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Zsoltár válasza: Gyógyítsd meg lelkemet, Uram, * mert vétkeztem ellened!
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 2, 1-12)
Néhány nap múlva Jézus visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti
téren sem fértek el, ő pedig hirdette nekik az igét. Közben odahoztak hozzá egy bénát. Négyen vitték. Mivel a tömegtől nem fértek a
közelébe, kibontották fölötte a tetőt, ahol volt, és a nyíláson át leengedték a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig, látva
hitüket, így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” Ült ott néhány írástudó is. Ezek így gondoltak szívükben: „Hogy
beszélhet ez így? Káromkodik! Ki más bocsáthatja meg a bűnt mint egyedül Isten?” Jézus a lelke mélyén jól tudta, hogy magukban
ilyeneket gondolnak. Így szólt tehát hozzájuk: „Miért gondoljátok ezt szívetekben? Mi könyebb: Azt mondani a bénának: Bűneid
bocsánatot nyertek, vagy azt mondani: Kelj föl fogd ágyadat és járj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a
bűnök megbocsátására!“ Ezzel odafordult a bénához: „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fölvette a
hordágyat, és mindannyiuk szeme láttára kiment. Mindenki elcsodálkozott. Dicsőítették Istent, és azt mondták: „Nem láttunk még ilyet
soha!”
Ezek az evangélium igéi.
Elmélkedéshez:
• Hányszor gyötör engem az a gondolat, hogy mások szívükben mit gondolnak rólam?
• Lelkileg hogyan tudom azt megélni, hogy béna vagyok és másoknak kell engem Istenhez, Jézushoz vinniük a gyógyulásomért?
• Ha Jézus az életemben hozott már gyógyulást, lelki változást, tudom-e dicsőítéssel fogadni és a feloldott béklyómat elfelejteni?
Belső imádság:
Bűnbánat
A fában élet van-fából készült a Kereszt. A Kereszt az Élet fájarajta született meg az Élet, az ÖRÖK ÉLET! Csodálatos örök
Győzelem ez, melyet Szent kínok közt, „szült”meg Drága
Üdvözítőnk! Bűnöm Szent Kereszted tövébe nyom. Hová is
mehetnék? Sehol máshol nem találok nyugalmat. Leborulok és
jólesik, hogy átölelhetem. Szilárdan áll, nem inog meg, mint én
gyarló, bűnös ember. Ölelem a Kereszted miközben mardos egy
ordító fájdalom, ami engedi bennem tudatosítani a Te Szent
áldozatodat és azt, hogy ezt én hogyan viszonoztam.
Bocsáss meg Uram, hogy én is egy seb lettem Rajtad, lehet a
legmélyebb! Ezt nem akartam! Nem ezt akartam!A végtelenbe
visszhangzik a fájdalmas tudat, miközben úgy érzem, hogy Valaki
átölel és megszólít: -”Ne félj, megváltottalak!”-Szívem megtelik
gyönyörűséggel. – „ Állj fel és nézd! Ez a keskeny út a kereszt
tövéből felfelé vezet, ez az Égig érő Fa, mely összeköt főldet és
Mennyet. Indulj el rajta bátran, én veled vagyok.”- Felnézek.
Igen, Ő az Jézus, az ÚT a KERESZT! Két karját kitárja a világ
felé, miközben átmetszi egy „függőleges”. Vjatrák Anna

egész római nép lépett klérusával és a pápával. Fejüket hamuval
meghintve énekelve és mezítláb vonultak a Szent Anasztázia
bazilikától a Santa Sabina templomba, ahol a szentmisét
megünnepelték. Ha a pápa maga nem tudott ezen részt venni, az
ünnep után egy akolitus kis darab pamutot vitt el neki, melyet
előzőleg a stációs templom oltára előtti lámpa olajába mártottak e
szavakkal: „Ma a stációs ünnep szent Sabinánál volt, aki üdvözöl
téged.” A pápa megcsókolta a pamutot és megőrizte, hogy majdan
halotti párnájába tehessék. A 10. században aztán eltűnt a
nyilvános vezeklés szokása. Ami belőle maradt, az a
hamvazkodás ma is szokásos rítusa. Körülbelül a 11. század
végétől ehhez az előző év Virágvasárnapján használt pálmaágak
elégetésekor keletkezett hamut használják fel. A pap
hamvazószerdán ezzel a hamuval rajzol keresztet a hívek
homlokára – minden élet mulandóságának emlékeként – e szavak
kíséretében: „Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem
reverteris – El ne feledd ember, hogy por vagy és vissza kell
térned a porba.”

