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A nagyböjt
"Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért ve-

zekeljünk, és így lelkünket megmentsük", mondja az Egyház a
Zsoltárt imádkozva. Szent Benedek, aki 'szabályaiban az ősegyház
szellemét őrzi meg számunkra, azt mondja: "Bár a keresztény em-
ber egész életének folytonos nagyböjtnek kell lennie, mégis leg-
alább ezeknek a szent napoknak a megtartásában gyakoroljunk
teljes buzgóságot. A nagyböjt a hamvazószerdával kezdődik, ami-
kor az Egyház hamuval érinti meg homlokunkat. A keresztény
ember lelki értékeket keres a nagyböjti időben. Ennek érdekében
ismerkedjünk meg a nagyböjt múltjával.

1. A nagyböjt régen. A húsvét előtti böjt eredetileg csak
egy-két napig tartott; Nagypénteken és Nagyszombaton. A har-
madik századtól már két hétig tartott a böjt. A negyedik század-
ban már negyven napos volt, nagyböjt első vasárnapjával kezdő-
dött, de mivel vasárnap nem böjtöltek csak 36 napon át tartott.
Valószínűleg Nagy Szent Gergely pápa csatolta ide a Hamvazó-
szerdától vasárnapig terjedő négy napot, hogy teljes legyen a 40

nap, amint az Úr Jézus is negyven napig böjtölt. Amikor Európa népei jó részt pogányok voltak, akkor ez
a negyven nap arra is szolgált, hogy a keresztségre kijelölt hittanulókat előkészítsék a szent keresztség
felvételére. A kora középkorban egy másik komoly szertartás járult a nagyböjthöz: a nyilvános bűnösök
vezeklése. Nagyböjt elején kezdődött a közösség elhagyásával és Nagycsütörtökön fejeződött be az ünne-
pélyes visszafogadással.

2. A nagyböjt ma. Napjainkban a Húsvét előtti idő minden keresztény ember számára az élet meg-
újításának ideje az Úr Jézus szellemében. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal
és elégtétellel, és a di~sőségesen győzelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bűn sÍIjából. E cél eléréséhez
három eszköz van: a böjt, az imádság és az alamizsna. A böj t valamikor nagyon szigorú volt. Ma már
nem. Hamvazószerdán és Nagypénteken van szigorú böjt, és hústilalom, a 18-60 év közötti embereknek.
Háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól. Hústilalom 14. évtől kötelező. Nagyböjtben a hústilalmat
nem lehet imádságra és jócselekedetekre átváltani. Az i m á d s á g. A böjt akkor lesz méltó, - mondja
Szent Benedek, - ha könnyeink között imádkozunk, szent olvasmányokkal foglalkozunk, bánatot tartunk,
és nagyböjtben egy szent könyyet végig olvasunk. A 1a m i..z s n á 1k o d ása harmadik nagyböjti felada-
tunk. A mai keresztények ezt elfelejtik. Jó az alamizsna a bűnök levezekléséhez, jobb a böjt az imádságnál,
de legjobb az alamizsna, mert befödi a bűnök sokaságát.
A hamu ősidők óta jelképe a mulandóságnak, a gyásznak és a bűnbánatnak. A választott nép életében is
ilyen szerepet szántak neki. Ha valakit gyászba borított szerettei elvesztése, fájdalma külső jeleként hamut
szórt a fejére. Ha ki akarta fejezni bűnei miatti szomorúságát, hamuba ült és így bánkódott. Ne érjük be
azzal, hogy a hamu csak homlokunkra hulljon. Nyissuk meg belső világunkat, hamvazkodjék a szívünk is,
hogy áldása nyomán szebb legyen életünk. Amint elégetik a barkaágakat, úgy kellene elégetni bűneinket is.
Senki nem tudja közülünk, meddig tart életünk földi zarándokút ja. Nem mi döntöttünk születésünk órájá-
ról, így nem mi döntünk halálunk órájáról sem. Ha Jézussal a bűnbánat útját járjuk, nem jutunk zsákutcába.



