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Böjt

Az Istennek tetsző gyakorlat isteni eredetű. Amikor 
Istenről beszélünk, akkor a Szentháromságra gondo-

lunk. Ha tehát a böjt Istentől való, akkor szentháromsá-
gos karaktere van. Isten Fia, Jézus Krisztus soha nem tett 
semmi olyat, ami nem az Atyából indult ki, és a Szentlé-
lekben nem az Atyához tért vissza. Jézus böjtölt, de vajon 
a böjtölése is a Szentháromságra utal? Krisztus böjtölése 
– lemondása, kiüresedése – nem az eltávolodásban, nem 
az önsanyargatásban, és nem a magára maradásban  
(önmagában állásban), hanem az irgalmasságban, a min-
denki felé kiáradó szeretetben találja föl magát.
 Mit olvashatunk ki az Istennek tetsző böjti gyakorlat-
ból? Azt, hogy lemondás nélkül nem ismerhetjük meg Isten 
gondolatait. Kisarkítva, hogy le kell mondani a világról.
 A lemondás magányossá tesz, vagy közösséget te-
remt? A helyes válaszhoz vegyük szemügyre a karizmákat.  
A karizmák isteni ajándékok, és arra szolgálnak, hogy az 
egyes ember Krisztus testének, az egyháznak a javára le-
gyen. A kérdés az, hogy a karizmatikus ajándék föltétele-
zi-e a lemondást? Vagy, ami ingyenes ajándék, azért nem 
kell tennem semmit?
 A böjt lényege elszakíthatatlan Isten gondolataitól.  
A böjtölésben éppen azt tudhatjuk meg, hogy Isten mit 
gondol a másikról: a betegről, az éhezőről, az árváról stb. 
Mivel pedig ezt nem puszta információnak szánja, ezért 
kegyelmi, karizmatikus ajándékokat is ad, hogy segítsé-
gükre lehessünk. A böjt célja tehát, hogy Krisztus közös-
sége, az egyház élettel (irgalommal) teljen meg.
    A köznapokra leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy 
nem az böjtöl jól, aki csupán a saját életét vizsgálgatva 
dönti el, hogy miről is fog lemondani. A helyes böjt az, 
amikor a másikra – de nemcsak az éhezőre, a börtönben 
sínylődőre stb., hanem kifejezetten a környezetemre, 
családomra – gondolok. Az olyan böjt, ami a körülöt-
tem élőknek megterhelő, sőt kifejezetten őket terheli 
meg, az nem Istennek tetsző böjt. Ellenkezőleg, arról kell 
lemondanom, azt kell elutasítanom, ami az én életemből  
a többiek terhére van. Egy család akkor böjtöl jól, ha ilyen-
kor minden zajtalanabbul „működik”. Krisztus szenvedé-
sének méltó megünneplésére nem lehet másként készülni, 
mint egymás terheit hordozva, miközben saját koloncain-
kat (bűneinket) pedig Istenre, a Megváltónkra helyezzük.
   A böjt lényegének összefoglalása akár ez is lehetne: 
egyre többet „kitakarni” Krisztusból – vagy még ponto-
sabban, a Szentháromság életéből, a szeretetből.

Görbe József plébános

Nagy Éva: Az ÉLET

Cserháti Károly:
Az utolsó vacsorán

Az áruló közöttünk béget, suttogták halkan,

magukat hitték árulónak a hangzavarban.

Agyuk béna volt, tompa és süket,

kerevet széle markolászta izzadt tenyerüket.

Álluk szögletében gombóccá görnyedt egy izom,

a jövendő keresztet keresték horpadt vállaikon.

Szívükben villámlott a kétkedők veszett dühe:

talán a harcot sem bírjuk el Őnélküle?

Szemüket szétzilálta a kegyetlen átok,

s a pupillák kórusa egy kérdést kiáltott:

Vajon az Életnek mi lesz az ára?

De a csók még váratott magára.
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A farsang elmúltával új időszak kezdődik, a természet 
is fakadóban, tavaszodik, az egyházi évben is tavasz 

kezdődik, a lelkek tavasza.
 Az elcsendesedés, a befeléfordulás időszaka ez, mely-
ben az ünnepvárás testi-lelki tisztálkodásának része a böjt. 
„Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért 
vezekeljünk, és így lelkünket megmentsük.”