Háttér ismeret-rovat: (1.) Hamvazó szerda
Hamvazószerdával kezdődik a negyvennapos böjt, mellyel a
katolikus keresztények Jézus feltámadásának ünnepére készülnek
fel. E húsvéti bűnbánati idő kezdetekor régi hagyomány szerint az
istentiszteleten résztvevők homlokára a bűnbánat lelkületének
külső jegyeként hamuból keresztet rajzolnak (hamvazkodás).
Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájától
kapta: a vezeklők vezeklő ruhát öltöttek, majd hamuval
megszórták őket. A hamu már az ókorban és az Ószövetségben is
a semmiség és a mulandóság jelképe volt. Rómában a böjttel
kezdődött a nyilvános vezeklők számára a kanonikus vezeklőidő.
A liturgia-könyvekből tudjuk, hogy a tituláris templomokban és a
bazilikákban külön pap állt rendelkezésükre, akikhez gyónni
mehettek. Súlyos és nyilvános bűn esetén a gyóntató a hívőnek
egy hamuval meghintett vezeklőruhát adott át. Ezután a hívőknek
a pap által meghatározott kolostorban kellett a gyóntató által
kirótt 40 napos vezeklést elvégezniük. Csak ennek végén vették
vissza őket Nagycsütörtökön az Egyház teljes közösségébe. A
nyilvános vezeklés eltűnése után az egykori vezeklők helyére az

Háttér ismeret-rovat: (2.)
Nagyböjt kezdete
„Minden bűn nyilvános cselekedet”
Manapság a katolikus Egyházban nagypéntek mellett
hamvazószerda az egyetlen szigorú böjti nap. E két napon az
előírás szerint a híveknek csak egyszer szabad jóllakniuk és
húsételektől tartózkodniuk kell. A böjti időben az Egyház minden
hívőt arra szólít fel, hogy bűnbánat, vezeklés és magábavonulás
által készüljön fel Krisztus halálának és feltámadásának ünnepére.
Már a niceai zsinat (325) ismerte a negyvennapos előkészületet
Húsvétra. Példát erre maga Jézus adott, amikor a Jordánban való
megkeresztelése után a pusztába ment és ott böjtölt, miként erről
Máté és Lukács evangélisták beszámolnak. E negyven nap alatt,
mely egyfajta „Isten-békét” jelentett, amennyire csak lehetett a
kereskedelem és a termelés is nyugodott, a bíróságok és a
színházak zárva tartottak. A kereszténység vezekléssel és jámbor
kioktatással készült a húsvét megünneplésére.
(folytatás 2. oldalon)

Sürgősségi Lelkipásztori Szolgálat: (20) 776 – 9998

2

Harangszó

(folytatás 1. oldalról)
Eredetileg nem Hamvazószerda, hanem a Húsvét előtti hatodik
vasárnap volt a böjt kezdete. De az Egyház a vasárnapot
ünnepnapnak vallja, melyeken ezért nem is böjtölünk. Emiatt már
a 6. vagy 7. században a böjt kezdetét a Húsvét előtti hatodik
vasárnapról négy nappal előbbre, tehát szerdára helyezték át. A 40
napos böjt ezáltal lett biztosítva. A negyvenes szám már az
Ószövetségben nagy szerepet játszik: Mózes 40 napot töltött a
hegyen, hogy Isten parancsait átvegye. Illés 40 napig vándorolt
böjtölve és imádkozva a pusztán keresztül, míg Hóreb hegyén
Istent titokzatos módon megtapasztalhatta. Még ha a
hamvazkodás mai gyakorlatából nehezen ismerhető is fel a korai
idők nyilvános vezeklésével való kapcsolat, akkor is éppen e
történelmi eredet mutatja világosan, hogy végülis minden bűn
nyilvános cselekedet. A bűn ugyanis soha nem csupán egy köztem
és Istenem közötti ügy, hanem mindig az egész Egyház ügye is; a
bűn mindig Isten és az Egyház elleni vétek. Ezért van a nyilvános
bűnbánati imának a böjti idő kezdetekor kiemelkedő szerepe. Az
egész Egyház veszi ekkor magára a vezeklést, mely az
Újszövetség rendjében már a megtörtént megváltás feletti
visszafojtott örömet is tartalmazza.
(Összeállította: Szerk.)