Embert formálni
Talán Napóleonnak tulajdonítják azt a mondást, amely szerint a gyermekek inkább korokra hasonlítanak. Az egy-
házi iskolák reméljük teljesítik azt az elvárást amit a társadalom nem képes megoldani: a boldog, kiegyensúlyozott,
kiművelt ifjúság nevelését.
Kétségtelen, hogy az egyházi iskolák iránt megnőtt igényeket nagyrészt a hiányérzet magyarázza, de éppen ez szüli
azt a nyomasztó érzést is, hogy vajon az egyházi iskola képes-e egyedül megfelelni a vele szemben támasztott kö-
vetelményeknek? Nem azt kellene inkább szerényen kérdeznünk, hogy az egyházi iskoláknak milyen szerep marad
még - a külső, negatív hatások ellensúlyozására?
A címmel azt szerettem volna kifejezní, hogy valami többletet, valami sajátságosat kell feltételeznünk az egyházi
iskolákban, amivel csak ezek rendelkeznek. Vajon mi ez a másság, ahol a korlátok és a lehetetlenség ellenére még-
iscsak lehetségessé válik a csoda, azaz egy növekvő ember eljut lehetőségeinek kibontakoztatására, a nagykorúság-
ra, tehát érett személyiség lesz?
Az egyházi iskolák segítenek a növekedésben, de a növekedést nem ők adják. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy
nem az iskola a mindenható, közös tradíciónk szerint: embervoltunknak egyik ismérve, hogy a teremtményi léthez
korlátaink felismerése is hozzátartozik.
A zsidó-keresztény tradíció emberképének sajátos kincse éppen az emberi személyiségnek, mint páratlan, megis-.
mételhetetlen értéknek a hangsúlyozása. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember éppen ezáltal külön-
bözik minden más teremtménytől. Az emberség nem az elszigetelt individuum, akinek meg kell valósítania önma-
gát, de nem is az arcnélküli tömeg, hanem alapformája szerint a kapcsolatra, személyes kapcsolatra kész ember, az
embertárs.
Nem az egyházi iskola, mint sajátos intézmény nevel elsősorban, hanem a benne élő személyiségek és ez nemcsak
egyirányú, amely a tanár felől sugárzik a diák felé, hanem kölcsönös is. Az oktatás személyközpontú tanulási fo-
lyamatot jelent, itt tehát nem azon van a hangsúly, hogy a tanár tanít, hanem azon, hogy a tanulás folyamata meg-
indult, s ebben benne van nemcsak az értelmi képességek fejlődése, hanem, az erkölcsi döntésekre képes ember
normális fejlődése is. A keresztény iskola többlete - ha szabad ezt a kifejezést használni - az lehet, hogy hátterében
a keresztény teológia évszázadokon át csiszolódott emberképe áll, amelynek kiindulópontja, hogy nem a teljesít-
ményeim miatt vagyok elfogadott, hanem a magam egyetlenszerűségében vagyok érték az Isten szemében.
A gyermek önszemlélődését követően próbál azonosulni a közösséggel, annál inkább annak értékrendje, szokásai,
nyelve, nyelvezete lesz jellemző rá is. Hiszen az identitástudat egyfelől összeköt, másfelől megkülönböztet.
Vajon a keresztény remény és az ebből fakadó jövőkép mennyire tölti be iskolánkat? Mennyire érzik diákjaink,
hogy fontos, amit csinálnak, hogy nem felesleges a tudás? Ha valaminek, akkor az egyházi iskoláknak kell a re-
mény szigeteinek lenniük.
Hitoktatóként mondhatom, hogy minden gyermek külön "isteni felségterület", ahova avatatlanul nem hatolhatunk
be. Ez nem az újkori szabadelvű pedagógiának a felfedezése, hanem eredendően bibliai gondolat (Példabeszéd a
magvetőről).
Az egyházi iskola az a sajátos tér, ahol a szent és a profán nem egymás ellentéteként jelenik meg - hanem alkalmas
lehet annak begyakorlására, hogy a gyermek személyisége integráini tudja a két területet - a hitet és a kultúrát.
Az egyházi iskola jellege szerint tehát nem a hitoktatást integrálja a tantervébe, hanem éppen fordítva: a közismere:-
ti tárgyakat kapcsolja be a keresztény nevelés rendszerébe anélkül, hogy azok tárgyi autonómiájukat elvesztenék. A
személyiségfejlesztés az egész tanulási folyamattal összefugg, és nem csupán egy programja az egyházi iskolának.
A személyiségközpontú tanulási folyamat során maga az ember is változik, ezért nem különíthetők el élesen a sze-
mélyiséget befolyásoló ismeretszerzési és érzelmi tényezők. Az egyházi iskola - nevével összefuggésben - az egy-
ház közösségében él, ezért munkájában támaszkodhat azokra a sajátos egyházi tevékenységekre, amelyek életfor-
máló hatásúak lehetnek - lelkigondozás, ifjúsági csoportok.. Itt számíthat leginkább a pedagógia arra, hogya szim-
bólumok, az Ige ereje az életnek olyan szféráját is elérik, amire az iskola mindennapos rendjében nincs lehetőség.
Tudom, hogy az iskolákra ránehezedik a "verseny" szelleme, amely a sikerességet a felvételi arányszámokban mé-
ri. Ettől a kényszerpályától úgy gondolom, egyetlen egyházi iskola sem fuggetlenítheti teljesen magát - azonban
kötelessége képviselni a műveltség átfogó és egyetemes igényét, az intellektuális sikerek mellett, vagy. azok ellené-
ben is prioritást adni az örök emberi értékeknek: a szeretetnek, az önfeláldozásnak, a hűségnek. Mindezt úgy, hogy
tudnia, tudatosítania kell, hogy eközben árral szemben úszik. Azonban minden látszat ellenére ez az irány vezet
előre és fölfelé.

"Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!"
(Reményik Sándor: Templom és Iskola)



KATOLIKUS ÉLET

A keresztút - "Utad, Jézus, veled járjuk ... "
A Szentföldön, Jeruzsálemben a Via Dolorosa az a másfél kilométeres

útszakasz, amelyen Jézus a keresztet hordozta a vállán az ítélkezés helyétől a
Kálváriáig, ahol keresztre feszítették. Ez a hely annakidején a városfalakon kívül
emelkedett. Az út, amelyen ma végigmehetünk, csak megközelítőleg azonos a
Jézus által megtett útvonallal. A világ számos tájáról ideérkező keresztény za-
rándokcsoportok ferences szerzetesek vezetésével minden pénteken újra végig-
járják az utat a Megostorozás kápolnájától a Szentsír-bazilikáig. A Nagyhéten za-
rándokok ezrei imádkozva, elmélkedve járják végig' a keresztutat. A kereszté-
nyek legszentebb útjának 14 állomása (stációja) van, amelyek mindegyike a ke-
resztre feszítéshez vezető menet egy-egy eseményének állít emléket. Ezek közül
9 a Via Dolorosa mentén, 5 pedig a Szentsír-bazilika belsejében található. A Via
Dolorosa végén álló Szentsír-bazilikát sok keresztény a legszentebb helyként
tiszteli: ez Jézus keresztre feszítésének, sÍIjának és feltámadásának a helyszíne.
Kr. u. 325-ben Nagy Konstantin császár elrendelte, hogy emeljenek templomot a
szent hely fölé.

Egy régi hagyomány szerint az első keresztény, aki a keresztutat járta,
Mária, Jézus anyja volt, aki Fia feltámadása után is gyakran végigjárta a fájda-
lom útját. Néhány hű tanítvány kíséretében lassan és elgondolkodva ment az
utolsó vacsora termétől az Antónia-várhoz, onnan tovább a keresztúton fel a

Golgotára és a sírbolthoz. Boldog Emmerich Anna Katalin, aki látomásaiban látta Jézus szenvedéstörténetét, így ír-
ja le a keresztút keletkezését: "Miután pedig Jézust elvitték Heródeshez, János visszavezette Máriát és Magdolnát a
szenvedés útján. Megtették az egész utat:. Kaifásig és Annásig, Ofelen keresztül az Olajfák-hegyére a Getszemáni-
kertbe és mindenütt, ahol ő élesett, ahol fájdalmat szenvedett, csöndesen megálltak és gyászoltak és átszenvedték
az ő szenvedését. A Szűzanya többször leroskadt és megcsókolta a földet, ahol Fia elesett. Magdolna kezét tördelte;
János pedig sírt, vigasztalta, fölemelte és tovább vezette őket. Ez volt a szent keresztút első kezdete, és kezdete Jé-
zus kínszenvedése együttérző szemléletének és tiszteletének, még mielőtt beteljesedett volna."

Jézus szenvedésének emlékére a keresztút tisztelete és gyakorlata egyre jobban elterjedt szerte a világon.
Mivel a legtöbb hívő sohasem tudott eljutni a Szentföldre, keresztutakat kezdtek építeni a jeruzsálemi Via Dolorosa
mintájára. A keresztút mai, szokásos 14 állomása az 1600 körüli évekre nyúlik vissza, átvéve ajeruzsálemi szokást,
amely a ferencesektől származik. 14-szer megállunk, és elmélkedünk azon, hogy mit tett, mit szenvedett értünk az
Úr, mibe kelült Neki a mi szabadságunk. Az 1700-as években terjedt el a keresztút templomi elhelyezése, falra he-
lyezett 14 fakereszt és ábrázolások formájában. Az utóbbi évtizedekben a keresztút már 15 állomásból áll (Lourdes-
ban, Fatimában, ... ), allol a 15. állomásnál a feltámadt Jézust ünnepeljük. Ezzel igyekszünk kifejezni hitünknek azt
az élő reménységét, hogy Jézus élete nem végződik a 14. állomással, amikor sírba helyezik, hanem akkor éled a
remény, hogy harmadnapra feltámasztja őt az Atya: az utolsó szó az Életé húsvét vasárnap hajnalban. Az Anya-
szentegyház teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a keresztutat a kegyelem állapotában végzik. Ezt a búcsút
nemcsak magunknak nyerhetjük meg, hanem felajánlhatjuk a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért is.

A húsvéti időszakot megelőző nagyböjti szent időben templomainkban minden pénteken keresztutat végez-
nek. Budapesten 1997 óta minden évben megrendezik húsvét előtt az élő keresztutat a Budai Vár oldalában. A Pápa
minden évben, nagypéntek estéjén keresztúti ájtatosságot vezet 'a római Colosseumban, amelynek végén apostoli
áldását adja a hívekre. Nemcsak Nagyböjtben, hanem máskor is végigjárhatjuk az Üdvözítővel ezt az utat, ha csak
gondolatban is, keresve a kapcsolatot életünk szenvedései és Krisztus szenvedése között. Az evangélium nem ért
véget 33-ban. A keresztút sem. Ma is Jézus Krisztus ajánlja fel magát az Atyának a világ megmentéséért. A ke-
resztút az Élet útja is. Amikor magunk is nehéz keresztet cipelünk, akkor egyedül a kereszthordozó Krisztus szen-
vedésében találunk igazán vigasztalást, bátorítást és erőt. Lisieux-i Szent Teréz írja: "Nagyon könnyű dolog szép
dolgokat írni a szenvedésről, de az írás semmi, semmi! Benne kell lenni, hogy megismerjük. .. !" Jézus a legtelje-
sebb mértékben benne volt - és értünk volt benne: Ő "a Fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés". A kereszt-
úton bensőséges kapcsolatunkat mélyíthetjük el Istennel. Jézus mondta Szent Fausztina nővérnek: " ... a kereszt-
úton kívül nincs más út az egekbe. Magam jártam először ezt végig. Tudd meg, ez a legrövidebb s a legbiztosabb
út. ( ... ) Szívemhez legközelebb a szenvedő lélek áll."

