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Nagyböjt – 2021
Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert 
hűséges az Isten, aki az ígéretet tette! Legyen gondunk arra, hogy 
buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre!

Zsid 10,23-25

Kedves Testvérek!

Hamvazószerdával egy kegyelmi időszak kezdődött újra. Egy időszak 
amelyben a megtisztulás, a böjt, az önfegyelem által készülünk a 
húsvét misztériumára.
A böjt során három nagy ajándékot kapunk: testi, szellemi és lel-
ki megtisztulást. Olyan belső békességet és lelki nyugalmat nyerünk, 
amely segítségével könnyebben tudunk viszonyulni az élet jelenlegi 
nehézségeihez.
A böjtben az ember teljes odaadással fordul az Úr felé, hogy jobban 
megismerje szeretetét. A böjt középpontjában ma elsősorban Krisz-
tus keresztje áll. Pál apostol írja: „Szenvedélyeimet keresztre feszítem 
Krisztussal”. Ez a nagyböjt erre hív minket. Lemondani rossz szoká-
sainkról. Fegyelmezni magunkat a beszédeinkben. Mennyi fölösleges 
szó hagyja el ajkunkat! Igyekezzünk tehát fölfedezni a másikban a jót 
és azt dicsérő szóval méltatni.
Ugyanakkor adjunk időt magunknak az elcsendesedésre is. Csendet 
teremtek magam körül és magamban, Istenre figyelek, hogy képes le-
gyek meghallani a nekem szánt üzenetét. 
Jézus igazi életet akar adni. Nem öncélú a böjtölésem, hanem azért 
van rá szükségem, hogy Isten belém olthassa az Ő Lelkét. A Lelket 
amely elvezet bennünket az igazságra és a szeretetre.
Nagyböjti lelkipásztori levelünk ehhez kíván segítséget nyújtani. Bár 
vigyázzunk egymásra és magunkra, de erősítsük is Isten-kapcsolatun-
kat ebben a nehéz időben!



NÉHÁNY DOLOG ‒ AMIT ÉRDEMES TUDNI ‒ A NAGYBÖJTRŐL

Miért negyven napig tart a nagyböjt?
A negyvenes szám ma sokaknak az életközepet juttatja az eszébe, de 
a korai kereszténység – kezében az Ószövetséggel – a készület ide-
jét látta benne: Mózes negyven napig böjtöl a törvény kihirdetése 
előtt, negyven évig tart a pusztai vándorlás, Illés negyven napig megy 
a Hórebre, Jónás negyvennapos bűnbánatra hívja Ninivét. A keresz-
tények számára azonban a legfontosabb példa Jézus negyvennapos 
böjtje.

Honnan ered a hamvazkodás szertartása?
A hamu már az Ószövetségben a bűnbánat jele volt, és Jézus is emlí-
ti. A korai Egyházban a bűnbánókat nagyböjt elején, miután bűneiket 
megvallották, és kirótták rájuk az elégtételt, szőrzsákba öltöztették, 
a püspök hamut hintett a fejükre, és kiutasította őket a templomból, 
ahogyan a bűnbe esett első emberpárt Isten a paradicsomból. Egyes 
hívők bűnbánatuk jeléül magukra vették a hamu jelét, és a 11. század-
tól ez általános előírás lett.

Miből van a hamvazószerdán használt hamu, és mit jelképez?
A hamut a hagyomány szerint az előző évi virágvasárnapi barkák elége-
tésével (és szitálásával) nyerjük. A hamvazkodás fentebb leírt eredeti 
jelentése miatt fontos lenne a nagyböjt eleji gyónás, és így az időszak-
ban a meggyónt, megbánt bűnök fölötti vezeklés jele lehetne a hamu.

Ha összeszámoljuk a napokat hamvazószerda és húsvét között, több 
mint negyven nap jön ki. Miért?
Eredetileg kétnapos böjt volt húsvét előtt, ez bővült egyhetesre, majd 
hat vasárnappal korábban (a mostani első vasárnap) kezdődött a böjt, 
végül magánszorgalomból kezdték még négy nappal korábban. A va-
sárnap ugyanis böjttiltó nap, és így – egyes számítások szerint – nem 
része a negyven napnak. Tehát a 6×6=36-hoz kellett még 4 nap. A 11. 
századtól lett a nyugati rítusban általános előírásként szerda a böjt 
kezdete.

forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ 
nagybojt-kivul-es-belul-harminc-kerdes-es-valasz-segit-keszuletben



NAGYBÖJTI PROGRAMJAINK

Keresztúti ájtatosságok
– péntekenként 17.30-tól, amelyeket az alábbi szándékokra végzünk:

febr. 19. – egyházközségünkért
febr. 26. – betegeinkért
márc. 5. – időseinkért
márc. 12. – városunkért
márc. 19. – családjainkért
márc. 26. – fiataljainkért

A járványügyi előírások miatt, az ájtatosság alatt csak a pap és a kán-
tor megy körbe a templomban, a hívek a padokban ülve/állva/térdel-
ve vesznek részt az imában. Az egyes stációk képeit és az énekszöve-
get, a kivetítőn lehet majd figyelemmel kísérni.

