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Nagyböjti üzenetek 
Szentatyáink, a római pápák évről 
évre írnak üzeneteket a keresztények 
számára. Most az ukrán háborús 
helyzetben felmerült bennem a 
kérdés, vajon hogyan látták az elmúlt 
években a világot? Mit kellene 
tennünk, hogy a világ jobb legyen? 
Volt-e előjele Szentatyáink szerint a 
mostani kiégésnek, lelki válságnak, 
melynek csak egyik tünete, ahol már 
robbant a probléma, ahol háború van. 
És vajon mi még a szőnyeg alá 
söpörjük problémáinkat, vagy 
lehetséges lelki megújulás? 

      Először még előző Szentatyánktól szeretnék idézni, XVI. Benedek pápától: 
    A 2012-es üzenet: A Zsidókhoz írt levélből vett rövid bibliai részlettel vettet fel Szentatyánk 
néhány gondolatot. „Figyeljünk egymásra, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást” (Zsid 
10,24)  - „Figyeljünk egymásra”: felelősség a testvér iránt. - „Egymásra”: a kölcsönösség ajándéka. 
„Hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást”: együtt haladni az életszentség útján. 
     2013, Benedek pápa utolsó pápai üzenete: 
A nagyböjti időszak a Hit évében értékes alkalmat kínál nekünk, hogy a hit és szeretet 
kapcsolatáról elmélkedjünk: arról, hogy milyen kapcsolat van az Istenben, Jézus Krisztus 
Istenében való hit és a szeretet között, amely a Szentlélek működésének gyümölcse és amely 
vezet minket az Istennek és másoknak való odaadás útján. Ebben a nagyböjti időszakban, amikor 
a kereszt és a feltámadás eseményének ünnepére készülünk, amelyben Isten szeretete 
megváltotta a világot és bevilágította a történelmet, azt kívánom mindnyájatoknak, hogy éljétek át 
ezt az értékes időszakot, élesszétek fel hiteteket Jézus Krisztusban, hogy belépjetek 
szeretetáramába, amellyel szereti az Atyát és minden testvérét, akikkel találkozunk életünk során.  

A jelenlegi Szentatyánk, Ferenc pápa utóbbi évekből való üzeneteinek lényegi 
gondolatai: 
     A 2018-as nagyböjtre írt pápai üzenet mottója: „A gonoszság megsokasodása miatt sokakban 
kihűl a szeretet” (Mt 24,12) - A tanítványok kérdésére válaszolva Jézus leírja a nagy összeomlást 
és azt a helyzetet, amelyben a hívők közössége találhatja magát. A fájó események közepette 
hamis próféták fognak sokakat félrevezetni, s ez azzal fenyeget, hogy kialszik a szívekben a 
szeretet, amely szeretet az Evangélium lényege. A hamis próféták Hallgassuk meg ezt a részt és 
tegyük fel a kérdést: milyen formákat öltenek napjainkban a hamis próféták? 

  

 



