
Misztikus böjt 

Rosszul hangzó szó 
Bajban vagyunk a gyónás-

sal. Persze nem mindnyájan. 
Sokan azt sem tudják, mi az? De 
mi is, akik még emlékszünk rá. 
Talán halvány gyerekkori em-
lék, összegyűrt "bűnlista" izzadt 
tenyérben, ledarált Miatyánk, 
Üdvözlégy. És mi a bűn? Ami-
ért elkaptak, megbüntettek, le-
szidtak? De hiszen ma már min-
den "rosszaságom" érthető! Ide-
ges vagyok, fáradt vagyok. Na-
ná, majd hagyom magam! Igen-
is, tülekednem kellett. És külön-
ben is, már elfelejtettem régen 
azt az imát. Valahogy úgy kez-
dődött: teljes szívemből... Szó-
val már nem tudok gyónni. Meg 
aztán tulajdonképpen minek? 
Bocsánatot kérek Istentől - Ő 
jobban ismeri a bűneimet, mint 
én. Minek felsorolni? Nem kell 
nekem a pap megbocsátása, aki 
maga is csak gyarló ember. 

Nem folytatom az idézete-
ket. Végre tisztáznom kellene 
inkább, hogy mi a bűn, mi a 
bűnbánat és mi a bűnbánat 
szentsége. Nagy, sorsdöntő té-
mák. Lehet jó könyvet találni 
róluk. Most csak nagyon rövi-
den: Isten indít arra, hogy elkö-
vetett bűneimtől elforduljak és 
szeretetben akarjak élni. "Új 
életet" kezdjek. A gyónásban 
nem a pap bocsát meg, hanem 
az egyház Jézus Krisztus teljha-
talmával szabadít meg, gyógyít 
meg bűneimtől. A kirótt vezek-
lés szándékom kifejezője. Ön-
ként is vállalhatok többet, mint 
amit adott a gyóntató. Jézus a 
gyónás szentségével is nem a 
tömeg részeként kezel, hanem 
személyesen hozzám fordul: 
"Menj és többé ne vétkezzél!" 
Kezd mindig újra! 

Rosdy Pál 
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"Mysticum jejunium" (misztikus böjt) - e furcsa kifejezést használja 
egyik régi himnuszunk. 

De egy másik is ezt mondja: "Ex more docti mystico servemus hoc 
jejunium" - Csanád Béla fordítása szerint: "Titokzatos szokás szerint tart-
suk meg ezt a böjtidőt". Miért "misztikus", miért "titokzatos" a nagyböjt? 

A böjtölésről az aszketikus könyvek mint az önfegyelmezés eszközé-
ről tanítnak. Ismerünk azonban más böjtöt is: amikor áldozás előtt 
"szentségi böjtöt" tartunk, nem fegyelmezni akarjuk magunkat, hanem fel-
készülünk egy szentség vételére. Régen a püspöknek egész napon át kel-
lett böjtölni, mielőtt templomot szentelt. Ez a böjt inkább arra van, hogy 
méltókká tegyen belépni a szentélybe, a test visszaszorításával a léleknek 
nyisson teret, valami "űrt" hozzon létre, amit csak Isten tölthet be. Nevez-
hetnénk szertartási böjtnek, liturgikus böjtnek, vagy a himnusz szavával 
élve: misztériumos böjtnek is. És kettős jellege van: egyrészt szükségsze-
rűen testi böjt, sőt étel-böjt, mert semmit sem érez az ember annyira, mint 
a táplálkozás szükségét. Ugyanakkor több, mint étel-böjt, hiszen mit sem 
ér, ha nem jár együtt "a lélek böjtjével", a lélek éhezésével a szentre. 
"Maximum et generale", vagyis igen nagy és mindenre kiterjedő böjtnek 
nevezik az egyházatyák. 