Vasárnapok lelkigyakorlata
– három egymást követő vasárnap a 18 órai szentmise keretében tart-
juk egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatát (triduum-át)

febr. 28., nagyböjt 2. vasárnapja
szentbeszédet mond: Pálfai Zoltán, makó-belvárosi plébános
téma: Ki mehet a hegyre? Ki marad a völgyben?

márc. 7., nagyböjt 3. vasárnapja
szentbeszédet mond: Salamon László, mindszenti plébános
téma: Miképpen gyarapodhat folyamatosan a hitünk

a bűn ellenére?

márc. 14., nagyböjt 4. vasárnapja
szentbeszédet mond: Dr. Serfőző Levente, prefektus
téma: Isten szeret. Engedjem, hogy az ő szeretete

megújítsa az életem.



Gyónási lehetőség a nagyböjti időben
A járványhelyzet miatt, jelenleg csak a város felőli sekrestyében (a be-
járatot a szószék mellett felirat jelzi) van lehetőség a szentgyónás el-
végzésére, a szentmisék alatt.

hétköznap és szombaton: 18 órától (péntekenként már 17.30-tól)
vasárnap: 8.30, 10, 11.30 és 18 órától

A fentieken túl:

márc. 8., hétfő 
– Szentgyónás fiataloknak

Lehetőséget biztosítunk a hittanos fiatalok számára, akik már része-
sültek az elsőáldozás szentségében, hogy a nagyböjti készület jegyé-
ben közösen elvégezzük Húsvét ünnepe előtt a szentgyónást.
Várjuk a fiatalokat március 8-án 16.30-tól a Dómban.

ápr. 2., Nagypéntek
Nagypénteken folyamatos gyónási lehetőséget biztosítunk templo-
munkban reggel 7 órától este 20 óráig. (Mindazonáltal szeretnénk 
kérni, hogy aki csak teheti, az már hamarabb végezze el a nagyböjti 
szentgyónását, ne halassza erre az utolsó alkalomra!)

márc. 21., nagyböjt 5. vasárnapja
– betegek szentségének közös kiszolgáltatása

Ezen a vasárnapon a 10 órai szentmise keretében vehetik fel a bete-
gek szentségét azok, akik márc. 18-ig (csütörtökig) jelzik ezen szándé-
kukat. Jelentkezni a sekrestyében a szentmisék előtt és után, vagy a 
Belvárosi Plébánián hétköznap 8–12 óra között lehetséges.

A betegek kenete szentségben részesülhetnek mindazok, akik
– betöltötték 60. életévüket;
– súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;
– egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.

A szentség felvétele előtt szentgyónás végzése szükséges!



Szent József-év
– Jézus nevelőapjának emlékéve

„Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó Isten akaratával 
szemben. Bátran kreatív, munkás, aki mindig árnyékban marad”

Ferenc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet 
Patris corde – Atyai szívvel – kezdetű apostoli leve-
lében, melyet 2020. december 8-án tett közzé. Az 
1870-ben a katolikus egyház védőszentjévé nyilvá-
nított Szent József előtt tisztelegve a 2021-es évet 
Jézus nevelőapjának emlékévévé nyilvánította.

Az emlékév alkalmából:

márc. 11–19., csütörtök–köv. hét péntek
– Szent József-kilenced

Ezt a kilencedet a 18 órakor kezdődő szentmisék keretében fogjuk 
imádkozni templomunkban. Buzdítjuk az édesapákat, nagypapákat, 
hogy minél többen vegyenek részt ezeken a szentmiséken, imádkoz-
zanak családjaikért, szeretteikért!

márc. 19., péntek
Szt. József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese – főünnep

Este 18 órakor ünnepi szentmise lesz templomunkban, amelyet az 
édesapákért, nagypapákért ajánlunk fel, hogy szeretettel és áldoza-
tosan tudják teljesíteni hitvestársuk és gyermekeik felé kötelezettsé-
geiket.

március 20. szombat
– KÖZÖS KALAND, KÖZÖS ÉLMÉNY apa-fia nap 

Ezen a szombaton Szent József nyomába szegődünk egy apa-fia nap 
keretében, a plébánia tanyáján. Szabadtéren, igazi férfias elfoglaltsá-
gokkal, friss levegővel és remélhetőleg jó idővel várjuk a fiúkat és az 
édesapákat! 
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek részleteiről a 
későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.