    A 2019-es üzenet mottója: 
 „Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását” (Róm 8,19) 
Böjtölni annyit tesz, mint megváltoztatni magatartásunkat embertársainkkal és a teremtményekkel 
szemben: attól a kísértéstől, hogy mindent „felfaljunk”, eljutunk az arra való alkalmasságig, hogy 
szeretetből szenvedjünk, ami be tudja tölteni szívünk ürességét. Imádkozni nem más, mint 
megtanulni lemondani a bálványimádásról és az egónk önelégültségéről, és beismerni, hogy 
szükségünk van az Úrra és az ő irgalmára. Az alamizsnálkodás annyit tesz, mint hogy túllépünk 
azon a balgaságon, hogy csak magunknak élünk, csak magunknak halmozunk fel abban a 
téveszmében élve, hogy így biztosíthatjuk a jövőt, ami nem is a miénk. Ezekkel az eszközökkel 
ismét meglelhetjük az örömet abban a tervben, amelyet Isten a teremtett világba és a szívünkbe 
vésett: szeretni őt, a testvéreinket és az egész világot, és ebben a szeretetben megtalálni a valódi 
boldogságot. 
    2020: Az idei év nagyböjtjében azt szeretném üzenni minden kereszténynek: „Tekints a 
megfeszített Krisztus kitárt kezeire, hagyd magad mindig újra megváltani. És amikor közeledsz, 
hogy megvalld bűneidet, higgy szilárdan az irgalmasságban, ami megszabadít téged a bűntől. 
Szemléld Krisztus vérét, amelyet nagy szeretetében kiontott és hagyd magad megtisztítani általa. 
Így mindig újjászülethetsz” (CV 123). Jézus halála és feltámadása nem egy múltbeli történés: a 
Szentlélek erejében a húsvéti esemény mindig aktuális és lehetővé teszi, hogy Krisztus testét 
szemléljük és megérintsük a sok szenvedő emberben. 
Ma is fontos minden jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a 
nélkülözőknek. Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel 
formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, a felhalmozás 
viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A gazdaság strukturális 
dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk. Ebből kifolyólag az idei nagyböjtben, fiatal 
közgazdászokat, vállalkozókat és changemakereket hívtam meg Assisibe, hogy segítsenek egy, 
a jelenleginél igazságosabb és befogadóbb gazdasági modell kidolgozásában. 
    2021-es nagyböjti üzenet témája: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18). Nagyböjt: a 
hit, a remény és a szeretet megújításának ideje. A szeretet nagyböjtjének megélése azt jelenti, 
hogy gondját viseljük azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt szenvednek, elhagyottnak érzik 
magukat vagy aggódnak. 
    2022: Ferenc pápa ezévi nagyböjti üzenetét, mely mottóként a galatákhoz írt szentpáli levelet 
idézi: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát 
időnk van, tegyünk jót mindenkivel” (Gal 6,9-10a). Az üzenetben Ferenc pápa a magvetés 
keresztény értelmezése jegyében kitartó imádságra, a rossz elutasítására és a jó tevékeny 
művelésére buzdít. 
„Ne fáradjunk bele, hogy kiirtsuk életünkből a rosszat!” – szól az üzenet második kérése. Testi 
böjtünk erősítse meg lelkünket a bűn elleni küzdelemben! 
Ne fáradjunk bele tenni a jót”- Ne fáradjunk bele, hogy imádkozzunk. - Ne fáradjunk bele, hogy a 
gonoszt száműzzük életünkből. - Ne fáradjunk bele, hogy bocsánatot kérjünk a bűnbocsánat és 
kiengesztelődés szentségében. - Ne fáradjunk bele, hogy küzdjünk a bűnös kívánság ellen. - Ne 
fáradjunk bele, hogy felebarátainkkal szeretetben jót tegyünk. - Az idei nagyböjtben örömmel 
adakozva gyakoroljuk azzal az alamizsnálkodást (vö. 2Kor 9,7). Isten, aki „magot ad a magvetőnek 
és kenyeret táplálékul” (2Kor 9,10), nemcsak azért gondoskodik mindannyiunkról, hogy legyen mit 
ennünk, hanem azért is, hogy nagylelkűek lehessünk és másokkal jót tegyünk. Ha igaz az, hogy 
egész életünk arra van rendelve, hogy a jóság magvait elvessük, akkor ezt a böjti időszakot 
használjuk ki különösen arra, hogy gondoskodunk a hozzánk közel állókról és odalépünk azokhoz 
a testvéreinkhez, akik sebesülten fekszenek az élet útjának szélén. 
 