Az a szentély, amelyre e böjt kapuján át belépünk, legnagyobb ünne-
pünk, amikor nemcsak megemlékezünk a Krisztus húsvéti misztériumáról, 
hanem annak részesei leszünk. Ha a szentáldozásra ilyen liturgikus, szent-
ségi böjtöléssel készülünk, akkor arányosan nagyobb böjtölés méltó, ami-
kor e szentség forrásához, a Húsvéthoz járulunk. A húsvét "misztérium" 
azért, mert egy külső, látható eseménysorban egy láthatatlan, isteni ese-
mény lesz jelenvalóvá. Ennek felel meg a böjt természete is: külsőleg, 
testben vállalt jel, mely a belső odaadásnak megnyilvánulása. Külső, test-
ben vállalt lemondás, mely egy belső lemondás, a Sátánnak való ellent-
mondásnak megnyilvánulása. A böjtnek exorcizmus, ördögűző jellege is 
van (Krisztus mondja: "ez a fajta nem megy ki csak böjt és imádság ál-
tal"). Ahogy a keresztség a Sátánnak való ellentmondással kezdődik, s utá-
na következik a szentségbe való beavatás, úgy a nagyböjt is egy fajta halá-
lon át vezet az életre. De a keresztségnél is már a szentség alkatrésze az 
ellentmondás, úgy a böjt (és a nagyböjt többi eleme) is már a húsvéti misz-
térium külső "anyagához" tartozik. 

Vagyis a böjt magában is "misztérium", s egyben a legnagyobb misz-
térium része. Ezért jogosan hívja a liturgia magát a böjtöt is 
sacramentumnak, mysterium jejuniumnak, vagy Nagy Szent Leó emléke-
zetes szép nagyböjti beszédében: a legnagyobb szentségeknek kijáró 
"sacratissimum maximumque jejunium"-nak.  

Dobszay László  



Mária kegyhelyek Mária Országában 

ÜZENET  2 

Nagyszombat 
 

Ősi város, egykori esztergomi érseki székhely. A kegyhely a Szent Miklósról 
elnevezett plébániatemplom, hajdan az esztergomi érsek-prímások székesegy-
háza. A 14. században épült. A templom északi oldalán egy kápolnában talál-
ható a kegykép: a Könnyező Mária képe. IV. Piusz pápa e helyhez 1852-ben 
teljes búcsút fűzött a szokásos föltételekkel. 1546 óta tisztelik itt a kegyképet, 
mint a város oltalmazójának képét. Négyszer vérrel könnyezett. Először 1663-
ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az évben mentette meg a várost a 
Könnyező Szűz a török támadás elől, sűrű ködöt bocsátván a tájra. Másodszor 
1705 július 5-én, harmadszor 1708. augusztus 10-én, negyedszer 1708. au-
gusztus 15-én, vagyis a kurc háborúk nehéz napjaiban. E vérkönnyezések egy-
házjogilag felülvizsgáltattak. Mártonfy György prépost kanonok jegyzőköny-
vezte az eseményeket. Ekkor Pyber László volt a plébános, a hercegprímás 
pedig Keresztély Ákos. 
A kegykép eredete: az eredeti festmény ábrázolás a római Szent Elek- és Bo-
nifác templomában található. A 16. században Forgách Ferenc, a későbbi bí-
boros érsek másoltatta, megszentelte és az eredetihez érintette. Majd hazahoz-
ta és a nagyszombati Szent Miklós templomnak ajándékozta. A festmény hár-
fadeszkán van. Nagysága: 70x90 cm, kék színezésű. A búcsúi engedély napja 
(1710. november 21.) fel van tüntetve rajta. A pusztító pestis ugyanis ezen a 
napon ért véget a könyörgő körmenet után. 1808-ban a vérkönnyezés 100. év-
fordulóján, az ünnepségen a magyar szónok Prohászka Ottokár püspök, a né-
met nyelvű szónok Kohl Medárd nevű püspök, a szlovák nyelvű prédikátor 
pedig Csernoch János püspök volt. 1942 óta a búcsút megelőző kilenceddel 
vezetik be, de a kegykép tiszteletére minden szombaton délelőtt 10 órakor 
szentmise van. A főünnep, illetve főbúcsú minden évben november 21.-én 
van. 
(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Mária kegyhelyek Mária országában) 
 