    
 A nagyböjt történetéből

A nagyböjt kialakulásában több fokozatot látunk. A má-
sodik században a húsvéti böjt csak egy vagy két napig 
tartott, nagypénteken és nagyszombaton.
 A lateráni múzeumban lévő Szent Ipoly püspök szob-
rának felirata szerint a harmadik századtól már több mint 
két hétig tartott a böjt, a negyedik században pedig már 
majdnem általánossá vált a „quadragesima”, a negyvenna-
pos böjt. Ez a mai első nagyböjti vasárnappal kezdődött, 
de mivel vasárnap nem böjtöltek, azért tulajdonképpen 
csak 36 napon át   tartott. Valószínű Nagy Szent Gergely 
pápa csatolta még ide a hamvazószerdától vasárnapig 
terjedő négy napot, hogy teljes legyen a negyven nap, 
amint az Úr Jézus is negyven napig böjtölt.  
    A keresztény ókorban a XII-XIII. századig a bűnösök, 
akik a szentgyónásban   bizonyos nagy bűnökkel vádol-
ták magukat, gyóntatójuktól a  vezeklő könyvek utasítása 
szerint nyilvános  beismerésre vagy nyilvános vezeklésre 
is köteleztettek. Ez az ünnepélyes vezeklés szabályai sze-
rint történt. Az ősegyházban három úgynevezett főbűnért 
kellett nyilvános vezeklést tartani: bálványimádásért,  
gyilkosságért, erkölcstelenségért. A későbbi századokban 
sokat bővült a bűnlajstrom: varázslásért, jóslásért, hitsze-
gésért, törvény előtti hamis tanúságért, rablásért, gyújto-
gatásért, uzsoráért, nőrablásért, törvénytelen házasságért 
is nyilvánosan kellett vezekelni.   
 A nyilvános vezeklőket  külsőleg  a bűnbánati viselet 
is megjelölte: hajukat lenyírták, nem mehettek lovon vagy 
kocsin, nem kereskedhettek, nem katonáskodhattak, nem 
vehettek részt vendégségben. Búcsújárásokat és sanyar-
gatásokat kellett magukra vállalniuk, s mindezt heteken, 
hónapokon,  sőt olykor éveken át.
Néha a püspök részben vagy egészében elengedhette eze-
ket a vezekléseket az egyház vagy a közjó érdekében tett jó 
cselekedetek jutalmául, hogy a hívők buzgóságát, áldozat-
készségét ezzel is fejlessze. Mindenesetre eredményeseb-
ben  tették a bűnösöket jobb emberekké ezek a vezeklések, 
mint később és most  a börtönök és fegyházak.

   A nagyböjt ma
Napjainkban, amikor nincsenek már vezeklők, s a testi 
böjtöt is igen sokban enyhítette az egyház, a húsvét előtti 
időszak minden keresztény ember számára az élet megújí-
tásának ideje az Úr Jézus szellemében. 
 „Böjt nélkül hiúság és értéktelen a bánat.” (St. Basilius) 
 „A böjtölés tisztítja a szívet, megvilágítja az értelmet, 
erősíti az akaratot, gyöngíti az érzékiséget, meggyújtja 
a  tisztaság világosságát”– mondja Szent Ágoston. 

     A testi böjt azonban a negyvennapos programnak csak 
az egyik fele, a másik a lélek böjtje.  Így mondja az egyház 
himnusza is: 
    Utamur ergo parcius                 
    Verbis, cibis et potibus
    Somno, iocis. Et arctius
    Somno, iocis. Et arctius
    Perstemus in custodia.
      Éljünk tehát mértékletesebben
 Szóval, étellel, itallal,
 Álommal, tréfával. És fegyelmezettebben
 Álljunk önmagunk megőrzésébe. 

 Gubekné Ludas Mária

A nagyhét liturgiai programjai
Április 2. nagycsütörtök: 
 5.00   Lamentáció (virrasztó imaóra) 
 18.00   Szentmise az utolsó vacsora emlékére
Április 3. nagypéntek:   
  hajnal 5.00 Lamentáció (virrasztó imaóra) 
 14.00 Keresztút – találkozás a temetőben 
  a keresztnél, onnan indulunk a Kálváriára 
 18.00  Nagypénteki liturgia
Április 4. nagyszombat:
 5.00 Lamentáció (virrasztó imaóra) 
 9.00 Szentségkitétel (szentsír őrzése egész nap) 
 19.30 Szentmise, utána feltámadási körmenet
Április 5. húsvétvasárnap, Krisztus feltámadása 
 8.00 és 9.15 Szentmise
Április 6. húsvéthétfő:
 9.00 Szentmise

