
Családi közös imáinkban olvassunk 

naponta egy részt a Szentírásból. 
Vehetjük a napi szakaszt, vagy a 
hét első felében az előző vasárnapi, 
a második felében a következő va-
sárnapi olvasmányokat, vagy a havi 
igét stb. De olvassuk mindenkép-
pen a Szentírást – és minden napra 
tőzzünk ki egy elhatározást – amely 
által a felebarátunknak valamilyen 
konkrét örömet szerzünk. 
A lemondás e héten legyen a böjt: 

lemondás valamilyen ételről, amit 

szeretünk. Valami egyszerű lemon-
dást jó, ha az egész nagyböjtre el-
határozok (nem teszek cukrot a teá-
ba, nem eszek édességet, csak ün-
nepeken, nem tv-zek, számítógép-
ezek stb). Ahányszor nehéznek tű-
nik ennek megvalósítása: egyesít-
sem életemet, tettemet a szenvedő 
Megváltó Jézussal – aki bennem 
akar élni. 
 

Ha már látom, hogy a földön 
nincs sem menedék, sem orvos-
ság, sem jóvátétel, sem újrakez-
dés: odaroskadok a véres, sötét 
fa lábához: a Golgota keresztjé-
hez. Eltékozolt életem minden 
erejével, egy utolsó, hősies moz-
dulattal azt karolom át. 

 

 

 

 

Ünnepek, hirdetések 

csütörtök: SZENT KÁZMÉR 

� március 3-án elsőszerda. Reggel 
hattól másnap reggel hatig 24 
órás szent-ségimádás lesz a Szent 
Anna Otthon kápolnájában. 

� Március 4 — elsőcsütörötök, Esti 
szentmisénket a Rózsafüzér Tár-
sulat szándékára ajánljuk fel, a 
tagok a titokcseréről ne feledkez-
zenek meg.  

� Március 5 — elsőpéntek. Fél hat-
tól kersztutat imádkozunk.  

� Február 6 — elsőszombat. Este 
negyed hattól engesztelő rózsafü-
zért imádkozunk a Fatimai Szűz-
anya szándékára. Szeretettel vár-
juk az imádkozó testvéreket!  

� Márc. 18 és 21 között nagyböjti 
lelkigyakorlatot tartunk baráti 
lelkigyakorlatos házunkban. Je-
lentkezni márc.13-ig lehet a plé-
bánián.   

� Ezen a hétvégén van a gyűjtés a 
katolikus iskolák javára. Kedves 
híveink nagylelkű adományait 
előre is köszönjük 

 

Elérhetőségek:  
postán:  Győr, 9024  Szentlélek tér 1. 

telefon/fax: 96/ 419-588  

neten: www.szentlelek.extra.hu 

 vagy:  www.gyertya.fw.hu 
e-mailen: freemaker@freemail.hu 

Életet a léleknek! 
2010. február 28. A Szentlélek templom lapja nagyböjt 2. vasárnapja 

„Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”  

Ez volt hegye az elragadtatásnak. 
Nagy, napsütéses, tömjénes vasárnap, 

Ünnepe az életnek, a csodának. 

Aranyos arccal fölnézett a Mester, 
Ruhája hónál tündöklőbb ezerszer, 

Ó, ily fehér még nem volt eddig ember! 

És lenn, ahol a Golgota vet árnyat, 
Látta a méla, néma olajfákat, 

Hol nemsokára lelke holtrabágyad!  
Juhász Gyula: A Tábor hegyén 



Olvasmány: Ter 15,5-12.17-18 
Majd kivezette a szabadba, és azt 
mondta neki: ,,Nézz fel az égre, és 
számláld meg a csillagokat, ha tudod!' 
Aztán így folytatta: „Éppen ilyen lesz 
az utódod is.” Hitt az Úrnak, s ez igaz-
ságul tudatott be neki. Ekkor azt 
mondta neki az Úr: „Én vagyok az Úr, 
aki kihoztalak a káldeai Úrból, hogy 
neked adjam ezt a földet birtokul.” Ám 
ő azt válaszolta: „Uram, Isten, miből 
tudhatnám meg, hogy a birtokom 
lesz?” Az Úr erre azt felelte neki: 
„Hozz nekem egy háromesztendős 
üszőt, egy háromesztendős kecskét, 
egy háromesztendős kost, továbbá egy 
gerlét és egy galambot!” Ekkor ő el-
hozta mindezeket, középen kettévágta 
őket, és lerakta a két darabot egymás-
sal szembe; a madarakat azonban nem 
vágta ketté. A húsokra ragadozó mada-
rak szálltak, de Ábrám elűzte őket. 
Amikor aztán a nap leszállóban volt, 
mély álom fogta el Ábrámot, és nagy 
rettegés és sötétség szállt rá. Amikor a 
nap lenyugodott, sűrű sötétség lett. És 
íme, megjelent egy füstölgő kemence 
és egy tüzes fáklya, s átvonult a húsda-
rabok között. Ezen a napon kötött az 
Úr szövetséget Ábrámmal, ezekkel a 
szavakkal: „Utódodnak adom ezt a 
földet, Egyiptom folyójától egészen a 
nagy folyóig, az Eufráteszig.” 
 
