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A Pápa nagyböjti lelkigyakorlatából  

Angelo De Donatis plébános vezette a Kúria és a Szentatya nagyböjti 
lelkigyakorlatát Aricciában (március 9-13). Gondolatai közül érdemes néhányat 
megszívlelni.  

„Hagyjunk fel minden emberi logikával, fogadjuk be Istent és nyíljunk meg az 
örökkévalóságnak. Ha képesek vagyunk kilépni önmagunkból, és be tudjuk fogadni 
Istent, akkor megnyitja számunkra örökös jelenét, és lehetővé teszi számunkra, hogy 
megéljük, ami emberileg lehetetlen.” - Mária, az angyali üdvözlet történetében 
meghallgatja és befogadja az angyal szavait, félreteszi terveit, lemond az emberi logikáról, 
és habozás nélkül készségesen Isten rendelkezésére áll, aki megnyitja számára „örökös 
jelenét”. Hinnünk és bíznunk kell az Úrban, jobban kell hinnünk benne, mint 
kételyeinkben, félelmeinkben, amelyeket az ellenség támaszt bennünk, hogy 
akadályozzon minket Isten követésében.  

- A lelkigyakorlat harmadik napján utalt De Donatis atya a teremtmény 
szépségére. „Az ember olyan, mint egy gránátalma: belsejében annyi kis húsos mag 
található, mint a teremtett világ elemei. Isten mindent egybegyúrt, és azután ebbe az 
anyagba életet lehelt”. „Ez a szépség darabjaira hullik, ha mesterséges módon 
megakadályozzák, hogy Isten lehelete, vagyis irgalmas szeretete mélyen behatoljon az 
emberbe. Ilyenkor mindegyik kis magocska önmegvalósításra vágyva növekedni kezd, 
uralkodva a többieken, robbanást, a gyümölcs széthullását okozva.” A lelkigyakorlat 
vezetője ezzel a metaforával magyarázta meg annak a rossznak a hatását, amely 
hatalmába keríti az embert. El kell köteleznünk magunkat, hogy elismerjük: mindnyájan 
egyszerűen csak feloldozott bűnösök vagyunk. A kegyelem révén üdvözültünk, nem a 
„törvény által előírt tettek” következtében. Meg kell szabadítani magunkat a kísértéstől, 
hogy elfeledjük: ingyenes a mi üdvösségünk. 

- A negyedik napon hangsúlyozta: „A világ nyelvezete olyan csapda, amelybe nem 
eshet bele az, aki Isten szeretetéről akar tanúságot tenni. Ez az a szeretet, amely lehetővé 
teszi, hogy közösséget építsünk, szeretetközösségben éljünk, karitatív tettekkel dicsőítsük 
Istent. „Jézus kiváló kommunikátor volt. Soha nem tartott olyan beszédeket, amelyek 
minden áron meg akarták győzni a hallgatóságot. Megérttette magát, és továbbította 
Istennek az ember iránti mély szeretetét, mert szavai nem a világ, hanem Isten 
bölcsességére épültek. Ez az egyedüli, amelynek köszönhetően megismerhetjük nekünk 
adott ajándékainak nagyságát. Ezeket az ajándékokat átadhatjuk embertársainknak, 
tanúságot téve karitatív tetteinkkel Jézus valódi dicsőségéről. Nem gondolkozunk el azon 
a tényen, hogy a bűn révén halottként lépünk be az egyházba, és Krisztus kereszten 
értünk ontott vérének köszönhetően élve jövünk ki onnan.”        Pető István atya 

(http://www.magyarkurir.hu/hirek/angelo-de-donatis-nagybojti-lelkigyakorlatos-beszede) 
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Események templomunkban  

Az elmúlt hónapban két iker kisgyermek, Janka Júlia és János László részesült a 
keresztelés szentségében templomunkban, hozzánk tartozó temetés nem volt. 

Nagyböjtben minden péntekén fél 6-tól keresztutat imádkozunk. Ne feledkezzünk 
meg ezen a napon a hústilalomról! 

Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 11-13. napokon lesz. Pénteken és szombaton 
az esti szentmisében, virágvasárnap a 9 órai szentmisén fejeződik be. 

A nyárra két zarándoklatot tervezünk plébániánkról: Csíksomlyóra június 6-9 és 
Lengyelországba július 21-25. 

