
v o l t  s z á m u k r a . 
A "hamvazószerdától" 
húsvét vasárnapig tartó 
n e g y v e n  n a p o s 
" ab s t i n en c i a " ,  a 
"nagyböjt", a húsvéti 
lelki előkészület idő-
szaka, amit 1091-ben 
II. Orbán pápa iktatott 
törvénybe. Ezen idő-
szakban a római kato-
likus családok nagy 
része sem húst, sem 
zsíros ételeket nem 
fogyasztott. A nyers 
illetve aszalt gyümöl-
c s ö k ,  f ő z e l é k e k 
(burgonya, bab, len-
cse) mellett elterjedt 
böjti étel volt a korpá-
ból készült savanyú 
l e v e s  i s . 
Az egyházi előírások, 
étkezési, szórakozási 
tilalmak mellett a falu-
si ifjúság körében 
mégis kialakultak bi-
zonyos hagyományos 
szokások, játékok, szó-
rakozási formák. A 
lányok kedvelt böjti 
táncai közé tartozott a 
"karikázás", ez a ter-
mékenységi rítusokhoz 
kötődő, lírai dalokkal 
kísért körtánc. 

től való tartózkodás 
gyakran a legjobb or-
vosság az emésztési 
bajokból eredő beteg-
ségek gyógyítására. 
Ezen túl a testi élveze-
tektől való önkéntes 
lemondás erősíti az 
akaraterőt, a lelki el-
lenálló képességet és 
fokozza a szellemi te-
vékenységet. A zsidók, 
egyiptomiak, perzsák, 
görögök, az indiaiak és 
mohamedánok kultú-
rájában is helyet ka-
pott az emberi termé-
szet e követelménye, 
amely a vallásban és a 
vallás által emelkedett 
magasabb jelentőség-
re. A mohamedánok 
"Ramadam" hónapban 
(a holdév kilencedik 
hónapja) harminc na-
pon át, reggeltől estig 
böjtölnek, miközben 
éjszakánként egy külö-
nös imát (szalat al 
taravih) mondanak. A 
keresztények között 
leggyakrabban és leg-
szigorúbban a görögök 
tartották be a melegvé-
rű állatok húsától való 
t a r t ó zkodás t ,  a z 
"abstinenciát", a pálin-
kaivás azonban e na-
pokon is engedélyezett 

Böjtmás hava, március 
a rügyfakadásnak, a 
t e r m é s z e t  ú j j á -
születésének időszaka. 
A tavasz érkezése, 
amelynek egész tes-
tünkön átsuhanó és 
lelkünket kitáró szép-
ségét csak a költők 
tudják igazán szavak-
ba önteni. Az egyházi 
kereszténység első 
századaitól kezdve 
előírta hívei számára, 
bizonyos napokra, 
hosszabb időszakokra 
az étkezésről, a húsos, 
zsíros ételektől való 
részleges vagy teljes 
t a r t ó z k o d á s t ,  a 
"böjtöt". Előírás sza-
bályozta azt is, hogy 
ezen időszakban hány-
szor és mikor ehettek 
egy keveset az engedé-
lyezett ételekből. Napi 
egyszeri jóllakásra 
csak a 21-61 év közöt-
ti egészséges embere-
ket kötelezték, míg a 
fiatalkorúak, idősek, 
betegek, viselős asszo-
nyok és a nehéz fizikai 
munkát végzők püspö-
ki felmentést kaptak. E 
vallásos gyakorlat ok-
szerűségét az is alátá-
masztja, hogy a régi 
bölcsek szerint az étel-
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Tavaszt csörög a szarka, 

Tavaszt. 

Zöldülni kezd a barna 

Haraszt. 

Zsendülni kezd a zsenge 

Határ. 

Erőre kap a gyönge 

Bogár. 

Szelídülnek az ordas 

Szelek. 

Barkákat hány a bokros 

Berek. 

Bukfencet vet a játszi 

Patak. 

Már csak a hegyen látni 

Havat. 