A magvető 
 

Jézus egyik, tanítványai-
nak szóló példázatában a 
magvető embert a krisztusi 
hit terjesztőjéhez hasonlít-
ja, amely szerint ha jó 
földbe vetik a magot, az 
ugyanúgy meghozza gyü-
mölcsét, mint az értő fülek 
által befogadott tanítás. A 
tavasz a magvetés ideje. 
Ne feledjük: a saját mag-
vetésből nevelt növény 
jóval több örömben része-
síti a növényszerető em-
bert, mint ha "készen", vi-
rágzó állapotában vásárol-
ja meg. Izgalmas a várako-
zás, miközben meg lehet 
figyelni, hogyan emeli 
meg a földet a kibújó csíra, 
miként válik meg a mag-
köpenytől, hogy azután 
szabadon törekedhessen a 
fény felé. Az, hogy milyen 
földbe kerül a mag, döntő-
en befolyásolja a növény 
további életét. 
Lovas Katalin 

 

 
Tavasz közelére 

Kelnek csobogó vizek 

Tavasz közelére… 

Kivirít a martilapu, 

Gyöngyike, 

Tőzike, 

Salamonpecsétje. 

Aranyékű, bóbitás 

Banka száll az égre… 

Barna őzek barangolnak… 

Pille ül 

A bársonylila 

Ibolya kelyhére. 

Szepesi Attila 

Keresztút 

Első állomás 

JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK 

Pilátus igazságtalanul ítélt, az emberektől való félelemből. Jézus hallgat, elfo-
gadja az ítéletet. Szíve legmélyét érinti, de belenyugszik. 

Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy védeke-
zel, ha néha csak egy bántó szó éri a szívedet! 

 Uram, taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér. Add, hogy 
irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat. Nem akarok azonnal felfor-
tyanni, hanem uralkodni fogok magamon. Elég lesz majd Pilátus ítéletére 
gondolnom. És, ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján akarok vála-
szolni. 

 



Liturgikus lap  3 

Isten éltessen minden kedves olvasót, akik márciusban ünneplik névnapjukat! 

Szent Rupert 
Salzburgi Szent Rupert püspök 

718k 
 
Ő a patrónusa: Ausztriának, Bajorországnak, Karintiának, valamint Salzburg 
városának (ő építette újjá). 
Az ő segítségét kérik: orbánc és veszettség ellen. 
Ő a védőszentje: a bányászoknak, (különösen a sóbányászoknak) 
Ő védelmezi: a sóbányákat. 
Attribútumai: sótartó, sóshordó, pásztorbot. 
Ünnepe: március 27. 
 

Márciusi 

PROGRAMOK: 

 

Hangverseny 

Március 11. 

vasárnap  

19 óra 

Zongora est 

Konyicska Renáta (a Liszt F. 
Zeneakadémia 15 éves ifjú hall-

gatója) 

 

 

Március 25. 

vasárnap  

19 óra 

Nagyböjti  

Hangverseny 

J. S. Bach: Schlage doch, 
gewünste stunde - 53. Kantáta 

Ich will denn kreuzstab gerne 
tragen - 56. Kantáta  

Uitz Orsolya - alt 

 

 

Baráti Kör 

Március  8. 

Csütörtök 1/2 5 óra 

 

 

 

Névnapköszöntő 

2007 eseményei röviden 

Betegek kenetének közös kiszolgáltatása március 18. Idén először 
minden szentmisén! 

Húsvéti szentgyónás elvégzésének külön időpontja: 

Április 1. vasárnap, délután 4 órától 

Ünnepi szentmise a Hargita téri Fadrusz keresztnél az ön-
kormányzattal együtt április 21. szombat délelőtt 10 óra. Az ünnepi 

szentmisét dr. Paskai László bíboros atya végzi 

Bérmálkozás és templom búcsúnapja Barcikán 

Május 1. 10 óra 

Az ünnepi szentmisét dr. Paskai László bíboros atya végzi. 