Báloztunk 

Idén is sokakat vonzott hagyományos farsangi bálunk, amelyet szokásosan a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában tartottunk. Ezúttal nem batyusbál volt, hanem finom 
vacsorát is kaptak a részvevők. Ez az új kezdeményezés legtöbbünk tetszését megnyerte. 
A bál legtöbb programját különféle táncvariációk adták: a nyitótáncot ezúttal a Valcer 
Táncstúdió junior csoportja mutatta be, igen színvonalas produkciót láthattunk. A mi 
fiataljaink latin-amerikai táncokat adtak elő, amelyet Dobróczki Emese tanított be. Szabó 
Rebeka és Szántó Károly profi produkciójában is gyönyörködhettünk, akik szintén a 
Valcer táncosai. Fellépett ifjúsági ének- és zenekarunk is. Elmaradhatatlan program a 
jelmezbemutató, melyben a kisgyermekek lelték örömüket, és a tavalyi évhez hasonlóan 
sokakat a parkettre csábított a skót táncház. Sok-sok ajándék talált gazdára a tombolán, 
melyet most is nagy izgalommal vártak kicsik és nagyok. Ezúton köszönjük meg a 
szervezők munkáját és támogatóink felajánlását. 

 

Fújnak a böjti szelek 
 Az idén hosszú volt a farsang: nem „lógtak bele” a nagyböjtbe a bálok és más 
vidám rendezvények - hála Istennek. Mindenki kimulathatta magát kedvére, így talán 
nem esett nehezére a hamvazószerdai figyelmeztetés: ”Memento mori!”  (Emlékezz a 
halálra!) Bizony, éles az ellentét a farsang utolsó vasárnapján tetőző – esetleg három 
napos – karneválok és a hamvazó szerdai figyelmeztetés között. Családi 
legendáriumunkból ismerjük a történetet, hogy gyermekeink nagyanyja, még bálozó 
leányként önérzetesen utasította vissza húshagyó kedd éjfél után az őt táncra kérő (nem 
éppen kedvelt) gavallért: „Böjtben nem táncolok!” Mire a hoppon maradt legény a 
tányéron lévő libacombra mutatott, amelyet a lány szórakozottan majszolt, elárulván, 
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hogy csak félig tartotta számon a böjti tilalmat. (Mit is jelent a „Carne-vale!” – „Ég veled 
hús!”) 
 Nevével ellentétben nem csupán a böjtről szól a nagyböjt. A tágan értelmezett 
böjt is csak eszköz, amelynek segítségével könnyebben összpontosíthatunk a lelki 
felkészülésre. Ha lélekben el tudjuk kísérni Jézust a Golgotára nagypénteken, akkor 
érezzük meg húsvétvasárnap, mit is jelent megváltottnak lenni. A liturgia annyi eszköze 
segít nekünk ebben: a hamvazkodás és szigorú böjt erőteljes indításával kezdődik ez az 
időszak, eltűnnek az oltárról a virágok, a szentmiséből a Gloria, minden imából, énekből 
az Alleluja. Péntekenként böjtölünk, keresztutat járhatunk.  
 A természet tavaszi ébredése, pompája mintha ellentétes hangulatú lenne a böjttel. 
Ám „Tavaszi szél vizet áraszt…”, s hogy milyen erejű tud lenni, azt mostanában volt 
alkalmunk megtapasztalni. Böjti szeleknek nevezi a népnyelv ezeket a földet tikkasztó, 
fát zúzó természeti jelenségeket. Hogy szoktunk dideregni virágvasárnaponként, amikor 
a jeruzsálemi bevonulás emlékére mi is pálmaágakkal, barkákkal kezünkben mutatjuk 
meg ősi szertartásunkat. Ám utána a templomban már felhangzik a passió előkészítvén a 
nagyhetet. Nagyböjtünk a szent három nap csodálatos liturgiáiban csúcsosodik ki, 
melynek zárása nagyszombat éjjele a feltámadási körmenettel. Egy görög katolikus 
testvérünk vallotta a minap a Szent István Rádióban: boldog, hogy a maga vallása 
hagyományaiban élheti meg a böjtöt minden évben. Vallomásához én is csatlakozom.  
 Dr. Németh Béláné 

Szalézi Szent Ferenc: Ima 
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta volna, mi válik 

hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas 
veszteség, nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. 

Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy ezt a keresztet saját 
Szívéből értékes ajándékként neked adja.  

Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, isteni értelmével 
átgondolta, bölcsigazságosságával megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette.  

Mind a két kezével megmérte, hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb, egy 
milligrammal se nehezebb a kelleténél.  