Kányádi Sándor 
 
A tavasz 
 

Csipkés rüggyel, 

Madárfüttyel 

Köszön rám, 

Köszön rád, 

S majd egy reggel, 

Ha víg kedvvel 

Jól megráz egy 

Almafát, 

És a fáról 

Minden ágról 

Szirmok fellege havaz, 

Földön-égen 

Csodaszépen 

Tündöklik fel a tavasz. 

Majtényi Erik 
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Sajópálfalva 
 

Borsod megyében van ez a kegyhely. Jordánszky Elek a pálfalvi kegykép csodáját a 
„Magyarországban és az ahhoz tartozó részekben lévő Boldogságos Szent Szűz kegye-
lemképeinek rövid leírása” című könyvében így írja le: „Néhai Egri püspök, gróf Erdődi 
Gábor, aki 1715-1744-ig, aki az egri, akkoriban még elég nagy kiterjedésű egyét dicsően 
hangoztatá, hírt vevén 1717 elején Hordemerászky József, a munkácsi püspökség helytar-
tója hivatali leveléből arról, hogy Pálfalván, Miskolc mellett egyesült (görög katolikus) 
templomban az oltár mellett függő, festett képen a Boldogságos Szűznek sírni és izzadni 
látszott. Azonnal rendelést téve parantsolván, hogy Egerbe kell hozni azt a kérdéses ké-
pet, és itt több hasonló képekkel őrizet alatt tartani. Helyben elővizsgálatot is vitt végbe 
előre maga Hordemerászky püspök úr, a miskolci plébános és boldogkői dékány, a 
pálfalvi orosz egyesült pap és Horemerászky Prokop bazilitának társaságukba tizenhat 
tanút megeskedtetvén és tizenegy kérdőpontokra vallomást tétetvén, sőt az ott telelő ez-
rednek kormányzójától, falkensteini gróf Trauthson Károly ő császári királyi felségének 
kamarásától és ezredkapitányától egy Miskolcon február 20-án 1717-ben aláíratott vallás-
tételt kapván, mindezeket Egerbe utasította, melynek az lett a vége, a következtetése, 
hogy az egri szentszék megengedte ennek a képnek nyilvánosan tiszteletét. Megvallattak 
tizenhét tanút.  

Ezekhez járul az olaszi görög egyesület lelkiismereti tisztaságára tett vallomástétele, me-
lyekből pedig az tetszett ki, hogy ők önnön szemeikkel látták, hogy az említett kép görög 
karácsony napjától (Vízkereszttől) kezdve február 16. napjáig és így négy hét alatt izza-
dott és siránkozott, azaz hogy a Boldogságos Szent Szűznek jobb és bal szemén barna, 
vagyis sötétvörös cseppek láthatóak valának és hogy sem a téli csikorgató hidegben meg 
nem fagytak, sem a fűtött kályha mellett egész éjjel lévén meg nem száradtak, hogy eze-
ket a könnycseppeket legelőször észrevevén Lipoviszky Péter pálfalvi görög egyesült 
plébános szívreható beszédet tartott a penitenciatartására ösztönözvén a híveket, hogy 
valóban szívbeli félelmet és bánatot érezzenek magukban sokan azok közül, akik e vér-
forma izzadást és könnyezést látták. 

A vizsgáló generalis vicarius azt bizonyítja, hogy egy könnycseppet késsel levévén, azt 
valódi setét véres cseppnek találta, és hogy a képnek homlokáról a corporélával (oltári 
kendővel) le akarván venni a cseppet le nem türülhette azt egészen, mert újra látszottak 
azok ottan egészen február 16-ig. A felséges Istent imádják máig sok ezer hívek e szent 
kép előtt tisztelvén az Isten anyját és kérvén, hogy meg ne szűnjön esedezni miérettünk, 
bűnösökért mindennemű ínségünkben.” 

A jelenlegi templom Sajófalván 1758-ban épült. Főbúcsúja Sarlós Boldogasszony ünne-
pével kapcsolatban van július 2. körül. 

(Ipolyvölgyi Németh J. Kizosztom: Mária kegyhelyek Mária Országában) 

Szentségimádási napok 
2006-ban 

augusztus 16,  

december 28. 