Délután majális a templomkertben 

Elsőáldozás Május 6. vasárnap 1/2 9 óra 

Júniális június 17.-én lesz 

Templomszentelés 7. évfordulója.  

Ünnepi szentmise július 8. 10 óra. 

Sarkadi tábor 

Július 18.—25. 



„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@t-online.hu 

Árpád-házi  
Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 
(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

Figyelem! NAGYBÖJTI IDŐ! 

 

Felhívások serege jelenik meg a sajtóban naponta: Bál lesz, gyűlés lesz, színi-
előadás lesz, X.Y. fog beszélni... Előzetesek, műsorajánlások… Én csak azt sze-
retném közölni: nagyböjti idő kezdődik, a szent negyven nap ideje elérkezett. 
S bár az előzőknél mindenki tudja, mit kell tennie, vajon ez utóbbi bejelentés-
nél tudjuk-e? Talán segítségül figyeljünk a következőkre: Jézus karácsonyi 
földre lépése izgalomba hozza a Sátánt. Tudja, hogy elérkezett a megváltás 
ideje, szabaddá válik rabságából az "ember". Kísérletet tesz, földi eszközeivel 
fogságába akarja ejteni Jézust. Az imádságban és böjtben eltöltött negyven 
nap végén kísérletezik: 

1. "Tedd, hogy e kövek kenyérré változzanak!" 

Felelet: "Nem csak kenyérrel él az ember". 

2. "Ha Istenfia vagy, vesd le magad e templom ormáról, angyalai vigyáznak, 
kőbe ne üsd lábadat..." 

Válasz: "Ne kísértsd Uradat, Istenedet!" 

3. Megmutatva e világ országainak gazdagságát, dicsőségét: "Ezeket mind ne-
ked adom, ha leborulva imádsz engem". 

Válasz: "Távozz Sátán! Csak Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!" 

Három kísértés, három HŰSÉG-nyilatkozat. Füstbement a Sátán terve. 

Nálunk! 

Hűség Istenhez, hiszen szabadságunkat nekünk is megszerezte a győzelmes 
Megváltó, vagy rablánc és szolgaság a Sátán igájában.  

A hármas módszer azonos: 

1. Kenyérharc, pénzsóvárgás, a gazdagság és a kényelem ígéretével megjelenő 
kísértő. Pénz és kényelem lesz-e az igazi isten, ami irányítja életemet? Mit is 
válaszolt Krisztus? 

2. Ragyogás, dicsőség, kitűnés a többi közül, vagyok valaki, és ez az én, csak az 
én sikerem, dicsőségem, magasztaljanak... Hiúságom nem tesz rabszolgává? 
Ebben sem ismerem meg a sátánt, aki szenvedélyeimmel szövetségre lépve 
magához láncolhat? Vagy ösztöneim más megjelenései, szexualitásom, öntet-
szelgést előidéző kábító szereim nem tesznek szolgájává? 

3. Hatalom, uralkodás, parancsolás, a többiek (család, gyermekek, beosztot-
tak, egy ország népe) függése tőlem. Okos vagy oktalan szavamra ugranak, 
ÚR vagyok, valaki vagyok, nem úgy, mint a többi. Talán magam vagyok az is-
ten, csak ezt még nem mertem kimondani, de így érzem és így viselkedem. 
Jézus pedig: "tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem... 
Atyám megdicsőítettelek Téged..." 

S Jézus szól nekünk is: "Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!" HŰ-
SÉG vagy szolgaság? Üdvösség vagy kárhozat? Nagylelkű szolgálat vagy önző 
magamnak élés? 

Talán mindegyikünk megtalálja az önismeretre ébredést, a megtérést és a jö-
vő tetteinek formálását. Csak hat hetünk van Húsvétig!!! 

Gyulay Endre ny. püspök 

 

 


