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NAGYBÖJTI GONDOLATOK

Misericordias Domini – in aeternum cantabo
Irgalmas Istenünk jóságát – mindörökké éneklem!

„Úr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most.
Üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.

Áraszd ránk bő kegyelmedet,
bocsáss meg régi bűnöket,
s lelkünket újaktól Te óvd,
örök jóságú Alkotónk!” (nagyböjti himnusz – részlet)

„Térjetek meg, és forduljatok el bűneitektől, ne vigyenek titeket többé romlásba! Vessetek 
el magatoktól minden bűnt, amit ellenem elkövettetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új 
lelket!” (Ez 18, 30-31)

„Porból  vagy,  és  porrá  leszel!”  –  dobog  a  kegyetlennek  hangzó,  ám tökéletesen  igaz 
mondat  felettünk – miközben az  elmúlást  kézzelfoghatóan jelző  hamu érinti  homlokunkat. 
Belealázkodunk a hamuba! A hamuba, mely földi létünk hervadását jelzi. Testünk, érzékeink 
elporladását.

Porrá  leszel!  Te  szerencsétlen,  alkotó  ember!  Ezt  tetted!  Művész  vagy!  A  halál 
kultúrájának művésze! Az első a testvérgyilkos volt. S azután jöttek a többiek… A Halál pedig 
arat!  Emberi  segédlettel!  Gondoljunk  csak  bűnbánóan,  az  utóbbi  hatvan  év  hét  millió 
áldozatára, kiket nem engedtünk még megszületni sem…

S gondoljunk  hétköznapi  testvérgyilkosságainkra,  melyeket  elkövetünk  szeretetlensége-
inkkel. A Nagyböjt a bűnbánat ideje. Van mit megbánnunk! A Nagyböjt a megtérés ideje. Van 
mitől elfordulnunk – s van Kihez hozzáforduljunk!

Nagy ajándék: a halál átérzett jelenlétéből az Élethez való odafordulásunk.

Tegyük  meg!  Éljünk  ezzel  az  Isten  kegyelméből  kapott  ajándékkal.  Kaptunk  egy  új 
Nagyböjtöt!  Új  lehetőséget!  Ha  ez  az  Odafordulás  megtörténik  –  majd  megtapasztaljuk – 
halálunk akkor szép alkony lesz: teli erdők és virágos mezők illatával. Bízó és reménykedő 
fénnyel. Ám ha nem történik meg odafordulásunk az Élethez – akkor halálunk a csillagtalan 
éjbe való zuhanás lesz!

Idei  Nagyböjtünk igaz  magunkba térést  is  sürget!  Mert  még élünk! Még kezünkben az 
életre fordulás kegyelme, és lehetősége!

Bensőséges elcsendesedést kíván szeretettel: Csukor Árpád



LITURGIA ÉS SZIMBÓLUMAINK
A nagyböjt. Írásos emlékeink vannak arról, hogy már a II. században egész évben, minden 

héten  két  napon,  szerdán  és  pénteken  böjti  napot  tartottak  (ez  a  hagyomány  mindmáig 
megmaradt).  A  IV.  századra  azonban  már  általánossá  vált  a  húsvét  előtti  negyven  napos 
előkészület megtartása. A nagyböjti időszak jellegzetessége a minden péntek este megtartott 
keresztút járás, melyen kifejezetten Jézus értünk vállalt súlyos keresztáldozatán elmélkedünk.

A nagyböjt liturgikus színe a viola. A bűnbánat, a vezeklés színe. Ideje a mai gyakorlat 
szerint  hamvazószerdától  húsvét vigíliájáig tart.  Ha kiszámoljuk, a negyvennapos nagyböjti 
időszak tulajdonképpen negyvenhat napig tart. Ennek oka, (ezt sokan talán nem is tudják) hogy 
a vasárnapok nem tartoznak a szigorúan vett böjti  időhöz. Még akkor sem, ha a szentmise 
igeliturgiája a nagyböjthöz kapcsolódik.