Böjti fegyelem 

Szigorú böjti nap van Hamvazószerdán és Nagypénteken. E napon a hústi-
lalom mellett háromszor szabad étkezni és csak egyszer jóllakni. A böjt 
megtartása kötelező minden katolikus hívő számára, aki 18. életévét betöl-
tötte, de a 60. évét még nem kezdte meg. A hústilalom vonatkozik mind-
azokra, akik a 14. életévüket betöltötték. 

A húseledelektől való megtartóztatás kötelező nagyböjt péntekjein mind-
azok számára, akik már a 14. életévüket betöltötték. 

Madárhívogató 
 

Gyere, 

Gyere, 

Kismadár 

Tavasz lesz mégis, 

Gyere, 

Gyere, 

Kismadár, 

Zengjen még az ég is! 

 

Gyere, 

Gyere, 

Kismadár, 

Ülj ide az ágra, 

Gyere, 

Gyere, 

Kismadár, 

Szólj rá a világra! 

Madár János 
 

 

Virághívogató 
 

Ibolya, ibolya, 

Vén erdőnek fiatal 

Mosolya! 

 

Hóvirág, hóvirág, 

Tárd ki nékünk a tavasz 

Kapuját! 

 

Kikerics, kikerics, 

Kiderül az ég fölöttünk, 

Ha te nyitsz! 

Vidor Miklós 
 

 

 

 



„Eddig nem találtál  

semmit, 

Mert magadat kerested! 

Hazudtál: 

Első volt az Én,  

második a Felebarát, 

Harmadik az Isten! 

Ezért nem találtál  

semmit. 

A szentek és más hősök 

Más sorrendet  

hajszoltak: 

Első az Isten országa, 
második 

A Felebarát és  

harmadik az Én. 

Ez az Út az Igazság  

és az Élet.” 

(Mécs László) 

A fogyasztói társadalom 
folyamatosan és intenzíven 
arra ösztönöz, hogy 
"szerezd meg...", csak ak-
kor lehetsz boldog, ha tiéd 
lesz a reklámozott termék: 
"mert megérdemled". A 
fogyasztói szemlélettől 
idegen a böjt, a lemondás, a 
másikért való áldozathoza-
tal. Ezért próbálok meg 
most tudatosan befelé fi-
gyelni. Rendezni kapcsola-
taimat: Istennel, a feleba-
ráttal és önmagammal. 

Istennel: a szentmisében, 
az imádságban találkozha-
tom Vele. Figyeljek Rá, 
Neki mindig van mondani-
valója számomra. Rajtam 
múlik, hogy meghallom-e. 

Felebarátommal: vegyem 
észre a testi-lelki szükség-
ben szenvedőket. Lépjek ki 
saját önzésre hajlamos, zárt 
kis világomból, forduljak 
mások felé. 

Önmagam legyőzése lehet 
a legnehezebb. Jézus 40 
napig böjtölt a pusztában 
nyilvános működésének 
megkezdése előtt. Mit je-
lent számomra a böjt? 
Semmiképpen nem fogyó-
kúra. Tudatosan lemondok 
azokról a dolgokról 
(étkezés, szokások), amik a 
LÉNYEG-ről terelnék el a 
figyelmemet. 

A három dolog egymástól 
nem választható el, fontos 
lehet a sorrend is. 

Mit tehetünk a családban? 
Például közösen megbe-
szélhetjük, hogy mi az, 
amiről a család nagyböjt 
idején le tud mondani. A 
megtakarított összeget oda-
adhatjuk egy-egy rászoru-
lónak. Így lesz igazán értel-
me böjtölésünknek. 

Papp Zoltán  

Névnapköszöntő 

Nagyböjt időszaka - tekintsük át életünket! 

Liturgikus lap  3 

Isten éltessen minden kedves olvasót, akik márciusban ünneplik névnapjukat. 

 

Szent Lujza 
Marillaci Szent Lujza 

1591-1660 

özvegy, az Irgalmas nővérek rendjének alapítója 

Ő a védőszentje: a szociális gondozóknak. 

