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RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HAVI LAPJA –XIX /3. sz. 2020. Böjtmás hava

SIC DEUS DILEXIT – ÍGY SZERETETT AZ ISTEN

INDULJUNK, TESTVÉREK, A GOLGOTA HEGYÉRE
E szavakkal hív minket a 224. népénekünk a nagyböjt minden péntekén este
18 órakor Jézus követésére templomunkban golgotai keresztútján. A XIV. sz. óta
népi ájtatossággá vált a jeruzsálemi szent helyekre körmeneteket vezető ferencesek
nyomán. Eleinte csak a kiindulópont (Antónia-vár) és a végpont (Kálvária-hegy) volt
megjelölve, majd ima-stációkat illesztettek közéjük. A mai 14 stáció 1600 körül
szilárdult meg, majd 1700 táján jelentek meg a templombelsőkön kis keresztekként,

majd festmények, ill. domborművek formájában. A templomi keresztútjáráson
általában –a hely nagyságától függően- csak a pap vagy az előimádkozó és a
segédkezők mennek végig, mialatt a részvevők saját helyükön maradnak, és az
állomások felé fordulnak; új stációhoz érkezve fölállnak, majd letérdelnek. Ha van
hely, a hívek is mehetnek. A XII. állomásnál szent csöndet tartva és térden állva
emlékeznek Jézus keserves kínhalálára (l. címlapképünket: Matthias Grünewald
(1470-1528): Keresztre feszítés /az „Isenheimi oltár” részlete/).
A HAMVAZÁS
Az archaikus gondolkodás szerint a hamu megtartja a tűz tisztító erejét, ezért
használták tisztulás és engesztelés céljából (Szám 19,9.17sk.; Zsid 9,13). A biblikus
gondolkodás viszont az emberi törékenység és halálra szántság (Ter 18,27) jele, de
a bűnbánat és a szomorúság jelképe is: az ember halálos szomorúságában vagy
mély szükségében imádkozva meghinti magát vele, vagy porba és hamuba ül (Jón
3,6), bűnbánatot tart „szőrzsákban és hamuban” (Mt 11,21). A bűnbánó ezzel
megvallja, hogy bűnében elfordult az éltető Istentől, de vissza akar térni hozzá.
A nagyböjt első vasárnapját megelőző hamvazószerda a szent negyvennap
kezdete. A régi időkben a súlyos bűnökért („főbűnök”) nyilvános bűnbánatot tartottak
A gall egyházban a bűnbánók drámai kiűzése az ősszülők paradicsomból való
kiűzését szimbolizálta. Ennek során bűnbánati ruhát viseltek, és hamuval hintették
be őket. A nyilvános penitencia az első évezred végén megszűnt, de a hamvazás
megmaradt. Ma ennek rítusával tartunk bűnbánatot a hamvazószerdai szentmise
prédikációja után a következő szavak kíséretében: „Emlékezz, ember, hogy porból
vagy és porrá leszel!” (Ter 3,19), vagy megadja a nagyböjt programját: „Tartsatok
bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!” (Mk 1,15). A természetfölötti küldetésre alapított egyház tehát hangsúlyozottan beszél és tanít a bűnről, mindig kiemeli
a bűnbánat szükségességét, mert e nélkül nincs bűnbocsánat, nincs irgalom!
Eretnek tanítás, hogy bűnbánat nélkül is irgalmas és megbocsátó az Isten.
A BÖJT
az ételről és italról való lemondás vallásos okokból, amely sok régi kultúrában
ismert. Az Ószövetségben a böjt a gyász és a vezeklés kifejezésére, illetve az ima
hatékonyságának növelésére és különleges vallási ünnepek előkészítésére szolgált.
Maga Jézus is böjtölt, s figyelmeztetett a helyes szándékra (Mt 6,16-18). A legrégibb
közösségi szabályzat (Didaché 8,1) a rendszeres szerdai és pénteki böjtöt hirdeti. A
régi egyházban különös jelentőségre tett szert a nagypénteki és a nagyszombati
„gyászböjt”. Ez teljes, minden ételt és italt kizáró böjt volt, amely az Eucharisztia
ünneplését is kizárta. Ezt a böjtöt már korán kiterjesztették a nagyhétre és a
nagyböjtre, K-en a szombatok, Ny-on a vasárnapok kivételével. Ez napi egyszeri
hús- és bormentes étkezést jelentett, amely később a tejtermékek elhagyását is
jelentette. Az évnegyedes és vigíliaböjtöket is korán bevonták az önmegtartóztatási
parancsokba. A középkor után kezdett a böjti fegyelem enyhülni, s mára minimálisra
csökkenni. Ma egészségügyi és fogyasztáskorlátozási szempontok is megjelentek.