Mária, a Megváltó Anyja, anyai szeretettel mellettünk lesz a mi életünk keresztútján is, és a mi keresztünk
mellett is ott fog állni. Ő kéri, hogy engeszteljük Istent, akit már annyira megbántottunk. ..

Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!



Európa új védőszentjei
Szent Cirill és Metód
Február 14.

' ... ' " A kereszténnyé nevelés nehéz munkáját Nursiai Szent Benedek és a bencések végez-
ték el Nyugat-, és részben Közép-Európában. Egy új kultúra kialakításában is

.. i segédkeztek, a latin, a germán és más népek kultúrájának összegyúrásával és ke-
:::dd':: resztény átrendezéséveI. De hogyan lett egész Európa, Európa? Hogyan alakult ki a
mme jellegzetesen európai gondolkodásmód és magatartás Európa keleti felén? Hogyan let-

tek keresztények? A szlávok apostolai Szent Cirill és Metód voltak. Európa indoeurópai
:) (indogermán) nyelvet beszélő (a baszk és finnugor népek kivételével Európa valamen-
....~
@ nyi népe!) őslakossága az új kőkor végén Kr. e. 2000-ben kezdett különálló népekre
.~ szétválni. Az ősgermánok valahol Skandinávia déli részén tüntek fel először, majd aho-
.•~ gyan szaporodtak, vonultak a kialakuló törzsek dél és nyugat felé. A szlávok őshazája a
J Pripjaty-mocsarak vidéke, a Dnyeper folyótól nyugatra. Ök is az újkőkor végén kezdték
.. benépesíteni Európa keleti felét. Délen a görögök Kr. e. 1850 és 1660 között vándorol-
/ tak a mediterránumba, s itt összeolvadtak a Kr. e. 2500 év óta élő földművelő la-
••••kossággal. Róma alapításának éve pedig Kr. e. 753 volt. Jézus születésekor már az
.~: egész mediterrán terület a Földközi-tengert körülölelő Római Birodalom területe volt. A

:.)i Föld lakóinak száma ekkor kb. 250 millió lehetett. A Krisztus utáni első négyszáz ~v alatt
@lf(.:.: a mindenkori apostolok és vértanúk tanúsága nyomán az egész birodalom többé-

:.:::.:.:::.:.:.:.::::::::1::::: •.... )::::J~I kevésbé keresztény lett. Közben az egységes birodalomból kialakult a Nyugat-római és
".w .., .". a Kelet-római Birodalom, Róma, illetve Konstantinápoly (a későbbi Bizánc) fövárossal. A

birodalmakon kivül élő népek közűl a germánok nagy része a Kr. u. 600-as és 700-as években keresztelkedett meg, a skan-
dinávok csak a 900-as és 1000-es években. A szláv népek a 800-as években lettek keresztények. Európát a két nagy biroda-
lom nyelvi (latin-görög), kulturális, gazdasági és politikai érdekek mentén választotta szét. Később, az 1053-ban bekövetkezett
nagy egyházszakadás is e törésvonalak mentén történt. S így lett az egységes, de eltérő liturgiájú és nyelvű, s részben más
teológiai fejlődésű kereszténységből római és bizánci kereszténység.

A nyugati szlávokat főleg német papok térítették meg, így ők a római liturgiát és a latin betű ket vették át. A keletre és dél-
re vándorolt szlávokat a Bizánci Birodalom misszionáriusai térítették meg, s közülük a legjelentősebbek Szent Cirill és Metód
voltak.