Attribútumai: előtte két összetett kezű gyermek 

Ünnepe: március 15. 

 

Szent Domonkos 
Savioi Szent Domonkos 

1842-1857 

Ő a védőszentje: A templomi énekkarok fiatal tagjainak, a serdülő ifjaknak és a ministránsoknak. 

Ő védelmezi: Az ifjúkori bűnözőket és a gyermekágyas anyákat. 

Attribútumai: liliom. 

Ünnepe: március 9. 

 

 
 
 

Havi  
Szentségimádási  

Napjaink 
 

Elsőpénteken 
szentmise után 

 
 

Második hétfő 17 óra 
 
 
 

Betegek  
kenetének  

közös kiszolgáltatá-
sa március 19.-én a  
1/2 9 órai szentmi-

sén lesz! 
 
 
 

Hangverseny  
templomunkban  
március 12.-én  
este 7 órakor 
Elhangzik: 

G.F. Handel: g-moll 
orgonaverseny 

J.S. Bach: 
Zerreisset,zersprenget, 
zertrummert die Gott 

Nr. 205. kantáta 

Orgonál: 

Pásztor Ágnes  



Eseménynaptár (március) 

„Szólj Uram,  
mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  
Fogaras u. 16. 

Telefonszám: 292-46-63 
 

Faxszám: 297-54-17 
 

www.szentmargit.hu 
 

A plébánia e-mail címei: 
ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@axelero.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

1. szerda Hamvazószerda 

4. szombat Elsőszombat. Este 1/2 5 órakor elsőszombati ájtatosság! 

12. vasárnap Este 7 órakor hangverseny templomunkban 

13. hétfő Este a Szűzanya Fatimai jelenésének ünnepe.  

Most Ibolya utcában lesz az imaest!  

Az egyházadó 
(egyházközségi hozzájáru-
lás) a templomot segíti. 
Milyen jó volna, ha támo-
gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 
11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejáratá-
nál található 

I. Jézust halálra ítélik 

Uram, már késő, hogy a hallgatást válasszad: túl sokat mondtál; késő, hogy elhagyd magad, 

túl sokat harcoltál. 

Nem tudnál higgadt, ésszerű maradni; túlzásba vitted az ügyed védelmét. Mindennek tehát el 
kellett jönnie… 

Viperák fajzatának nevezted a köztiszteletben álló urakat, 

Azzal vádoltad őket, hogy fényes külső mögött a szívük csak sötét sírgödör, 

A fekélyekkel borított leprást megcsókoltad… 

Az írástudók szabályait nem mindig tartottad meg. 

Magad akartad magyarázni a Törvényt és egyelten parancsra szűkítetted azt: „Szeretet!” 

Most bosszút állnak rajtad.  

 

II. Jézus vállára veszi a keresztet 
Íme uram, íme a Kereszted. 

A Te kereszted…Mintha valóban csak a tiéd lenne!… 

Nem volt kereszted. A miénket jöttél keresni e földre és életednek útján, szenvedésed hosszú 
útján, egyenként a vállaidra vetted a Világ minden bűnét. 

Most járj. 

Roskadozz, 

Szenvedj, 

De járj! 

A keresztet hordozni kell. 

Csöndesen, némán haladsz, Uram. 

…Értesd meg velem, Uram, hogy a leglelkesebb tett is apró semmiség csak, ha nem a csön-
des megváltás jegyében történik…  

 

III. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt 
Elesett. 

Ingadozott, mint egy ittas és aztán csak elvágódott. 

Porba hullott, íme, az Isten… 

Bizalommal én is nyomba indultam – s íme, elestem. 

Azt hittem pedig, hogy magamat mindörökre néked adtam, de az út egy mezsgyéjén szép 
virágot láttam. 

Elhagytalak. S elhagytam a nehézzé vált nagy keresztet. Leléptem az útról és néhány fony-
nyadt virággal a kezemben, várok. 

Mások is mennek az úton, Uram, gyötrődve, megtörve. 

Újabb keresztek készülnek, és újabb hátak görnyedeznek… 

Nagyböjt péntekjein este 1/4 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk. 


