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Nagyböjti ima 
      Úr Jézus!  Kérünk te légy vezetőnk a megtérésünkhöz vezető úton. Veled akarunk áthaladni lelkünk 

sivatagján, amikor felkészülünk arra, hogy csak arra koncentráljunk, ami a legszükségesebb 

számunkra. Ebben a nagyböjtben szeretnénk megengedni a Szentlélek Úristennek, hogy faragja lelkünket. 

Miután a Szentlélek ráhangolta lelkünket befogadásodra, látni fogjuk, ahogy szent Arcod felragyog bennünk. 

Látni fogjuk törékenységünk mögött a te szépségedet. Urunk, légy segítségünk, hogy megtapasztaljuk azt, 

hogy a te szereteted erősebb a mi bűneinknél és kitartóbb annál, ahogy néha mi eltávolodunk Tőled. Segíts 

felfedeznünk, hogy a Te megbocsátásod meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket mi egyedül képtelenek 

vagyunk kibontani. Adj erőt, hogy felismerjük, hogy minden lehetséges az Igéddel a szívünkben s általa 

győzzük le a gonosz minden kísértését!  Ámen. 

A nagyböjt hamvazószerdától nagycsütörtökig tart. Liturgikus színe a lila, mely a bűnbánatra hívja fel 

figyelmünket. Nagyböjtben a liturgiának minél egyszerűbbnek kell lennie. Az orgona nem szólhat csak ének 

kíséretére, az Alleluját és a Dicsőség éneket elhagyjuk, az oltár nem díszíthető virággal. Hamvazószerda 

(latin feria quarta cinerum): a nagyböjt kezdő napja a latin szertartásban, a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 

40. hétköznap. A törekvés, hogy Jézus 40 napos böjtjét kövessék, keleten és nyugaton eltérő kezdőnaphoz 

vezetett. Nyugaton a böjt 40 napja: 6 hét hétköznapjai = 36 és + 4 nap (azért, mert vasárnap, az Úr napján 

nagyböjtben sincs böjt).  

Hamvazószerda: február 10 
Hamvazószerdán két szentmise lesz templomunkban, reggel ½ 8 és este 6 órakor. Természetesem mind a 

két szentmisében a prédikáció után hamvazkodással. Aki nem tud eljönni, azok számára a jövő vasárnap is 

lesz hamvazkodás, a szentmisék előtt! 

Böjti napok 
Ne feledjük, hogy hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst, és ünnepi ételeket. 

Ezenkívül a felnőtt egészséges emberek csak 3-szor étkezhetnek, de csak egyszer lakhatnak jól. Nagyböjt 

többi péntekje böjti nap: húsmentes, ünnepi ételek nélkül. Természetesen a böjt a szórakozásra, a bulira is 

szól, nagyböjtre, de főleg nagypénteken. 
 

Keresztutak 
Minden nagyböjti pénteken lesz keresztút, az esti 

szentmise után 18.30 órától. 

Szokás szerint az elsőt, és utolsót kivéve, a 

plébánia különböző csoportjai vezetik, imádkozzák 

a keresztutakat. 

Február 12, Horváth Zoltán plébános atya 

Február 19  cursillósok 

Február 26  rózsafüzér társulat és nyugdíjasok 

Március 4, az újpesti REGNUM 

Március 11, a plébániai felnőtt csoportok 

Március  18,  egyháztanács 

Március 25, nagypéntek: Zoltán atya 

 

Nagyböjti miserend 
A nagyböjti keresztutak miatt nagyböjt péntekjein nem reggel, hanem este lesz szentmise, este 6 órakor, 

utána a keresztút, este 18.30 órakor! - A többi szentmise rendje nem változik. 

  



Nagyböjti lelkigyakorlat 
Március 5, szombat. Varga László kaposvári plébános atya vezetésével. 

Szombat délután 15.00 órától az esti szentmise végéig. 2 elmélkedés lesz a plébánia emeleti termében, és 

szentségimádás, majd a 3. elmélkedés a templomban az esti szentmise keretében! Varga László atyát sokan 

ismerik a Mária Rádióból, és sok lelki, szentségimádási könyve is megjelent.  Mindenkit várunk a 

lelkigyakorlatra! – Figyelem: március 5, szombat sajnos munkanap, de talán korábban is el lehet jönni a 

munkahelyről….. de aki a munka miatt, csak az esti misére ér ide, az is kap egy piros pontot. 

 

Betegek kenete, betegek szentsége 
Ebben az évben is lesz betegek, idősek napja plébániánkon. A betegek kenete közös kiszolgáltatása minden 

beteg, vagy idősként elgyengült társunk számára. Nemzeti ünnepünkön. Március 15, kedd, 11 órakor. Lelki 

felkészülés a március 5-i lelkigyakorlat. És természetesen lesz gyónási lehetőség is előtte. A szentmise után 

minden időst, beteget várunk a plébániára, kis agapéra, ebédre! – Aki szeretné felvenni a betegek kenetét, 

kérjük, iratkozzék fel, jelentkezzék a sekrestyében! 
 