Ill. Mihály bizánci császár 861-ben a két testvért -- tudós szerzeteseket -- vallási-politikai misszióval bizta meg. A Kazár
Birodalom (a Volga és Dnyeper között) lakosait kellett megtéríteniök. (Egy ideig a magyar törzsek kapcsolatban álltak a Kazár
Birodalommal.) 863-ban pedig Ratiszláv fejedelem Morvaországba (830-906) hívta őket, mivel egyensúlyi helyzetet kívánt te-
remteni a Frank Birodalom és a Bizánctói való függés között. (A szlávok Kr. ll. 600 körül vándoroltak erre a területre. Először
avar, majd frank uralom alatt éltek. Mojmir fejedelem 830-bank létrehozta a Morva Birodalmat, ez kb. a mai Olmütz és Brno
térsége, és Pannonia egy része volt. Szvatopluk foglyul ejtette rokonát, Ratiszlávot, és elfoglalta a mai Szudéta-vidéket, Szlo-
vákiát, Csehországot, Nyugat-Magyarországot, Sziléziát, de elvesztette Alsó-Pannóniát. 880-ban Nagy Morvaországot átruház-
ták Szent Péterre és az ő római helytartójára. 906-ban a magyarok megsemmisítették Morvaországot.) A két testevér
Konsztantinosz (szerzetesi nevén Cirill) 826-869 és Methodiosz (Metód) 815-885 Ratiszláv fejedelem hivására és Róma jóvá-
hagyásával Morvaországban térítettek. A két szent Theszalonikiben (Görögország) született. Cirill Konstantinápolyban tanult,
az akadémián filozófiával foglalkozott s itt később tanszéket is kapott. A Hagia Szofia (Szent Bölcsesség)-székesegyházban
volt könyvtáros, majd kolostorba vonult. A Hagia Szofiát -- miután az Oszmán (török) Birodalom elfoglalta Konstantinápolyt-
Bizáncot 1453-ban s a város neve Isztambul lett -- mecsetté alakitották, s ma is így működik. Metód Kis-Ázsia nyugati partján
egy szlávok lakta terület kormányzója volt, később ő is szerzetes lett. A kolostorból szólították ki őket a missziós munkára 863-
ban. Görög betűkből írásjeleket alkottak, melyekkel a szláv szavak leírhatók, s igyaSzentirás egyes részeít és a szertartás-
könyveket lefordíthatták szláv nyelvre. Ez a glagolita írás, a ciríll betűket csak utódaik alkották meg. A német klérus nem nézte
jó szemmel tevékenységüket és sikerüket. Azzal érveltek ellenük, hogy a liturgia nyelve csak latin vagy görög lehet, de nem
lehet szláv. Ezért a pápa Rómába rendelte a testvéreket. Közben új pápa került Szent Péter székébe, s ő úgy döntött, hogy
püspökké szenteli őket, hogy önálló egyházszervezetet is létrehozhassanak a szláv nyelvű liturgia mellett. Közben Cirill egy
római kolostorban meghalt. Metód visszatért Morvaországba, de utazás közben német földön fogságba vetették. Az óegyházi
szláv nyelvű liturgia a mai napig a testvérpárnak köszönheti továbbélését az orosz, ukrán, szerb, bolgár görőgkeleti egyházak-
ban. Ez a liturgikus nyelv az egyík macedón nyelvjáráson alapuló szláv nyelv.
Cirillt és Metódot 1980-ban nyilvánította II. János Pál pápa Európa védőszentjeivé. A szlávok apostolait egy szláv (lengyel) pá-
pa -- aki a kíengesztelődés pápája, akinek a kereszténység megosztottsága nagyon fájt-- tette Európa védőszenljévé. Ezzel
azt üzente mindnyájunknak, hogy Európa egy és oszthatatlan, a germánok, a szlávok, a latin és más népek megkülönbőztetés
nélkül európaiak és keresztények. Csaja János



A virágvasárnap és a három szent nap

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete.
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti napok-
ban. Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra
méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Mind a négy
evangélium szerint az emberek megadták Jézusnak ezt a tiszteletet.
Márk, Máté és Lukács szerint a felsőruháikat az útra terítették és gal-
lyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki p~lmaágakról számol be.
A nyugati keresztény egyházak liturgiájában kiemelten fontos dátum.
A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete: a
napján a templomban barkaszentelés (a magyar néphagyomány szerint
rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmene-
tet szoktak tartani.
A pálma a győzelem és a diadal jelképe. Ezért az ünnep neve több
nyelven pálmavasárnap. Itt is jelezve van előre a Bibliában, Krisztus
kereszthalála és diadalmas feltámadása.

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora nap-
ja, amikor Jézus a G~t§.~m~D.~-kertbenbúcsút vett tanítványaitól és
felkészült az áldozatra. Jézus valószínűleg Széder-esti lakomát tartott,
ez az Egyiptomból való szabadulás emlékére megült vacsora a zsidó
hagyományban. Szeretete jeléül megmosta tanítványai lábát. A Nagy-
hét ünnepeinek sorában a nagycsütörtök a gyász napja, ezért csütörtök

estétől szombat estéig nincs harangozás. Nagycsütörtökhöz köthető az Eucharisztia megalapítása. Jézus
ezen a lakomán megújította a régi áldozatot: Jézus lett a mi húsvéti bárányunk. Krisztus vére áldozati vér,
amely megszabadít a bűntől, a halál rabságából. Ez az Újszövetséget megpecsételő vérszerződés: az em-
beriség nevében Jézus Krisztus mutatta be az engesztelő áldozatot az Atyának. Jézus itt az Utolsó Vac-
során elővételezte kereszthalálát: Jézus kezébe vette önmagát és megtörte, majd kiosztotta a tanítványok-
nak. Jézus meghalt, megtöretett mint a kenyér, hogy szétoszthassa önmagát. Testével és vérével új életre
segíti az éhezőket.
Ennek a napnak a szép szertartásához tartozik a lábmosás. Ebben a jelképes cselekedetben Jézus szere-
tetének legnagyobb jel~t adja. Az önmagát teljesen kiüresítő úr megmossa a szolgák, apostolok lábát.
Nagypéntek a keresztény felekezetek szerint a húsvét előtti péntek. Ezen a napon emlékezünk meg Jézus
Krisztus kereszthaláláról. Ezen a napon halt meg Jézus. Nagypénteken az egyházban nincs szentmise,
mert ezen a napon maga Jézus, az örök főpap mutatja be az áldozatot. Téves és kerülendő kifejezés a
csonka mise. Nagypénteken igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szertartást piros öltözékben végzi - a
piros a vértanúság liturgikus színe. A papság és a segítők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az
üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt arcra borulnak. Ezt követi az igeliturgia: az olvasmány Isten
szenvedő szolgájáról szól, majd a szentlecke után János evangéliumából olvassák fel Jézus szen-
vedéstörténetét, a passiót. Ezután következnek ünnepélyes formában az egyetemes könyörgések. Majd
körmenetben behozzák a keresztet, amely előtt tisztelegve minden hívő kifejezheti háláját és imádatát a
megfeszített Krisztus iránt. Az igeliturgiát áldoztatás követi, a nagycsütörtöki szentmisén konszekrált ke-
nyérrel. A szertartást egyszerű könyörgés zárja, nincs áldás, nincs elbocsátás.

