő alatt megtanultuk a szerepeket, s mivel korábban hagyomány volt iskolánkban az idősek otthoná-
ba műsorral ellátogatni, szerettük volna, ha örömünkben ők is osztozhatnak. Időközben felkértek bennün-
ket, hogy játékunkkal az ovisokat is lepjük meg. Igazi betlehemest jártunk házról házra, mert szerepeltünk 
az iskolai karácsonyi ünnepségen is, s végül, de nem utolsó sorban egy osztálytársunknál, ahol még a ro-
konok és szomszédok is kíváncsiak voltak ránk.

Köszönjük, hogy mindenhol szeretettel fogadtak bennünket. Örömünk megsokszorozódott, mert kará-
csonyi jókívánságainkat nemcsak egymásnak mondhattuk el. 

Karácsonyi ünnepség

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztük meg gyermekeink számára karácsonyi ünnepségün-
ket a templomban.

Az alsós osztályok versekkel és énekekkel, a 3. b osztályosok betlehemes előadással, az énekkarosok 
és Gábor bácsi hangszeresei gyönyörű karácsonyi összeállítással, Csöre néni angolosai egy angol dallal 
emelték a műsor színvonalát. 



JÁ NOS HAL MI HA RAN GOK 23. ol dal2016. Nagyböjt

Lépésről lépésre közelebb az iskolához 
Kukucskáló és nyílt nap

A leendő elsősök szüleinek igyekszünk a lehető legtöbb információt megadni ahhoz, hogy a legjobb 
döntést tudják meghozni az iskolaválasztáskor gyermekük számára. Ennek érdekében került megrende-
zésre a leendő első osztályos gyerekek és szüleik számára az immár hagyományosnak nevezhető „Ku-
kucskáló” elnevezésű program december 17-én. A  rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy az érintettek 
a közös játék során jobban megismerhessék intézményünket és a leendő elsős tanító néniket. 

A programsorozat következő állomásaként január 13-án nyílt nap keretében nézhették meg az ér-
deklődő szülők, hogy milyen módszerekkel tanulnak a diákok, hogyan zajlik a tanítás családias légkör-
ben. A nyílt órák utáni agapé lehetőséget adott a leendő elsős tanító nénikkel és az iskola vezetőivel való 
találkozásra, kötetlen beszélgetésre illetve személyes kérdések feltevésére is. 

„Bölcsek Jöttek Napkeletről”

Január hatodika, vízkereszt napja parancsolt ünnep a katolikus egyházban. Ennek megfelelően idén is 
részt vettünk óvodásainkkal és iskolánk tanulóival a szentmisén, amely szokatlan, ám számunkra öröm-
teli módon ért véget. Ugyanis Gáspár, Menyhért és Boldizsár érkezett meg közénk, mindannyiunk nagy 
örömére. Aranyat, tömjént és mirhát vittek a Kisjézusnak, s útközben hozzánk is betérve, temérdek játé-
kot hoztak az osztályoknak és az óvodai csoportoknak egyaránt. 
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JÁNOSHALMI

HA RAN GOK
A Szent An na Egy ház köz ség 

hitéleti ki ad vá nya
     E-mail: stanna@optanet.hu

Ki ad ja: 
A Szent An na Egy ház köz ség  

Plé bá nia Hi va ta la  
Já nos hal ma, Bé ke tér 11.

Fe le lős ki adó: 
Menyhárt Sándor plébános

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Fe le lős szer kesz tő: 

Blá zsik Sán dor
Sze dés-tör de lés: ZSI KOR Bt.

Nyomda: 
Kó pia Kft. Kis kun ha las 

Meg je le nik:  
Évente három alaklommal

Egyéb egyházközségi hírek
A 2016-os évre miseszándékok előjegyzése az irodában, hivatali idő-

ben: délelőtt, hétfőtől péntekig 8:00-12.00, délután szerdán és pén-
teken 14:00-17:00  között. 

A szentmisék- az Egyházközségi Képviselőtestület döntése alapján 
2016-ban hétköznap hétfő, szerda és pénteki napokon reggel 7 óra-
kor, kedd és csütörtöki napokon 18 órakor lesznek. 

A szombat és vasárnap esti szentmisék mindig 18 órakor kezdődnek 
majd. 

A május és októberi hónapban – a litánia és rózsafüzér miatt – a szent-
misék minden hétköznap 18 órakor lesznek.

Szívesen állunk rendelkezésére a testvéreknek szentgyónásaik elvég-
zésére a vasárnapi szentmisék előtt fél órával vagy egyeztetett idő-
pontban. 

Nagyböjti jócselekedet színező
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