24 óra az Úrért 
Szentatyánk, Ferenc pápa meghirdette a „24 óra az Úrért!” imádságot. Ez mindig nagyböjt 4. vasárnapja 

előtti hétvége, ebben az évben március 4, péntek estétől, március 5 szombat estig tart. Az irgalmasság szent 

évében ebbe mi is szeretnénk bekapcsolódni. Mivel azonban március 5, szombat, munkanap, a teljes 24 órát 

nehéz lenne összehozni.  Szombaton lelkigyakorlatunk lesz, ezzel kapcsolódunk. 

Pénteken, a következőképpen csatlakozhatnánk: Március 4, péntek este, a keresztút után, 19.30 órától 22.00 

óráig a templomban engesztelő, imádkozó estet tartanánk! Dicsőítéssel, énekléssel, bűnbánati liturgiával, 

engesztelő imádságokkal, gyónási lehetőséggel. Ugye eljön? Ugye eljössz? 
 

Hittanosok, gyerekek nagyböjtje 
Nyitva van a Szentkapu, menjünk át rajta! 

Március 12, szombati napra hívjuk a hittanos gyerekeket Gödöllő Máriabesnyőre. A szép környezetben levő 

kegyhelyen szeretnénk imádságos lélekkel átmenni a Szentkapun. A parkban szabadtéri keresztúttal, a 

lelkigyakorlatos házban ebéddel, foglalkozásokkal, majd a Szentkapu után játékokkal várjuk a hittanos 

gyerekeket és családokat! – Indulás 9.35-kor a Keletiből, visszaérkezés a Keletibe 16.25-re. 
 

Felnőtt kezdők hittanja, katekumenek 
Az idén is indul felnőtt kezdők hittanja, február 9-én, kedden este 20.00 órakor a plébánián. Szeretettel 

várunk minden 17 év feletti érdeklődőt. Aki szeretne megkeresztelkedni, vagy meg van ugyan keresztelve, 

de nem járt hittanra, vagy olyat, aki szeretne áttérni más felekezetből katolikusnak. Természetesen ez a hittan 

is ingyenes. 
 

Házassági előkészítő, a jegyes-tanfolyam 
6 alkalmas házassági előkészítő, jegyes-tanfolyam indul a plébánián, február 26-án, pénteken este 19.45 

órakor. Nem csak azok a párok jöhetnek, akiknek itt lesz az esküvőjük, de azok is, akik vidéken szeretnének 

házasságot kötni, de itt élnek. Ők igazolást kapnak a jegyes-tanfolyamról.  Az előkészítőben plébániánk 

házaspárjai segítenek tanúságtételükkel. Természetesen a házassági előkészítő is ingyenes. 

 

Szentévi zarándoklat Rómába és Olaszország kegyhelyeire 
Április 20-28 között hirdettük meg a plébánia zarándoklatot Rómába, amely azonban 15 nap alatt betelt, 

mind a 65 hely. Tőlük azt kérjük, minél előbb fizessék be a hátralevő összeget!  

Többen lemaradtak az áprilisi útról. Nekik lett megígérve, ha lehet ők is eljuthatnak Rómába. Ezért lett kitéve 

szórólap, van-e még nagyobb számban érdeklődő egy újabb út iránt? A tervezett időpont szeptember 5-13 

között. Autóbusszal, 9 nap, 8 éjszaka. Ugyanúgy -  40.000 Ft, + 410 eurónyi forint = a jelenlegi árfolyammal 

számolva összesen 171.000 Ft költség. De ez tartalmazza a  buszköltséget,  az ellátást félpanzióval, illetve 

az utolsó két napra teljes panzióval, a belépőket, és a római közlekedés költségeit is. Nincs rejtett, bujtatott 

költség. Szórólap elvihető róla a templomból.   Csak 17 érdeklődő van eddig. Akkor indul a szervezése, ha 

40 érdeklődő fölé jut a létszám. Tehát akit érdekelne, az jelentkezzék Zoltán atyánál. 



Részletek Ferenc pápa nagyböjti üzenetéből: 2016 
„Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” (Mt 9,13) 

Az irgalmasság cselekedetei a jubileumi szentév útján 

Mária, egy olyan egyház jelképe, amely evangelizál, mert már befogadta az Evangéliumot. 