Ferenc pápa a békéről 2022-ben: 
Szeretnék a tartós béke építése érdekében három utat ajánlani. Mindenekelőtt a nemzedékek 
közötti párbeszéd, mint a közös tervek megvalósításának kiindulópontja. Másodszor, az 
oktatás mint a szabadság, a felelősség és a fejlődés alapköve. Végül pedig a munka, mint az 
emberi méltóság teljes megvalósulásának eszköze. Ez a három elem nélkülözhetetlen azért „hogy 
egy társadalmi szerződés létre jöhessen”, enélkül minden béketerv elégtelennek bizonyul. 
 



Bíboros Főpásztorunk, Dr. Erdő Péter felhívása az 

idei nagyböjtre! 
Csatlakozva Szentatyánk felhívásához, kérem a Paptestvéreket és a híveket, hogy minden este 8 
órakor, vagy más alkalmas időpontban, akár templomban, akár otthon imádkozzák az alábbi imát: 
„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.  
A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a 
háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárónk. 
Ámen” 
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Szentmisék nagyböjtben 
Nagyböjtben a pénteki napokon este van 
szentmise. Reggel 8 órakor tesszük ki az 
Oltáriszentséget egész napos 
szentségimádásra, délután 17 óráig! 
18 órakor van a szentmise, majd a keresztút 
elimádkozása! 
 

Keresztutak nagyböjtben 
Minden nagyböjti pénteken, az esti mise után 
kb. 18.35-től: 
Minden pénteken más-más csoport 
vezetésével! Március 11, cursillósok, 
-  március 18 plébániai női és férfi 
imacsoportok, - március 25, egyháztanács, 
áldoztatók, hitoktatók, - április 1, nyugdíjasok, 
rózsafüzér társulat, -  április 8, regnumiak 
vezetik a keresztutat! 
 

Hittanos nagyböjti kirándulás:  
Április 2, szombat: 2 falu, két temploma, két 
keresztútja, és egy cukrászdája… Szülők, 
testvérek is jöhetnek! Nagymarostól 
Zebegényig! Könnyű út, lelki élmény. 
Találkozó reggel 8.30-kor Rákospalota-Újpest 
vasútállomáson. Visszaérkezés délután 16, 
vagy 17 órára. 
 

Isteni Irgalmasság estéje: 
Nagyböjti gyóntatás, szentmise, 
szentségimádás, a környékbeli atyákkal. 
Április 7, csütörtök este 18 óra 
  

Nagyböjti lelkinap 
Nagyböjti lelkigyakorlatunk április 9, szombat 
délután, este lesz: Czap Zsolt esperes 
plébános atyával, 15.00 –tól az esti mise 
végéig! Feltöltődés, megújulás egy mély 
lelkiségű plébános atya segítségével! 

Bérmálás 
Április 24, vasárnap, a 11 órai szentmisében 
lesz. Bérmál Mohos Gábor püspök atya. 
 

Gyalogos zarándoklat 
A szokásos május elsejei zarándoklat, mivel 
elseje vasárnapra esik egy nappal korábban 
lesz! Április 30, szombat, Zebegény – 
Márianosztra. Márianosztrán szentmisével a 
kegytemplomban! 
 

Első gyónás, beöltözés 
12 gyerek készül ebben az évben 
elsőáldozásra. Az első gyónásuk május 8, 
vasárnap, a 9 órai szentmisében lesz. 
 

Betegek kenete, betegek szentsége 
Május 14, szombat 11 óra. Külön szentmise! 
10.30 szentgyónási lehetőség. 11 órakor 
mise, amelynek keretében kiszolgáltatjuk a 
betegek szentségét. Balogh Attila, kőbányai 
plébános atyával A mise után közös ebéd, 
agapé a plébánián! Aki szeretné felvenni a 
betegek  kenetét, kérjük, jelentkezzék, 
iratkozzék fel a sekrestyében! 
 

Autóbuszos májusi zarándoklat:  
Május 21, szombat, Szeged fogadalmi 
templom, Alsóváros, - Pálosszentkút, azaz 
Petőfiszállás-Szentkút. Szeretnénk körbejárni 
az utóbbi években megújult kegyhelyeket, 
székesegyházakat hazánkban. Jelentkezés, 
részletek, majd március 25-e után! 
 