A szentmisében elsősorban Krisztus feltámadását és a mi megváltottságunkat ünnepeljük. 
Krisztus  szenvedése  tudatosul  bennünk,  de  már  a  feltámadás  fényében  és  üdvösségünk 
reményében. Annak fényében, hogy nem a bűné az utolsó szó. Annak fényében, hogy ahol az 
emberi bűn már kifullad, (lásd a sok gonoszság, kegyetlenkedés végén a gyilkosság,) ahol az 
ember  már  befejezi  „áldásos”  tevékenységét  –  saját  végső  győzelmében  megnyugodva  és 
eltelve – az  Isten számára a történet  még nem zárul  le,  folytatódik – mégpedig az ember 
számára megdöbbentő fordulattal!

Nézzük  végig  az  idei  (A  egyházi  év)  vasárnapok  evangéliumait.  Minden  nagyböjt  1. 
vasárnapja Jézus megkísértéséről szól. (Tanítása: lehetséges a kísértéseknek ellenállni, hiszen 
az ember Jézusnak is sikerült. Igaz, az ő étele (élete) a mennyei Atya akarata és nem más. (Ezt 
a 3. vasárnapi evangéliumban ki is mondja!)) A 2. vasárnap Jézus színeváltozását tárja elénk 
az egyház. (Tanítása: Jézus felkészíti apostolait, (és bennünket is) hogy a szenvedésre lehet 
egy egészen más dimenzióban is nézni – és ebben a dimenzióban a szenvedés értékké, sőt, 
megkerülhetetlenné válik.) A 3., 4., és 5. vasárnap keresztségünk (Isten gyermekévé válásunk) 
egy-egy szimbóluma jelenik meg. A 3. vasárnap János evangéliumából Jézusnak a szamariai 
asszonnyal való találkozása jelenítődik meg. A víz szimbóluma. („...de aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök 
életre  szökellő vízforrás  lesz benne.” Jn 4.14)  A 4.  vasárnap az örvendezés vasárnapja.  A 
liturgia  erre  a  vasárnapra  rózsaszínbe  öltözik.  A  bűntől  elhomályosult  emberi  látás  a 
Krisztussal  való  találkozástól  kitisztul.  Fény költözik a  szemébe.  Meggyógyul.  Meglátni  a 
lényegest: ez keresztségünkből fakadó kegyelem. Az 5. vasárnap feketevasárnap, a szenvedés 
vasárnapja.  Régebben  (több  helyen  még  ma  is)  ezen  a  vasárnapon  fedték  be  a  kereszt 
korpuszát  fekete  lepellel.  Az  evangélium  most  is  Szent  János  könyvéből  van:  Lázár 
feltámasztása.  A  bűnnel  terhelt  emberi  élet  következménye  a  halál.  Az  Istennel  való 
találkozásunk (a keresztségben) azonban új életre hív meg bennünket. (...a test a bűn miatt 
halott, a lélek a megigazulás következtében él. (Róm 8.10)) A 6. vasárnap a virágvasárnap. 
Liturgikus  színe  a  piros.  A vértanúságig  menő  szeretet  színe.  A mások éltéért  életet  adó 
szeretet  színe.  Az  önfeláldozó  szeretet  színe.  Jézus  ünnepélyes  bevonulása  Jeruzsálembe. 
Körmenet,  barkaszentelés  a  szentmise  elején.  Hozsannázunk,  hogy  azután  feszítsd  meget 
ordibálhassunk.  Ösztöneinknek  engedelmeskedünk,  nem  Isten  intelmeit  követjük.  Saját 
elképzeléseinket kérjük számon. Jézus passiója az ára. Az evangéliumban ezt hallgatjuk Szent 
Máté tolmácsolásában. Ezzel a vasárnappal elkezdődik a nagyhét.