A jubileumi szentévet meghirdető bullában arra hívtam fel mindenkit, hogy „a jubileumi szentév 

nagyböjtjét fokozottabban éljük meg, úgy, mint Isten irgalmassága ünneplésének és megtapasztalásának 

intenzív időszakát”  Isten Igéjének hallgatására, és a „24 óra az Úrért” kezdeményezésre való felhívással 

szerettem 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 megtapasztalnia. Ezért küldöm el nagyböjt idején az irgalom misszionáriusait, hogy mindenki számára 

Isten közelségének és megbocsátásának konkrét jelévé váljanak.    

Az irgalmasság cselekedetei 

Isten irgalma átalakítja az ember szívét, megmutatva neki a hűséges szeretetet, és ezzel alkalmassá téve 

őt az irgalmasságra. Ez egy mindig megújuló csoda, hogy az isteni irgalmasság be tudja ragyogni 

bármelyikünk életét, a felebarátaink iránti szeretetre ösztönözve bennünket, és arra indítva minket, amit az 

egyházi hagyomány az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek nevez. Ezek arra emlékeztetnek minket, 

hogy a hitünk mindennapos és kézzelfogható cselekedetekben mutatkozik meg, amelyek arra irányulnak, 

hogy felebarátunkat testileg és lelkileg segítsük, és amelyek alapján meg leszünk ítélve: enniük kell adnunk, 

látogatnunk, 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 annak, hogy 

lelkiismeretünk – mely gyakran elszunnyad a szegénység drámája előtt – fölébredjen, és egyre mélyebbre 

hatoljunk az Evangélium szívébe, ahol a szegények az isteni irgalmasság különleges kedvezményezettjei.”  

A szegény emberben valóban Krisztus teste „válik újra láthatóvá, mint megkínzott, megsebzett, 

megostorozott, kiéheztetett, menekülő test…, hogy fölismerjük, megérintsük és ápoljuk.” Ez hallatlan és 

botrányos misztérium, melynek során az ártatlan Bárány szenvedései meghosszabbodnak a történelemben. 

Az önzetlen szeretet égő csipkebokra ez, amely elé Mózeshez hasonlóan csak levetett saruval állhatunk (vö. 

Kiv 3,5); még inkább így van ez, ha a szegény ember olyan testvérünk Krisztusban, akit a hitéért üldöznek.  

Ez az elvakultság társadalmi és politikai struktúrák alakját is öltheti, amint az a XX. század totalitárius 

rendszereiben is megmutatkozott, és amint ez napjaink technokrata és egyeduralkodó ideológiáiban is 

megjelenik, amelyek megkísérlik Istent jelentéktelenné tenni, és az embert kihasználható tömeggé 

alacsonyítani. És ezt mutatják meg napjainkban a bűnözés kialakult struktúrái, amelyek a pénzt bálványozó 

hamis fejlődési modellhez kapcsolódnak, amely közömbössé teszi a leggazdagabb embereket és 

társadalmakat a szegények sorsa iránt, bezárják előttük a kapukat, és még látni sem akarják őket. 

Ennek a jubileumi szentévnek a nagyböjti időszaka tehát mindenki számára alkalmat nyújt arra, hogy 

végre kilépjen saját elidegenedett létezésmódjából az Ige hallgatásának, és az irgalmasság cselekedeteinek 

köszönhetően. Ha a testi szükségleteiken keresztül megérintjük Jézus testét rászoruló testvéreinkben, 

akiknek ételt, ruhát, szállást adunk, akiket meglátogatunk, a lelki szükségleteik – tanácsadás, tanítás, 

megbocsájtás, figyelmeztetés, imádkozás – közvetlenebbül megérintik bűnös voltunkat. A testi és lelki 

cselekedeteket ezért soha sem szabad szétválasztani. És valóban, a keresztre feszített Jézus testének a 

szükséget szenvedőben történő megérintésével válhat tudatossá a bűnös ember számára a meggyőződés, 

hogy ő maga is csak egy szegény koldus. Ezen az úton járva a „gőgősök”, a „hatalmasok”, és a „gazdagok”, 

akikről a Magnificat beszél, megkapják a lehetőséget annak megtapasztalására, hogy érdemtelenül őket is 

szereti a keresztre feszített, aki őértük is meghalt és föltámadt. Csak ez a szeretet lehet válasz a boldogság 

és szeretet iránti végtelen szomjúságra, amelyet az ember a tudás, a hatalom és a birtoklás 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 

gazdagok végül önmagukat ítélik arra, hogy alámerülnek a magány örök örvényébe, amely a pokol. Emiatt 

kell értük, és mindnyájunkért elismételni újra Ábrahám szívből jövő szavait: „Van Mózesük és vannak 