A nagyszombat a húsvétot megelőző nap a keresztény naptárban. Magyar elnevezése a nagyhétre utal,
nagyszombat maga is része a "három szent napnak" (triduum sacrum):nagycsütörtök, nagypéntek, nagy-
szombat. Nagyszombat a húsvét örömünnep kezdete. Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel, ezt követi
a keresztvíz-szentelés majd a vigilia (éjjeli) mise, ez már a feltámadást ünnepli. vége a nagyszombati
csendnek a hallgatást megtöri a diadalmas alleluja, üres a sír Krisztus feltámadt és nekünk is új életet
kínál Húsvéti· örömben.



A BETEGEK VILÁGNAPJA
II. János Pál kezdeményezésére 1993·tól február 11. a Betegek Világnapja. 1858-ban ezen a napon jelent meg a
Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő
forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott.
Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható
gyógyulások száma is több ezerre tehető.
A világnap célja, hogy kellö figyelmet szenteljünk a betegeknek és segitse a szenvedés megértését. Megünneplé·
sével az Egyház kifejezi háláját és elismerését az egészségügy területén dolgozóknak, mindazoknak, akik
nagylelkűen foglalkoznak a betegekkel,szenvedökkel.

A szenvedés, a betegség elválaszthatatlan az ember földi életétől.
A betegség a mai világban sokkal inkább jelen van, mint tíz-húsz
évvel ezelőtt. Az új betegségek egyre súlyosabb tünetek formájá-
ban jelentkeznek, és óriási fájdalmakat okoznak az embernek.
Például az AIDS vagy a kábítószer-függőség olyan betegségek,
mellyel szemben - minden segítség megadása mellett - el kell
gondolkodnunk azon, hogy hogyan csökkenthető az ilyen jellegu
megbetegedések száma. A betegség az az állapot, amikor az
ember kiszolgáltatott helyzetbe kerül, egyben ilyenkor szorul a
legtöbb törődésre és odafigyelésre.

Az Egészségügyi Világszervezet nemcsak egészségről, hanem
testi, lelki és társadalmi jólétről beszél. Ez szépen hangzik, de
felmerül a kérdés, mi ennek a tartalma? Többnyire megrekedünk

a testi jólét megoldására tett kísérleteknél. A legtöbb helyen úgy tekintik a beteget, mint a vendéget a vendéglőben.
Bemegy, megadják neki, amire szüksége van, fizet vagy a biztosító fizet helyette, aztán elmegy, és lehet, hogy soha
többé nem lálják. Napjainkban az orvosi és egészségügyi szolgáltatást végzők igyekeznek beteg-központú ellátást
nyújtani. Ehhez hozzátartozik a személyes kontaktus, a kézfogás, bátorítás, együttérzés, annak a tudatosítása, hogy az
ellátás során nemcsak gyógyítás, hanem gyógyulás folyík. Az eredmény, a gyógyulás az orvos és a beteg
együttmuködésének gyümölcse. Ez a munka nagy lelki teljesítményt is kíván mind a két fél részéről: megértés,
odafigyelés, együttérzés, ami nélkülözhetetlenül fontos, különösen napjainkban, rohanó világunkban.

Az élet ajándék, s az ember ennek az ajándéknak csak kezelője és őrzője. Ezt az igazságot szüntelenül hangsúlyozni
kell a tudományok és az orvosi technikák fejlődése láttán, melyeknek az a céljuk, hogy jobbítsák az emberi élet
minőségét. Alapvető követelmény ugyanis, hogy az életet védeni, oltalmazni kell, fogantatása pillanatától egészen
természetes haláláig.

Az egészségügy a "szeretet civilizációjának laboratóriuma" • fejtette ki már évekkel ezelőtt II. János Pál pápa.
Napjainkban is elmondható, hogy számos országban az emberek nagy része a legalapvetőbb egészségügyi ellátást sem
tudja igénybe venni. Súlyos igazságtalanságról van szó, amelynek megszüntetése mindenki részéről sürgős
elkötelezettséget igényel, különös tekintettel a politikai és gazdasági felelősökre. Szükség van a mai társadalomban arra,
hogy a testi, fizikális szenvedésen túl a lelki szenvedéssel, a magány érzésével is törődjünk. A beteget, az elesett embert
ne tekintsük fárasztó tehernek.