Ünnepi szentmise Szegedért
március 26., péntek
– 100 éve ajánlották fel Szegedet Jézus Szentséges Szívének

1921. március 26-án, a szegedi Rókus-templomban, az akkori legna-
gyobb szegedi templomban, P. Bús Jakab SJ (jezsuita szerzetes) kezde-
ményezésére felajánlották Szegedet – a nagyobb vidéki városok kö-
zül elsőként – Jézus Szentséges Szívének, amelyet később többször 
megújítottak.
A 100 éves évforduló alkalmából, ezen a napon a 18 órakor kezdő-
dő szentmisén – ünnepélyes keretek között – ismét megújítjuk ezt a 
felajánlást.

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK pontos menetéről – a Katoli-
kus Egyház hatályos járványügyi rendelkezései értelmében 
– külön tájékoztatással leszünk a későbbiekben.

Gyűjtés a vajdasági Lurkóházak javára
A Belvárosi Plébánia a nagyböjti gyűjtés ered-
ményeként befolyó adományokat, felajánlásokat 
idén is a Vajdaságban található három Lurkóház 
támogatására fordítja.
A Lurkóházak nehéz anyagi és családi helyzetben 
élő magyar gyermekek számára nyújtanak segít-
séget napközi formájában: itt rendezett körülmé-
nyek között tanulhatnak, nevelők és önkéntesek 
foglalkoznak velük, tanítják, fejlesztő foglalkozás-
sal, közös tevékenységekkel pótolják a hiányossá-
gaikat. A gyerekek minden nap meleg ebédet kap-
nak, sokan a napi tisztálkodást is csak itt tudják el-
végezni.

A házakat a ferences kezdeményezésű Poverello Alapítvány kizárólag 
adományokból tartja fenn: a gyerekek ellátását, a dolgozók fizetését, 
a víz-, villany- és fűtésszámlát is csak a támogatásokból tudják fizetni.



Amire jelenleg mindhárom háznak szüksége van:
→ tisztítószerek, úgy mint:

– vízkőoldó,
– fertőtlenítő hatású tisztítószer,
– ablaktisztító,
– súrolószerek,
– zsíroldó, lefolyótisztító
– mosogatószer és -szivacs;

→ folyékony szappan és tusfürdő,
→ kéztörlő törölköző,
→ konyharuha,
→ mosószer és öblítő

Egy Lurkóháznak pedig a fentieken túl tartós 
élelmiszerre is (só, liszt, cukor és rizs kivételével!) 
szüksége van, úgy, mint:
tészta, mindenféle konzerv, olaj, zsír, tea, kakaópor, szörp, lekvár, 
édességek, sós ropogtatnivalók stb.

Adományaikat a febr. 22‒márc. 26. közötti időszak hétköznapjain, 
8–12 óra között a Belvárosi Plébániára várjuk.
Ezenkívül természetesen pénzadományokat is hálás szívvel fogadnak 
a Lurkóházak, amelyet vagy a templomunkban az erre a célra kihelye-
zett perselybe, vagy a Belvárosi Plébániára szíveskedjenek eljuttatni.
A Lurkóházak pénzadományokkal közvetlenül is támogathatóak a 
www.poverello.org.rs honlapjukon közzétett formákban.

Nagyböjti PÁRSOROSOK | 2021
– online nagyböjti naptár

PÁR SOROS szösszenetek – nagyböjt minden
napjára –, amelyeket az evangélium ihletett.
Megtekinthető a Belvárosi Plébánia Facebook és Instagram oldalán, 
valamint honlapján (www.fogadalmitemplom.hu/nagyböjt.html).



Uram, eléd hozzuk betegeinket.
Legyél közel a szenvedőkhöz, 
főleg a haldoklókhoz.
Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az 
orvosoknak, kutatóknak; erőt minden 
nővérnek és betegápolónak ehhez a 
különösen nagy terheléshez.
Jóságos Atyánk, mindenkit 
eléd hozunk, akiknek karanténban 
kell lenniük, magányosak és senkit 
nem tudnak átölelni. 
Töltsd el szívüket békéddel.
Tégy minket hálássá 
minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, 
hogy az életünk ajándék.
Hogy csak Te vagy örök.
Tégy minket hálássá mindazért, 
amit olyan könnyen figyelmen 
kívül hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.

6720 Szeged, Dóm tér 15.
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