25.Csömöri 
Kórustalálkozó
és Egyházzenei 
Hangverseny

2015. április 25-26-án 17 órától
a római katolikus templomban

Április 25-én szombaton
valamennyi helyi kórus szerepel

Vox Animi Vegyeskar 
vezényel: Ráduly Ildikó és Takács László 

karnagy
Amantis Kamarakórus 

vezényel: M. Nyikos Edit karnagy
Baptista Gyülekezet Kórusa 

vezényel: Kiss Timót Gergô karvezetô
Evangélikus Egyházközség Kórusa
vezényel: Kocsis Krisztina karvezetô

Római Katolikus Egyházközség Kórusa
vezényel: Deák Csaba kántor

Április 26-án vasárnap
vendég kórusok lépnek fel

Budapesti Cantate Vegyeskar
vezényel: ifj. Sapszon Ferenc Liszt Ferenc-díjas 

karnagy
Váci Székesegyház Szent Cecilia Kórusa
vezényel: Varga László kanonok-karnagy

Budapesti Harmónia Nôikar
vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

karnagy
Római Katolikus Egyházközség Kórusa

vezényel: Deák Csaba kántor

A hangverseny támogatói:
Csömör Nagyközség Önkormányzata
 és a Római Katolikus Egyházközség

Kedves Testvérek!
 

S  zékely János püspök úr az idei 
1Úton zarándoklat fő céljának és 

szándékának a MEGBÉKÉLÉST aján-
lotta. Az idei fáklyás keresztút erre  
a szándékra lesz felajánlva.
Megbékélek  magammal
         családommal
         szomszédommal
         a szomszéd népekkel
         politikailag más nézetet 
   vallókkal
         a Jóistennel
Ki-ki maga folytathatja a sort...
Krisztus számít Rád!

 Fodor László

A megváltás ünnepköreinek előkészületei 

Sík Sándor: 
Péter sírása

És lőn, hogy a kakas másodszor szólala.
A csarnokban nevettek a római vitézek,
Visszhangzott szavuktól a főpap udvara.
És megfordult az Úr s az ő szemébe nézett.

És akkor minden elmúlt és minden elmaradt,
És minden elmerült hideg nagy messzeségben,
A szolgák és vitézek, fegyverek és falak,
És nem volt semmi többé, csak az a szörnyű két szem.

Csak az a könnyes két szem. És nem volt semmi más:
Csak ő volt és a Krisztus. És az a villanás,
Melyen az örök titkok minden rejtelme rezgett,

Melynek zengő villáma szegény szívére hullt.
S lőn, hogy az oszlop mellett Péter megtántorult,
És eltakarta arcát és halkan sírni kezdett. 

Prédikációk

Úgy gondolom, nem vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy 
örömmel vettem észre a plébániánk honlapján, a tartalomjegyzékben  

megjelent „PRÉDIKÁCIÓK” rovatot. Itt 2014. január óta olvashatjuk József 
atya vasárnapi és ünnepi szentbeszédeit. Ez jó mindazoknak, akik valami-
lyen oknál fogva nem tudtak részt venni a szentmisén, és hasznos azoknak, 
akik ennek újraolvasásával elmélyülhetnek ezekben a gondolatokban.
 Mert Atya beszédei nem olyanok, amit meghallgatunk, azután nem  
foglalkozunk vele tovább. Nem tudom, mi a titka – az ő szavaival kifejezve: 
misztériuma –, de szinte minden héten van néhány mondata, ami célba ta-
lál. Pont nekem/neked szól. Ezek olyan gondolatébresztő mondatok, ame-
lyek nem hagynak békén, újra és újra előjönnek.
 Itt kapjuk meg azt a lehetőséget, hogyha szükségét érezzük, ismét 
elolvashatjuk, tovább fűzhetjük, és talán szép lassan mindezek beépülnek 
az életünkbe. Sőt a második, vagy harmadik olvasás után azoknak az ér-
telme is kezd megvilágosodni, amelyek fölött első hallásra átsiklottunk.
 Minden szentbeszéde más, de a lényeg mindig ugyanaz. Krisztus felé,  
a szeretet, a megbocsátás útjára terelget minket. Táplál és erőt ad, hogyha 
elbotlunk, képesek legyünk fölállni.
 Őszinte szívvel köszönöm József atyának és azoknak, akik megálmod-
ták és megteremtették ezt a nagyszerű lehetőséget.
        Kalocsai Ágnes
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A Szent Rita Karitász Közösség hírei
Legutóbbi találkozónkon velünk volt Görbe József 
atya, aki minden, plébániánkhoz tartozó intézményért 
felel, de fiatal csoportunk munkáját megelégedéssel látva 
ránk bízza a támogató munkát, amiben már sok tapaszta-
latot szereztünk. Lelki vezetőnk a nagyböjti idő várhatóan 
sok teendőjéhez segítségül elénk idézte: „Szív bőségéből 
mesél a száj.” (Mt 12,34., Lk 6,45) Lelkiismeretünk foly-
tonos felülvizsgálatával, és ahogy alapszabályunkban is le 
van írva, szeretettől vezérelve tegyük a dolgunkat: „A tagok 
munkáját a diszkréció, 
tapintat, beleérző finom 
szeretet jellemezi. Tiszte-
lettel viseltetnek a másik 
szabad elhatározása, dön- 
tési joga iránt. Türelem-
mel kivárják, míg a másik 
fél megnyílik, és bizalma 
kél irántunk, a karitász 
iránt.”  Javasolta, találjunk 
rá módot, hogy közössé-
günk a munkaközösség 
mellett baráti közösséggé 
is válhasson, és valóban 
Isten kezeiként, adakozó- 
iként cselekedjünk.

