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Örökmécses 

Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjt 

 
A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt 
hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén 
március 5-ére esett. A keresztények ebben a 
bűnbánati időszakban Jézus Krisztus 
feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére 
készülnek, a hitben való elmélyülés, a 
kiengesztelődés és a lemondás segítségével. 

A hamvazószerda arra az ősi 
hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a 
vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. 
Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az 
előző évben megszentelt és elégetett barka 
hamujából a pap ezen a napon (és nagyböjt első 
vasárnapján) keresztet rajzol a hívek 
homlokára, közben pedig ezt mondja: 
„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá 
leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást 
és a megtisztulást. 

Mivel a vasárnapokat az Egyház nem tekinti böjti napnak, a VII. század óta szerdai nappal 
kezdődik a nagyböjt, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti napok száma éppen negyvenet 
tesz ki. A nagyböjt azért tart pontosan negyven napig, mert a Szentírásban és az abból kiinduló 
keresztény hagyományban a negyvenes szám mindig az egyes események jelentőségét emeli ki. 
(Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven napot töltött a pusztában. 
Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven 
napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.) 

A negyvennapos böjt a IV. századra vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig 
olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a 
böjti napokon egyáltalán nem fogyasztottak. Az Egyház mára enyhített a böjti szabályokon, de 
hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti híveknek csak 
háromszor lehet étkezniük és egyszer jóllakniuk. E két napon és nagyböjt többi péntekén 14 
évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. 

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely a XIII. század óta jelképezi a liturgiában a 
bűnbánatot. Ugyancsak a bűnbánat jeleként marad el a nagyböjt egész folyamán a szentmisékben 
az alleluja, amely a liturgiában az öröm legközvetlenebb kifejeződése; a templomot ez időszakban 
nem díszíti virág. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság, 
amelyen a hívek mintegy végigkísérik Krisztust a kereszthalála felé vezető úton. 

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát 
állítja középpontba, kifejezi az ember Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való 
áldozatvállalását. Húsvétra készülve az Egyház a böjt mellett az ima és az alamizsnálkodás (a 
szegények megsegítése) lelkületét ajánlja híveinek. 

 
Magyar Kurír 

  



XII. évfolyam, 1. (32.) szám Örökmécses 2014. hamvazószerda 

 

 
II 

Ferenc pápa gondolatai:  

Aki nem következetes keresztény, az botrányt okoz 

 
Aki részesül ebben a bérmálás szentségben, az kinyilvánítja, hogy keresztény akar lenni. Ez 

azt jelenti, hogy tanúságot teszünk Jézus Krisztusról. A keresztény olyan személy, aki 
keresztényként gondolkozik, ekként érez és cselekszik. Ez következetes keresztény életet jelent. Ha 
valaki azt mondja, hogy hisz, de akár egy is hiányzik e dolgok közül, akkor nem keresztény. Nincs 
rendjén, ha következetlenség áll fenn. A keresztények, akik nem élnek következetesen, nagyon 
rosszat tesznek – hangsúlyozta a Szentatya. 

Utalt az első olvasmány szavaira (Jak 5,1–6): hallottuk Szent Jakab apostol mit mond 
néhány nem következetes embernek, akik azzal dicsekedtek, hogy keresztények, de 
kizsákmányolták alkalmazottaikat: „Íme, a munkások bére, akik mezőiteket learatták, s amelyet ti 
megdézsmáltatok, felkiáltott, és az aratók kiáltása eljutott a Seregek Urának fülébe”. Az Úr erőteljes 
szavakat használ. Ha valaki ezt hallja, esetleg azt gondolja: ezt egy kommunista mondta. Nem, ezt 

Jakab apostol mondta! Ez az Úr Szava. Amikor nincs keresztény következetesség, és e 
következetlenség szerint élünk, botrányt okozunk. A keresztények, akik nem következetesek, 
botrányt okoznak. 

Jézus felemeli szavát a botrány okozói ellen: „Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, 
akik hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe vetnék” 
(Mk 9,41–50). Egy következetlen keresztény nagyon rosszat tesz, a botrány pedig megöl. Hányszor 
hallottuk: de atyám, én hiszek Istenben, de nem hiszek az egyházban, mert ti keresztények mást 
mondotok és mást tesztek. Vagy például: én hiszek Istenben, de bennetek nem. Mindez a 
következetlenség miatt van így – mondta a pápa. 

Ha például találkozol egy ateistával, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenben, felolvashatsz 
neki egy egész könyvtárat, amely arról szól, hogy Isten létezik, és be is bizonyíthatod, hogy Isten 
létezik, az ateistának attól még nem lesz hite. De ha te ez előtt az ateista előtt tanúságot teszel 
következetes keresztény életedről, akkor valami elkezd majd működni szívében. Éppen a te 
tanúságtételed következtében lép fel majd nála az a kereső nyugtalanság, amely a Szentlélek 
működéséhez vezet. Ezt a kegyelmet mindnyájunknak, az egész egyháznak kérnie kell: „Urunk, 
add, hogy következetesek legyünk”. Imádkozzunk tehát, mert ahhoz, hogy következetes keresztény 
életet élhessünk, imára van szükség. 