Nincs az az egészségügyi reformprogram, mely pótolni tudná a beteg ember iránti személyes szeretetet. A személyes
látogatás, a személyes beszélgetés, a meghittségben eltöltött pár perc hitet, reményt ad a jövőre nézve, melyet csak - és
csakis - az tud megélni, aki bármilyen okból az egészségügyi szolgáltatásban részesül.

Napjainkban jelentős változások korát éljük. Éppen ezért is gondoljunk azokra az emberekre, akik életüket a gyógyításnak
szentelték, és orvosi, nővéri vagy olyan munkát látnak el, amivel segítik a kiszolgáltatottak helyzetének jobbítását nap
mint nap. A betegek gyógyításában, ellátásukban végtelenül nagy szolgálatot tesznek az emberek javára. Orvosok,
betegápolók, betegápoló nővérek, gyógyszerészek, muszaki dolgozók, adminisztrátorok, szociális asszisztensek
és önkéntesek számára a Betegek Világnapja nagyon jó alkalom arra, hogy törődésükért, gondoskodásukért, egy·
egy szóért, odavetett pillantásukért, mosolyukért hálás köszönetet mondjunk áldozatos tevékenységükért.

A Betegek Világnapján szeretnénk kifejezésre juttatni azt a tényt, hogy erkölcsileg mennyire elismerjük
munkájukat.



Nagyböjti időszak Kistarcsán
Vízkereszt ünnepe után kezdődött a farsangi mulatságok időszaka, a falusi fiatalok
maguk szervezték meg ezeket a mulatságokat, nagyon készültek és várták, mert más
szórakozás nem volt ebben az időszakban. A farsang csúcspontja a hamvazó szerda
előtti vasárnap .hétfő és kedd estéje volt. Erre az alkalomra a vendéglő nagytermében
került sor, kedd éjszaka 12 óráig tartott a mulatozás. Pontban 12 órakor a zenekar
abbahagyta a zenélést, a résztvevők befejezték a táncot, a mulatozást, és csendben ha-
zamentek. Másnap a reggeli szentmiséken hamvaszkodtunk, aki nem tudott részt
venni a szerdai hamvaszkodáson az a vasárnapi szentmisén pótolta. A vallásos csalá-
dok nagyon komolyan vették a böjtöt, a pénteki húsevés tilalma mellé még a kántor
böjt is szokásban volt, ezt szerdán és szombaton tartották, főleg az idősebbek tartot-
ták be, illetve akik nem végeztek komolyabb fizikai munkát. A nagyhétben nagypénte-
ken a főétkezés tejfölös bableves volt, mákos gubával, többnyire ez volt a vacsora is. A
böjti időben tésztás ételeket ettek, halé tel az ecetes hal, a ruszli volt, a szigorú böjtö- .
lő sós vízben főtt burgonyát vagy hajában sütött burgonyát fogyasztott, és abból is ke-
veset. A módosabb családok sült vagy rántott halat, halászlevet fogyasztottak ebédre.
Nagyszombaton délig tartott a szigorú böjt, ebédre már meg lehetett kezdeni a húsvéti
sonkát a füstölt kolbászt és a frissen főtt tojást amit a gondos gazdasszonyok jó előre
és időben elkészítettek. Természetesen a 21 évet betöltött és 60 év alattiaknak kellett a
napi háromszori étkezést, az egy alkalommal levő jóllakást betartani. Nagyszüleim és
szüleim szigorúan betartották és betartatták velünk is gyerekekkel a böjtöt, az italo-
zás, mulatozás, szórakozás teljes egészében tilos volt a böjti időszakban. A nagyhét-
ben a templomi szertartások nagy,csütörtökön és nagypénteken mindig délelőtt voltak.
A falu vallásos lakosságának egy része gazdálkodó volt és így ők úgymond maguk
rendelkeztek a munkaidejükkel. Nagycsütörtökön este az Új szőlőkben lévő és a
Szálaskán felállított, általam nagyszombati keresztnek ismert helyhez vonultak ki a
hívek, valamint felkeresték a falu szélén lévő két keresztet is. Végig imádkozták, éne-
kelték az utat így fejezték be az ájtatosságot. A háború után a diktatúra éveiben min-
dent engedélyhez kötöttek, így elmaradt a kinti imádkozás, és az esti időpontban lett
megtartva a templombap. a szertartás. A századfordulón a Szálaskán Tanács Mihály
és családja, az új szőlőkben a Húszka család állította fel a keresztet saját költségükön.
A családok azóta is gondozzák, ápolják a kereszteket. Vannak kistarcsai családok
akik most is kijárnak a kereszthez, virágot helyeznek el és imádkoznak a nagyböjti
időben, többnyire nagy szombaton. Tavasszal és nyáron is lehet látni a kereszt tövében
friss virágot, és a kereszt előtt imádkozó, elmélkedő híveket. A nagyszombati feltáma-
dási körmenet hasonlóan min~ most, szombaton este··gyertyás körmenettel zajlott, a
szertartást végző pap és a kántor vezetésével lelkesen, ájtatosan énekeltek a hívek,
körbevitték a feltámadt Krisztus szobrot a Húsvéti gyertyával.