Virágvasárnaptól a zsolozsma himnuszai is megváltoznak, jelezve Krisztus szenvedésének, 
halálának és feltámadásának közelségét és segítve bennünket Krisztus szenvedésének minél 
teljesebb átélésében. A nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda a hétköznapok kiemelt fontosságú 
köznapjai. Belső elcsendesedéssel készít fel Krisztus utolsó néhány órájának átélésére.



Nagycsütörtök délelőtt a székesegyházban a megyéspüspök krizmaszentelési misét tart az 
egyházmegye papságával  együtt. Ahogyan a nevében is benne van, ekkor végzik az olajok 
megáldását, melyet egész évben használnak a különböző szentségek kiszolgálásakor. És ekkor 
történik a papi fogadalmak megújítása is.

Nagycsütörtökön az esti szentmisével elkezdődik a nagyböjt utolsó nagy egysége a Szent 
Három Nap, a Sacrum Triduum Paschale, amely Húsvétvasárnap a II. esti dicsérettel zárul. Ez 
a  Szent  Három Nap kapcsolja  össze a  Nagyböjtöt  a  Húsvéttal,  és  teszi  az ember számára 
megnyugtatóvá: „mikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5.20)

A csütörtök esti  szentmisében az  utolsó vacsorára  emlékezünk. Felidézzük Jézusnak,  a 
Mesternek  és  Úrnak  szolgáló  szeretetét  és  alázatát,  amellyel  megmosta  tanítványai  lábát. 
Ebben  a  szentmisében  némulnak  el  a  harangok  a  dicsőség  éneklésekor.  A  mise  végén 
oltárfosztás fejezi  ki Jézus tökéletes önkiüresedését.  A szentmise után mi is  megpróbálunk 
virrasztani egy órát az apostolokkal együtt. Pénteken nincs szentmise. A Passiót nagypénteken 
mindig Szent János evangelistától hallgatjuk meg. Az igeliturgia után hódolunk a kereszt előtt. 
Talán ilyenkor kissé tudatosabbá válik bennünk megváltásunk ára. A nagyszombat a csendes, 
visszafogott, feszült várakozás ideje. Nem történik semmi. Napközben van rá mód, hogy Jézus 
sírját meglátogassuk, kicsit elidőzzünk előtte. Hálát adjunk Jézusnak értünk vállalt áldozatáért. 
Megpróbáljuk átérezni,  hogy az  apostolok mit érezhettek a  pénteket  követő napon.  Ehhez 
tesszük hozzá a saját széteséseinket is. A szombat a már igen és még nem kettős feszültsége. 
Már megváltottál, Uram, Jézus. Esetlenségünkben azonban ezt még nem igazán érzékeljük. Te 
már mindent megtettél. Megnyílt előttünk az út, ami Te magad vagy. Igazságot szolgáltattál, a 
mi  menlevelünk  felszegezve  a  kereszt  fájára.  Az  Igazság  is  Te  magad  vagy.  Nem csak 
beszéltél a búzaszemről, amelynek el kell halnia, de olyan komolyan gondoltad, hogy valóban 
életedet adtad, így számunkra Te vagy az Élet. Dicsőség, hála és tisztelet, örök hódolat érte 
Néked! (Vagner Mihály)

Bercez Irén: ÉN VOLTAM

Én voltam Júdás, ki Jézust eladtam,
És Péter voltam, aki megtagadtam,
Az emlékezés félénk és homályos.

Voltam kézmosó, gyáva, vad Pilátus
S aki ordít az „Ecce Homo” képen.
Én voltam az a csúf, üvöltő némber,

Én kiáltottam, hogy feszítsd meg,
S felbömbölt rá a megvadult tömeg.

S ami megront bennem kacagást és álmot,
Én mondtam ki a legborzasztóbb átkot,

Hogy az ő vére fiaimon s rajtam!
Ó, be jó most, hogy fiútlan maradtam!
Így csak engem ér az a szörnyű átok,

Meg azt, kivel egy életúton járok!
És cédrus voltam büszke libanonban,
Aranyos hajón hozták törzsem onnan,
És álmodtam, hogy Isten templomában
Belőlem lesz a szent, az új frigyláda.