Tavaszi ötletáradat 
indult közösségünkben. 
Parlagon heverő kerteket 
keresünk, hogy a maguk 
sorsán segíteni kívánó 
rászoruló családok meg- 
művelhessék.
 A bolhapiacon virág-
magokat osztunk egyik 
munkatársunk gondolata 
alapján: „Virágoztasd fel 
kertedet, virágoztasd fel 
lelkedet!” 
 Ötletként felmerült, 
hogy pékségek napi ma-
radék áruját átvennénk, 
és átadnánk az igénylők 
körének. Egy újpesti pékség nagylelkű felajánlását már 
sikerült is szétosztanunk.

Örömhír, hogy KaritászPONTunk bejáratához elké-
szült egy időjárásálló nyitható fedelű fa hirdető tábla. 
Köszönet érte asztalos szakember támogatónknak. Ide 
kitűzhetik az adományozó személyek felajánlásaikat,  
a rászoruló személyek pedig igényeiket. Célunk, hogy 
így, a feltüntetett elérhetőségek segítségével, közvetlenül 
kapcsolatba kerülhessenek a rászorulók az adakozókkal.  
Reményeink szerint, a lehetőséget sokan megismerik. 

Újabb tűzifaadományt szállítottunk egy egyedül- 
álló rászorulónak. Új igénylő is jelentkezett, akinél előbb 
környezettanulmányt végzünk. 

Tizenöt rollátort osztottunk szét használatra a ne-
hezen mozgó személyeknek. A négykerekű, fékezhető 
járókeret felszerelt ülőkével kül -és beltéren egyaránt 
könnyíti a gyengeséggel, járásnehézséggel küzdők életét. 
Amennyiben lenne még rá igény, tudunk szerezni.

Húsvétra is gyűjtünk 
tartós élelmiszereket tá-
mogatott családjaink szá- 
mára a templomban és 
irodai órákban a plébá-
nián testvéreink jószívű 
adományaiból. Ehhez vá-
sárolunk kolbászt, tojást, 
zsírt, lisztet, rizst, cukrot, 
kakaót és egyebeket. A cso- 
magokat március 31-én 
14 órától állítjuk össze a 
plébánián, hogy időben 
eljuttathassuk támogatott-
jaink otthonába. 

Te v é k e ny s é g ü n k 
népszerűsítésére, kiszéle-
sítésére a  középen látható 
szórólapot helyezzük el az 
orvosi rendelők váróter-
meiben és a patikákban.
Hálásan köszönjük orvo- 
saink, patikusaink együtt-
működését. 
  Működőképessé tesszük 
hosszú idő óta veszteglő 
honlapunkat. Egy kedves 
új tagunk adományként 
újból programozza. Plé-
bániánk honlapjáról fog 
nyílni, de a kereső progra- 
mokból is egyszerűen el-

érhető lesz csömör karitasz  kulcsszavakkal. Bízunk benne, 
hamarosan sokan fogják használni. Köszönet a készítők-
nek, és a plébánia honlapja kezelőjének.

Legközelebbi találkozónk: április 14-én kedden, 18.00 
órakor lesz a plébánián.
Bármiben segíthetünk, hívjon telefonszámunkon: 
06 30 667 8407
Facebook: Szent Rita Karitász
Honlap: www. csomorplebania.andocsi.hu

Csömöri Szent Rita Karitász Közössége

Kiadja a Csömöri Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 150 példányban. Felelős kiadó az alapítvány mindenkori vezetője. Szerkesztők: katolikus közösségeink tagjai.  
Dr. Bándiné Tóth Klára, Gubekné Ludas Mária, Hermányos Mária, Nagy Éva, Tiszai Árpádné.