A hét szentjei, ünnepe:
Kedd: Damiáni Szent Péter püspök
Szerda: Hamvazószerda; Szent Péter székfoglalása
(„Szent Péter székfoglalásának ünnepét február 22-én Rómában
már a IV. századtól ünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra
alapozott Egyház egységét.” (Zsolozsmáskönyvből) Szent Péter
42-ben Rómába ment és ott megalapította a római püspökséget.
49-ben megjelent a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton, majd
csaknem egy évtizeden át Antióchia püspöke is volt. Ennek emléke
a mai ünnep. A 354-ben készült Depositio Martyrum, az egyik
legrégibb egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, a
Natale Petri de cathedra néven. Az ünneppel kifejezzük a Péter
apostolra alapozott Egyház egységét.Szent Péter székének
maradványait ma a Szent Péter-bazilikában a főoltár mögött
őrzik egy bronz tartóban. Mivel Péter Rómában halt
vértanúhalált Szent Pállal: a római püspöki székben („Cathedra
Petri”) látták továbbélni a péteri küldetést. És csak áttételesen a
római püspökben, aki ezen a széken ül.) (Szerk.)

Szombaton: Szent Mátyás apostol ünnepe
Imakérések:
- akik Isten szeretetében élnek és megtapasztalták
ajándékait, tegyenek tanúságot életük példájával, hogy ez mások
örömére és buzdítására legyen a hitben
- ne engedjenek az emberek a kísértéseknek, melyek el akarják
választani őket Jézustól
-akik megismerték Jézus szeretetét tovább tudják ajándékozni
másoknak, mint a szeretet magját
-imádkozzunk azokért, akik nem értik meg a szeretetet, akik nem
értik mit jelent szeretni. Imádkozzunk, hogy Isten Atya lehessen
számukra és ne bíró

Hirdetések
+ A héten szerdán a szentmisék után, valamit jövő vasárnapi
miséken is lesz hamvazkodási szertartása.
+ Házasságra készülők számára első alkalommal 4 alkalomból
álló jegyeskurzust indítunk. Első alkalom Február 20.-án (Hétfőn
20h). A felkészítési alkalmakat házaspárok fogják tartani, majd a
plébános atya külön egyeztetés alapján beszélget még a párokkal.
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy hívjuk fel az érintett pároknak
a figyelmét. Valamint azoknak is szóljunk akik számára –
életállapotuknál fogva– hasznos volna a házasság szentsége.
Jelentkezni a plébános atyánál vagy a Belvárosi Plébánia irodában
lehet.
+ Taki rejtvény az újságos asztalról vihető el az iskolások számára, kisebbeknek pedig a feladat, hogy rajzolják le azt az evangéliumi részt, amikor a megbontott tetőn át leengedik a betegágyán
fekvő béna embert Jézus elé!
BELVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Hétfő-Péntek: 19 óra; Vasárnap:
10, ½ 12 és 19 óra
VIZIVÁROSI TEMPLOM MISERENDJE
Vasárnap: ½ 9 óra
Szent István kápolna: Hétfő-Péntek: ½ 8 óra; Szombat: 18 óra (előesti)
Zárdatemplom: Hétfő-Vasárnap: 7 óra
TOVÁBBI LITURGIÁK
második szombat 13.00-18.00 Szentségimádás (Belváros)
minden szerda 20.30-21.00 Szentségimádás (Belváros)
utolsó csütörtök 20.30-21.30 Szentségimádás (Szt. István)

Ismeret-rovat: Böjti kötelezettség, lehetőségek az egyházunkban
A r.k. Egyház hatályos törv-e szerint a húsevéstől vagy a ppi konf.
előírásai szerinti más eledeltől való tartózkodás az év minden
péntekén kötelező, hacsak egybe nem esnek egy a főünnepek közé
tartozó nappal; hústilalmat és böjtöt kell tartani hamvazószerdán
és nagypénteken (1251.k.). - A hústilalom kötelezi azokat, akik
14. életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat
kötelezi 60. életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a
szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi
értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem
kötelesek a böjtre és a hústilalomra (1252.k.).
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