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 megünneplésére, aki 

szeretné megtisztítani Jegyesét, miközben jövetelére vár. Ne vesztegessük el a nagyböjt alkalmas időszakát, 

amely a megtérésünket szolgálhatja! Szűz Mária anyai közbenjárásával kérjük ezt, aki az ajándékba kapott 

isteni irgalom nagysága előtt elsőként ismerte fel saját kicsinységét (vö. Lk 1,48), és az Úr alázatos 

szolgálójává vált (vö. Lk 1,38). -      FERENC PÁPA 



Teremtésvédelmi javaslat 2016 nagyböjtjére 
 

Ferenc pápa - Laudato si' kezdetű enciklikájának szellemében, Székely János püspök atya, a MKPK Caritas 

in veritate bizottsága vezetőjének egyetértésével, a teremtett világ iránti keresztény felelősség és a hívő 

katolikus, evangéliumi lelkület egységének elmélyítése érdekében íródott ez a nagyböjti lelki program! 

  

Farsangvasárnap (február 7.) vagy hamvazószerda (február 10.) – közlekedés 
„Idén nagyböjtben a húsvétra való lelki felkészülés részeként Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának 

szellemében szeretnénk olyan önként vállalható nagyböjti gyakorlatokat is a testvérek figyelmébe ajánlani, 

melyek nekünk és a körülöttünk élőknek is segíthetnek felfedezni a teremtett világ iránti felelősségünk és 

istenkapcsolatunk szoros összefüggéseit. 

Ezért először is arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy aki teheti, legalább a nagyböjti időben – lemondásként 

és egyben a teremtett világ iránti felelősségének kifejezéseképp – ne autóval jöjjön szentmisére, vagy ha 

igen, akkor kínálja fel az autóban lévő szabad helyeket közelben lakóknak, hogy „telekocsival” 

közlekedjenek, és egyben a segítőkész kapcsolat is erősödjön egyházközségünk tagjai között.” 

  

Nagyböjt 1. vasárnapja (február 14.) – étkezés 
„Köszönjük azoknak a híveknek az odaadását, akik ma az autózásról lemondva, vagy pedig a szervezésért 

erőfeszítéseket is vállalva „telekocsival” érkeztek a misére! 

Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk álló 

héten ne csak pénteken, de néhány másik napon is tartózkodjanak a húsevéstől, mert ezzel (az 

önmegtagadáson túl) jelentősen csökkenthetik a teremtett világ terheit.” 

  

Nagyböjt 2. vasárnapja (február 21.) – fűtés 
„Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatkészségét, akik a héten több napon is lemondtak az, édességről! 

Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében ezúttal arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk 

álló héten, ha tehetik, csökkentsék egy fokkal lakásuk hőmérsékletét, ezzel is mérsékelve a teremtett világra 

nehezedő terheket.” 

  

Nagyböjt 3. vasárnapja (február 28.) – hulladék 
„Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatkészségét, akik a héten csökkentették lakásuk hőmérsékletét. 

Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében most arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk 

álló héten törekedjünk arra, hogy kevés hulladékot termeljünk. Például csomagolatlan árukat vegyünk, ne 

kérjünk a boltban szatyrot, zacskót, és amit kidobunk, azt is a fajtájának megfelelő kukába, 

veszélyeshulladék-gyűjtőbe vagy pedig komposztba tegyük.” 

  

Nagyböjt 4. vasárnapja (március 6.) – vegyszerek 
„Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatkészségét, akik a héten figyeltek arra, hogy kevesebb hulladékot 

termeljenek. Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében ezúttal arra buzdítjuk a kedves híveket, 

hogy az előttünk álló héten tájékozódjanak, milyen természetes tisztítószerekkel tehetnék a teremtett világot 

kevésbé terhelővé a húsvéti nagytakarítást.” 

 

Nagyböjt 5. vasárnapja (március 13.) – csodáljuk a teremtés szépségét 
„Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatkészségét, akik a héten megtették, vagy felkészültek arra, hogy 

teremtésvédő módon takarítsanak. Ferenc pápa Áldott légy enciklikájának szellemében arra buzdítjuk a 

kedves híveket, hogy az előttünk álló hosszú hétvégén találjanak alkalmat arra, hogy kimenjenek a 

természetbe és gyönyörködjenek, örüljenek a teremtett világ gazdagságának, keressék benne Isten keze 

nyomát, szeretet-üzenetét, és hálát adjanak érte.” 

  

Virágvasárnap (március 20.) – szolidaritás 
„Köszönjük azoknak a híveknek az áldozatkészségét, akik a héten kerestek időt arra, hogy kimenjenek a 

természetbe és gyönyörködjenek, örüljenek a teremtett világ gazdagságának. Ferenc pápa Áldott légy 

enciklikájának szellemében a Nagyhéten arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy az előttünk álló ünnepen 

tegyenek valamit azért, hogy a környezetünkben élő szükséget szenvedők is méltón ünnepelhessenek.” 