És jaj... szívemen a kín emléke reszket
Belőlem ácsolták a keresztet.

A szög voltam, mely szent kezét átverte,
A vas voltam, amely dárdává meredve

Átsuhant fájó, meggyötört szívén
A szörnyű álom, hogy mi voltam én!

Én voltam ott, feszítve a fán,
Bűnös lator, de Jézus oldalán

Csúfolt bolond... de mégis jobbja mellett!
Szíjostor sújtja hátam és keblem,

Csőcselék gúnya hahotáz felettem.

De kacaghatnak rajtam a bolondok.
Meggyötört szívem csendes, néma, boldog.

Mert akkoron, a Golgota hegyén,
Jézus szelíden áthajolt felém.

És nekem súgta mosolyogva, halkan: 
„Bizony mondom neked:

Velem leszel a Paradicsomban!”



Hirdetések
Szentmisék rendje: Hétfőtől szombatig: 07:30.

Csütörtök 18:00
Szombat 07:30; 18:00; Vasárnap 07:30; 09:30; 18:00

Szentségimádás: Minden elsővasárnap a ½ 10-es szentmise után az esti szentmiséig;
Fogadóórák: Hétköznapokon 09:00-12:00-ig;

hétfőn, szerdán és csütörtökön 16:00-18:00-ig az új plébánián.

Károly atya a 06-30-2944-898 és 06-27-351-676-os telefonon érhető el.

Csütörtökönként délután 5 órakor Biblia-óra.

Április  11-12-13-án  este  18  órai  kezdettel szentmisével  egybekötött  NAGYBÖJTI LELKI-
GYAKORLATOT tartunk, melynek meghívott előadója Marton Zsolt atya,  a Váci kerület  
esperese. Szeretettel hívjuk a testvéreket, minél többen vegyünk rajta részt!

A nagyböjti időszakban  minden péntek este 17:30 órakor KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT, majd 
szentmisét tartunk, melyre mindenkit szeretettel hívunk. Vegyünk részt minél többen!

A  MAGYARORSZÁGI EURÓPAI CSERKÉSZEK szeretettel  várnak  mindenkit  április  15-én  2000 

órakor ÉLŐKÉPES KERESZTÚTRA a Szent Imre Templom kertjébe.
Várjuk  azon  csoportok  jelentkezését,  akik  vállalják  egy-egy  stáció  élőképes 
megelevenítését, odaillő rövid elmélkedés felolvasását. Jelentkezés Jankovics Máténál.
(tel: 20/4880519, e-mail: jankovics.mate@gmail.com)

A HARMONIA SACRA KÓRUS énekel:

Április 17-én Virágvasárnap: Április 22-én Nagypéntek:
Passió
Bárdos: Királyi zászló

Hozsanna Passió Kodály: Stabat Mater
Werner: Mercedes mise Werner: Gyászba borul
Gluck: Égi Felség Rosseli: Adoramus Te Christe
Bortyanszkij: Csak néked él Bach: A fényes Isten arcot
Clarke: Jertek áldjuk Istent Casissimi: Bűnbánó szívemet

Április 24-én Húsvét vasárnap:
Werner: Mercedes mise
Praetorius: Feltámadt Krisztus
Liszt Ferenc: Él a Krisztus
Bruchner: Szent vagy
Halmos: Himnusz az Oltáriszentséghez

(Lujzi néni)

SURREXIT VERE DOMINUS! ALLELUJA!
KEGYELMEKBEN GAZDAG, ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Felelős kiadó: Dunakeszi-Gyártelep Plébánia – Szádoczky Károly plébános atya
Szerkesztette: Vagner Mihály (06-30-3781123; vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu)

Plébániánk honlapja: www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu
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