AZ ADORÁCIÓ, A SZENTSÉGIMÁDÁS
Az Oltáriszentség elsősorban a szentmisét, az Eucharisztia ünneplését jelenti,
amelyhez hozzátartozik a szentáldozás. Ez által erősödik a Krisztussal való hitbéli
egységünk és életközösségünk. Az eucharisztikus lelkiség másik fontos jele ma az
adoráció, a szentségimádás. Jézus szentségi, valóságos jelenlétéből következik az
Eucharisztiában lévő Krisztusnak kijáró tisztelet, amit imádásnak mondunk, mert az
Oltáriszentségben nekünk ajándékozza önmagát. Szent Ágoston egyházatya így ír:
„Senki sem eszi ezt a testet anélkül, hogy előbb ne imádná; és bűnt követnénk el,
ha nem imádnánk”. Eleinte nem volt szokás az Oltáriszentség misén kívüli tisztelete.
Ez csak a XIII. sz. óta jelent meg, és főleg a protestáns reformáció ellenhatásaként
erősödött meg a XVI. században. A II. vatikáni zsinat (1962-65) után, mint olyan sok
szép katolikus hitgyakorlat, ez is háttérbe szorult, és az Oltáriszentségbe vetett hit is
megrendült. Helyét átvette a „vegyétek és egyétek” alapú gyakori és méltatlan
szentáldozás, igen gyakran gyónás nélkül, szentségtöréssel. A kettő pedig
szervesen összetartozik, melyről XVI. Benedek pápánk így tanít: A szentáldozás
csak akkor éri el a maga mélységét, ha imádás kíséri és övezi. Csak az imádásban
érlelődik ki az igaz katolikus hit és összeszedettség”.
JELENTKEZÉS AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA
Közeledik a szeptember 13-ától 20-áig tartó Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus. Már 2019 szeptembere óta havi egy alkalommal, hétfő esténként 18
órától rendszeresen meghirdetett NEK-esteken készülgetünk erre, ahol a sajnos
csekély számú érdeklődők eddig is bő tájékoztatást kaphattak e témában. Eljött az
idő, hogy a részvétel érdekében megtegyük a szükséges lépéseket.
A részvételhez regisztrálni kell, amely már folyamatban van. Ki-ki az általa
látogatott plébánián regisztráljon –az alábbi időegységeket és árakat figyelembe
véve és a gyorsabb földolgozás érdekében lehetőleg- online, de lehet papíralapú
regisztrálás is. Ehhez az ingyenes újságok asztalán van hozzáférés, amint a
szállásfölajánlások tekintetében is. A szervezők ugyanis azt kérik, hogy aki
otthonában be tudna fogadni más, távolabbról érkező testvéreket, az szíveskedjék
ezt feléjük jelezni. A regisztráláshoz ma és jövő vasárnap délelőtt 9-től 10 óráig a
hittanteremben kongresszusi összeköttetőink a kedves Hívek rendelkezésére állnak.
Ingyenes programok: a nyitó és záró szentmisék és a Forráspont ifjúsági est
A fizetős regisztráció tartalma:
1. Belépő a Hungexpón tartott minden programra
2. Belépő a kongresszus nagy nyilvános eseményeire
3. BKK-jegy a választott díjcsomag függvényében (65 éven fölülieknek ingyen)
4. Liturgikus és programfüzet, hátizsák, térkép
5. Ebéd a Hungexpón (hétfő-péntek) a választott díjcsomag szerint
Regisztrációs kategória: korai (márc. 13-ig) normál (júl. 31-ig) késői (szept. 12-ig)
5 napos regisztráció
7.200.- Ft
9.000.- Ft
10.800.- Ft
3 napos regisztráció
4.800.- Ft
6.000.- Ft
7.200.- Ft
1 napos regisztráció
2.000.- Ft
2.500.- Ft
3.000.- Ft