Azután megáldotta szent nevével, fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, és 
még egyszer rád és bátorságodra pillantott.  

Így most egyenesen az égből jön feléd, mint Istennek hívása s könyörülő 
szeretetének ajándéka, hogy egészen önmagaddá légy és Istenben megtaláld 
beteljesülésedet! 

Egy a hónap szentjei közül: Szent Kieran püspök 
 Az ír egyház legkorábbi szentjei közé tartozik (a 4-5. században élt), és az ír szentek 
„elsőszülöttjének” nevezik. Cliar-szigeten született, 30 éves korában Rómában 
keresztelkedett meg. Húsz évig élt itt, tanulmányozta a Bibliát, a kolostori életet, 
könyveket gyűjtött, végül püspökké szentelték. Szent Patrik ösztönözte, hogy alapítson 
kolostort Írország közepén. Az írek fontosnak tartják, hogy szoros kapcsolatban állt 
Rómával. Csodatetteinek kezdetét úgy tartják számon, hogy már gyermekként kínokat 
szenvedett, amikor látta, hogy egy karvaly valami madarat rabol el fészkéből. Isten 
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meghallgatta a szent részvéttel teli imádságát, s a karvaly az általa megsebzett madarat 
Kieran lábához ejtette, mire ő meggyógyította. Megörökítette a legenda, hogy állatok 
segítettek neki háza építésében; elsimította a viszályt az állatok között, és arra nevelte 
őket, hogy gonosztetteikért vezekeljenek. A rászorulóknak megszerezte az életük 
fenntartásához szükséges állatokat. Egy királynőt meggyógyított testi és lelki 
betegségéből, úgy, hogy áprilisban olyan gyümölcsöket vitt neki, amelyek a köpenye alatt 
ősz óta frissen maradtak. Halottak feltámasztásáról is szólnak tudósítások. Ha kellett, 
megvédte az apácákat az erőszakoskodásoktól. A férfikolostor ilyenféle oltalmazó 
eljárása egy női kolostor érdekében jellemző volt az ír egyházra. Egy legenda szerint 
Kieran élete vége felé visszavonult Cornwallba, és remeteként halt meg 
Perranzaguloéban. Mindenesetre tisztelete elterjedt, Cornwall bányászai 
védőszentjükként tisztelik.  Liszkócziné Petrik Anita 

A vasárnapi szentmiséken felolvasó családok: 
 Március 23. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Takács család  
 Március 30. (Nagyböjt 4. vasárnapja): Ifjúság  
 Április 6. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Rózsafüzér Társulat 
 Április 13. (Virágvasárnap): Németh család 

Szép gondolat 
Ha két napig böjtölsz, ne képzeld, hogy különb vagy annál, aki nem böjtölt. Te böjtölsz, 
de haragszol, ő ugyan eszik, de kedves. Te szíved kínját és gyomrod korgását 
civakodással emészted meg, ő mértékletesen eszik és hálát ad Istennek. (Szent Jeromos) 

Gyerekszáj 
Az ovis hittan egy közkedvelt éneke: „Jézus szeret minden kicsi gyereket". Az ének alatt 
a hitoktató minden gyermek fejére ráteszi a kezét és megsimogatja. Mikor a kis Mátéhoz 
ér, ő erősen tiltakozik: „Én már nagyfiú vagyok!..." 

Egy csepp derű- felnőttnek sem árt 
 Mózes, Jézus és egy szakállas öregember golfozik. 
 Mózes elüti a labdát, az beleesik a tóba. Mózes odamegy, kettéválasztja a vizet, 
ismét elüti a labdát, és az a lyuktól pár centire megáll. 
 Elüti Jézus a labdát, az ráesik a tóra. Jézus a vízen odamegy a labdához, elüti, és az 
is a lyuktól néhány centire megáll. 
 Jön a szakállas öregember, elüti a labdát, de az teljesen más irányba száll, mint 
amerre a lyuk van. Ráesik a labda a klubház tetejére, onnan begurul az esőcsatornába, 
onnan kiérve a sövény alatt begurul a tóba egy tavirózsa levelére. 
Odaér egy béka, bekapja a labdát, de abban a pillanatban lecsap rá egy gólya. 
A béka repülés közben kiejti a labdát a szájából, és pont belesik a lyukba. 
Mózes erre odaszól Jézusnak: 
- Mondtam már, hogy utálok apáddal golfozni? 
 