Jeruzsálem városába
Jézus és az apostolok,
elindulnak ünnepelni,
nyomukban a zarándokok.

A szent város kapujában
lengenek a pálmaágak,
Messiásként köszöntenek:
Hozsanna Dávid fiának!

Nagypénteken elítélnek,
fölszegeznek keresztfára ...
Önként vállalt kínhalálom
új életnek drága ára.

Közöttük megy Mária is,
aggodalom a szívében;
meg is kérdi: mondd csak fiam,
mi történik a nagyhéten?

Nagycsütörtök estebédjén,
midőn bárányt vacsorázunk,
testem adom lelki étkül
ettől erős az Egyházunk.

Mint az áldott búzaszemet
elvetnek a föld ölében;

. húsvét reggel föltámadok
hallhatatlan dicsőségben.



A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - protestáns testvéreinkkel
közösen - a 2008-as évet a Biblia Évének hirdette meg.
Számunkra a Biblia Isten üzenete az emberiséghez, és az Egyház köny-
ve, ezért nem csupán irodalmi alkotásként olvassuk. Az Egyház élő hite
fogalmazódik meg a Szentlélek által sugalmazott szerzők írásaiban,
ezért az Egyház a Biblia őrzője és hiteles magyarázója. A két szövetség
egyetlen és szerves egységet alkot. Az Ószövetség az Újszövetségben
bontakozik ki, az Újszövetség pedig benne rejlik az Ószövetségben.
Nem választhatjuk el őket egymástól. Összetartoznak, mint ígéret és
beteljesedés. A Szentírásról írja a n. Vatikáni Zsinat: "Az Egyház min-
denkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, hiszen főleg a
szent liturgiában szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek az élet kenye-
rét... Az isteni írásokat a Szent Hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert
Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, és így változatlanul közvetítik magának
Istennek igéjét. " (Dei Verbum 21).
Ma nem az a probléma, hogy nincsenek elérhető közelségben jó bibliakiadások, hanem hogy az emberek nem
olvasnak. Kevés az energiánk arra, hogy elmélyülten olvassunk. Pedig a Bibliát olvasni kell, és bolqog, aki
olvassa. Nem az boldog, aki messziről nézi, aki csak beszél róla, hogy milyen értékes, hanem aki tényleg ol-
vassa. Elmélyülten olvasni egy ilyen alapvető dolgokról szóló könyvet olyan hozzáállást kíván, amiért
mindannyiunknak napról napra meg kell küzdenünk.

Boldog, aki olvassa
- 2008 a Biblia Éve -
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Idén először két csoportra bontva fogunk táborozni. Agyerektábor Sirokon, a kamasztábor pedig Mátra-
házán lesz. Mind a két helyen kőházban, ágyakon lesz az elszállásolás. Sirokon volt a legelső táborunk, ott az egy-
házközösség fenntartásában működő vendégházat béreltük ki, melyet azóta felújítottak, kibővítettek. Mátraházán a
ferences rend tart fenn egy lelkigyakorlatos házat, mely erdővel körbevéve igazán hangulatos helyszín lesz a tábo-
rozáshoz.

Az utazás most is autóbusszal történik, az étkezés napönta egyszeri 2 fogásos meleg étel, a többi étkezést önel-
látással oldjuk meg. A részvételi díj az utazást, szállást, étkezést, valamint a programok költségeit is tartalmazza. A
tábor időpont ja: 2008. július 06 - július 12. Tehát vasárnap reggel indulunk, és következő hét szombaton este
érkezünk vissza.

A részvételi díj családonként: 1 gyermek esetén: 17.000,- Ft
2 gyermek esetén: 32.000,- Ft
3 gyermek esetén: 46.000,- Ft.

Szeretettel várunk minden hittanos gyermeket 8 éves kortól, (ált.isk.2.osztályától) illetve olyanokat, akiknek
a tábori körülményekhez, fegyelemhez való alkalmazkodás nem okoz nehézséget.

Jelentkezési lapot a sekrestyében lehet kérni. Kérjük mind két oldalát kitöltve, gyermekenként 2.0f)0 Ft elő-
leg befizetésével együtt, borítékba téve a sekrestyében mielóöb, de legkésóöb február 24-ig leadni'szíveskedjenek!
(családonként egy lapot kell kitölteni)
A részvételi díj fennmaradó részét 3 részletben lesz lehetőség befizetni:

1. 2008. április 6.
2. 2008. június 8.
3. 2008. július. 5. (indulás előtti nap)

Eddjg minden évben volt olyan, akinek a jelentkezését nem tudtuk elfogadni, mert elértük azt a létszámot, amit a
szálláshely be tudfogadni, ezértjavasoljuk, hogy aki biztosan jönni akar, ne várjon a határidő végéig! /Ha a tá-
borral kapcsolatos kérdésük merülnefel ezen a számon érdeklődhetnek:

06(70)947-0346 Táborvezetők