A keresztény következetesség Isten ajándéka, amit kérnünk kell: „Uram, add, hogy 
következetes legyek. Uram, add, hogy soha ne botránkoztassak meg senkit, hogy olyan személy 
legyek, aki keresztényként gondolkozik, keresztényként érez, keresztényként cselekszik.” Amikor 
gyöngeségünk miatt elbukunk, kérjünk bocsánatot: Mindnyájan bűnösek vagyunk, mindnyájan, de 
mindnyájunknak meg van az a képessége, hogy bocsánatot kérjen. 

Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson! Legyünk alázatosak, és kérjünk bocsánatot: 
„Uram, nem voltam következetes, bocsáss meg!” Haladjunk előre az életben keresztény 
következetességgel, annak a tanúságtételével, aki hisz Jézus Krisztusban, aki tudja, hogy bűnös, de 
akinek van bátorsága, hogy bocsánatot kérjen, amikor téved, és aki nagyon fél attól, hogy botrányt 
okozzon. Az Úr adja meg mindnyájunknak ezt a kegyelmet! – hangzott el Ferenc pápa csütörtök 
reggeli homíliájában. 

 

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 
 

Örökmécsestől Örökmécsesig 

 
 December 27-én, Szent János apostolnak és evangélistának, a borászok védőszentjének napján 

az egyesület tagjai saját boraikból hoztak a hálaadó szentmisére, amelynek keretében a 
lelkipásztor megáldotta azokat. 
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 Február 8-án jótékonysági (Caritas) bál volt a Tűzoltóotthonban, mintegy 40 vendéggel. 
Köszönet a  szervezőknek, az önkénteseknek és a résztvevőknek. 

 Plébániánk újsága, az Örökmécses most karácsonykor volt 10 éves. Mint ismeretes, 2003 
karácsonyára készítettük el az első számot. A hálaadó szentmisét kerületi esperesünk, Brasnyó 
Ferenc atya és Tóth József helybeli plébános mutatták be, 2014. február 25-én. Sajnos, 
mindössze 17-en (!) voltunk egy ilyen tízévenként előforduló jubileumi hálaadó szentmisén. Sem 
hideg, sem meleg, se eső, se hó nem volt aznap, mégis kevesen voltak a szentmisén, amely hűen 
tükrözi, hogy mennyire becsüljük újságunkat... 

 

Előretekintő 

 
 Március 18-án (kedden) 17 órától szülői értekezlet lesz a hittanteremben az elsőáldozók szülei 

részére.  
 Szintén március 18-án 18 órától szülői értekezletre hívjuk a bérmálkozók szüleit is. 
 Március 21-én immár 5. Alkalommal szervezzük meg a nyolvanévesek (1934-ben születettek), 

majd április 5-én a nyolcvan éven felüliek hálaadását. A jubilánsok részére meghívót küldünk. 
 Egyházmegyénk nagyböjti bűnbánati napját idén Kishegyesen tartjuk meg, március 29-én. A 

lelkinap 10 órakor kezdődik, a záró szentmise pedig 16 órakor lesz. A szentmisét Sztrikovits 
János nyugalmazott plébános vezeti. Jelentkezni lehet a plébánián március 22-ig. Ha lesz 
elegendő számú jelentkező, akkor autóbuszt indítunk. 

 A húsvéti gyónóbúcsút templomunkban április 12-én (szombaton) tartjuk. Gyónási lehetőség 14 
és 16 óra között lesz. Használjuk ki ezt a lehetőséget, gyónjunk meg, hogy tiszta lélekkel 
ünnepelhessük meg Krisztus Urunk feltámadását. 

 Április 24-én, Szent György-naptól Szent Mihály napjáig (szeptember 29.) az Úrangyalát reggel 4 
órakor, este pedig 8 órakor imádkozzuk.  

 A harmadikos hittanosok május 18-án a 12,00-kor kezdődő szentmisén lesznek elsőáldozók. 
 A bérmálás június 1-jén, vasárnap 8 órakor lesz. Imádkozzunk élsőáldozóinkért és 

bérmálkozóinkért! 
 Az Örökmécses jelenlegi száma ft. Brasnyó Ferenc espres-plébánosnak, Szakál Erzsébetnek és a 

topolyai Foto Rind műteremnek köszönhetően jelenhetett meg. Isten áldása legyen az 
adakozókon és az adományokon! 
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IV 

 

 
Elsőáldozók 20 évvel ezelőtt (1994.06.12.) 

 

 
Elsőáldozási emléklap (1971.05.23.) 

 

Örökmécses  Kizárólag a bajsai hívek belső használatára kiadja a bajsai Római Katolikus Plébánia. A lapot önkéntes 

adományokból tartjuk fenn, és kereskedelmi forgalomba nem kerül. Felelős szerkesztő: Tóth József plébános. 

Számítógépes előkészítés: Plohl Edvin és Damján Zsolt. Lektor: Damján B. Judit. A lap előkészítésében való 

közreműködés díjtalan, a megjelentetéséhez támogatásokat köszönettel elfogadunk. Sokszorosította a topolyai FOTO RIND 

műterem. Példányszám: 150. 