Elsőáldozás és Te Deum: 
Június 12, vasárnap, a 9 órai szentmisében 
lesz. Az elsőáldozási mise lesz a tanévzáró 
szentmisénk is egyben.

  

A Nagyhét - Szent Háromnap - Húsvét menetrendjét, szertatásait, április 2-án ismertetjük!



 Plébániai napközi a nyári szünet elején, két csoportban.  
Kisiskolás és kamasz csámborgó napközi! 
Kis iskolások, - és nagyobbak, felsősök, középiskolások: június 16-17 csütörtök, péntek, - és 
június 20-24 hétfő-péntek  Jelentkezz! Máris lehet jelentkezni! 
  

Ministránstábor 
Június 27-30, hétfő-csütörtök: helyszín, Galambok plébánia. 
http://zalakaros.plebania.hu/taborhely.html - Jelentkezz! Máris lehet jelentkezni! 
  

Nyári tábor, kicsiknek, nagyoknak, segítőknek 
Július 4-9, hétfőtől szombatig. Helyszín a Bakonyban, a 3000 csillagos tábor, Ráktanya. - 
Ráktanya: a Bakony rengetegében, kerítés nélkül, Hárskúttól 4 km, Bakonybéltől 8 km, és 
Herendtől 9 km távolságra fekszik. http://raktanya.premium.shp.hu  maximum 60 fő. 
Jelentkezz! Máris lehet jelentkezni! 
 

Járványügyi helyzet visszavonása egyházmegyénkben 
Az állami rendelkezésekkel összhangban – tekintettel a javuló járványhelyzetre – 2022. március 
7-étől a templomokban és más zárt terekben tartandó mindennemű közösségi eseményre 
vonatkozóan az alábbi módon rendelkezem. 
Nem kötelező a maszk viselése és a nagyobb távolság tartásának előírása. 
Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt 
léptek életbe. A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók az új misekönyvből a hivatalos 
liturgia szerint is kimaradt. 
Kérem, hogy továbbra is felelősen és körültekintően járjunk el, figyelembe véve az esetleges újabb 
járványügyi előírásokat. Áldoztatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánlom. 
A szociális és egészségügyi intézményekben azonban továbbra is érvényben maradnak a 
védekezést szolgáló intézkedések. Kérem azokat, akik ilyen helyeken látnak el szolgálatot, 
továbbra is tartsák meg a helyi előírásokat! 
Továbbá buzdítom a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a 
szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon. 
Természetesen templomunkban továbbra is rendelkezésre áll a kézfertőtlenítő folyadék, mind a 
bejáratnál, mind a padok elején a szentáldozáshoz! 
 

Tartósélelmiszer gyűjtés 
Idén is meghirdetjük a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának ősegyházi hagyományát, amikor arra 
biztatjuk a híveket, hogy hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók 
számára és tegyék a templomunkban az ambó (olvasóállvány) elé helyezett kis kosárba, vagy 
hozzák be a plébánia irodába! 
Telefonos adományvonalon bekapcsolódhatunk a Katolikus Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk 
a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk az ukrajnai menekülteken, 
szegényeken. 
 

SZENT KALKUTTAI TERÉZ ANYA: IMA A BÉKÉÉRT 
Te tudod, Uram, 
Hogy nem törődöm a fegyverekkel. 
Egyetlen vágyam: 
A világnak békét hirdető 
Eszközöd lenni. 
Mert tudom, 
Ahol béke honol, 
A fegyverek fölöslegessé válnak. 

Ahol béke uralkodik, 
Az emberek képesek egymást szeretni 
Úgy, ahogy te szereted őket. 
Adj békét, Uram, 
S tedd fölöslegessé a fegyvereket 
E csodálatos világban.  
Ámen. 

http://zalakaros.plebania.hu/taborhely.html
http://raktanya.premium.shp.hu/