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI MÁRCIUS 1-JÉN
1./ Ma a szentmisék után hamvazás, de. 9 órakor havi szentségimádási óra, 11
órától pedig a felnőttek szentségtani előkészítője kezdődik a főplébánián.
2./ Csütörtök este 17 órakor a Mária Légió várja az érdeklődőket a hittanteremben.
3./ „A nők egészsége a család egészsége” címmel egészségügyi nap lesz a
rákoskeresztúri Vigyázó Sándor-művelődési házban péntek de. 9-től du. 13 óráig.
4./ Jövő vasárnap de. 10 órakor Kodály Zoltán Missa brevise hangzik el. Aznap
tartjuk a márciusi nagygyűjtést is.
5./ Passió 2020 –Európa legnagyobb passiójátéka című, a Papp László
Sportarénában április 4-én (15 és 19 h) bemutatandó, Bíboros úr fővédnökségével
ajánlott programra jegyek válthatók a kapunál jövő vasárnap de. 9-től 10 óráig.
6./ Az eucharisztikus kongresszuson részt venni kívánók minél előbb
regisztráljanak, hogy olcsóbban bejuthassanak az egyes helyszínekre. Részletek a
mai Élő Kövekben, honlapunkon és a hirdetőtáblán olvashatók. A szervezők
szállásadókat is keresnek ugyane célból. Ma és a jövő vasárnap de. 9 és 10 óra
között segítséget adunk ezekhez a hittanteremben.
MÁRCIUSI PROGRAM-ELŐZETES
9-én, hétfő este 18 órakor: NEK-est (információ és regisztrálás még lehetséges)
13-án, péntek reggel 7.30-kor: Fatimai áhítat
15-én, vasárnap de. 9 és 10 óra között: vasárnapi büfé (a tanteremben)
22-én, vasárnap de. 10 órakor: korális nagymise
23-24-25-én 18 órakor: Barsi Balázs lelkigyakorlata. 25-én reggeli mise nincs!
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h +Novohradszky Ferencné Ilona OB. feleség és édesanya
É
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA: március 1.
8h G
A Bencze-család élő és +tagjai
É
9h H
Szentségimádás
CS
10 h MF Pro pop.: élő híveink és jótevőink; +Molnár Lajosné Edit és +lánya Edit É
Kedd 18 h
Élő Gilányi Józsefné Éva és élő családtagjai
É
Szerda 7 h
+Márna Géza és +gyermekei
CS
Csütörtök 18 h Élő Balogh Sándorné Gizike és élő családtagjai
É
Péntek 7 h
Élő Tamás és Emese testvérek és családtagjaik (templomban) CS
7.30 h
Jézus Szíve-litánia
É
11 h
+Novohradszky Ferencné Ilona OB. temetése (péceli kat. tem.) É
Szombat 18 h +Kurunczi István és +szülei (34. évf.)
É
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA: Istenes Szent János; március 8.
8h G
+Maróti János édesapa (23. évf.)
É
10 h G
Élő Tüzes Marcell Sámuel (25. szül.nap)
K