Szentlecke: Fil 3,17 - 4,1 
Legyetek követőim, testvérek, és fi-
gyeljetek azokra, akik úgy élnek, 
ahogy példát adtunk nektek. Mert so-
kan élnek úgy -sokszor mondtam nek-
tek, és most is sírva mondom- mint 
Krisztus keresztjének ellenségei. Vé-
gük a pusztulás, istenük a hasuk, di-
csekvésük az, ami a szégyenük, s a 

figyelmük földi dolgokra irányul. A mi 
hazánk azonban a mennyekben van, 
ahonnan mint üdvözítőt várjuk az Úr 
Jézus Krisztust. Ő átalakítja gyarló 
testünket, és hasonlóvá teszi az ő di-
csőséges testéhez, azzal az erővel, 
amellyel hatalma alá vethet mindent. 
Azért tehát, szeretett és hőn óhajtott 
testvéreim, örömöm és koronám, így 
tartsatok ki az Úrban, szeretteim! 
 

Evangélium: Lk 9,28b-36 
Történt pedig e beszéd után mintegy 
nyolc nappal, hogy maga mellé vette 
Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a 
hegyre imádkozni. Miközben imád-
kozott, arcának színe elváltozott, a 
ruházata fehér lett és fényben sugár-
zó. És íme, két férfi beszélgetett vele, 
Mózes és Illés, akik dicsőségben 
megjelentek, és beszéltek az ő eltávo-
zásáról, amelyet Jeruzsálemben ké-
szült beteljesíteni. Pétert és a vele 
lévőket elnyomta az álom. Amikor 
felébredtek, látták dicsőségét, és a két 
férfit, akik ott álltak vele. És történt, 
hogy amikor eltávoztak tőle, Péter 
ezt mondta Jézusnak: „Mester! Jó 
nekünk itt lenni! Hadd csináljunk 
három sátrat: neked egyet, Mózesnek 
egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta 
ugyanis, hogy mit mond. Amíg eze-
ket mondta, felhő szállt le, és elborí-
totta őket. Amint a felhőbe jutottak, 
félelem fogta el őket. A felhőből szó-
zat hallatszott: „Ez az én választott 
Fiam, őt hallgassátok”. Mikor a szó-
zat elhangzott, Jézus egyedül maradt. 
Ők pedig hallgattak, és senkinek sem 
szóltak azokban a napokban mindar-
ról, amit láttak. 

12,25). ő igazán szabaddá akar ten-
ni. Amikor naponta tekintetünket 
ráfordítjuk, megtapasztaljuk szere-
tetét, jelenlétét. És ebben a szeretet-
ben minden átértékelődik. Szabad 
leszek. És ez a szabadság rendezi 
életem házát. Kedves Olvasó! 
Akarsz szabad lenni? Keresd az 
Istent, és ő megtalál szabadságával! 

 

Az igazi böjtölés 

Az igazi böjtölés nem azon múlik, 
hogy eszünk-e húst vagy nem. Per-
sze, tartsuk be, amit az Egyház elő-
ír, mert ez lelkünk javát szolgálja. 
De ezt ne azért tegyük, mert kötele-
ző, hanem azért, mert tényleg ko-
molyan vesszük, hogy Jézus a ke-
resztáldozatával váltott meg min-
ket, és ezért visszafogjuk élvezete-
inket és kényelmünket. Sokan van-
nak, akik csak a testüket böjtöltetik, 
a lelküket nem. Testüktől mindent 
meg akarnak vonni, de lélekben 
önteltek. Az emberi elismerés és 
karrier érdekében, pl. divatos test-
súlyt szabnak meg maguknak. Iga-
zán akkor böjtölünk, ha az elisme-
rést nem embertől, hanem Istentől 
várjuk. De ez nem elvárás, mert 
úgyis tudjuk, hogy megad mindent, 
ami teljes életünkhöz kell. Az igazi 
böjt frissen tartani a lelki szegény-
séget. Amikor arra építjük életün-
ket, hogy Isten a mi gazdagságunk, 
és ebből forrásozik a külső böjtölés, 
hogy visszatartjuk magunkat attól, 
ami egyébként nem lenne tilos. 

Krisztus már megváltotta a világot. 
Érdemes kiböjtölni, hogy ez szemé-
lyes életünkben is megvalósuljon  

Sánta János. 
 

SZENT NEGYVEN NAP:  
a böjt és lemondás az  

ÖRÖM forrása 
(XVI. Benedek pápa böjti  

meghívása alapján) 

A Szentatya arra hív, hogy idei szent 
40 napunkon találjuk meg újra a 
böjt, a lemondás igazi értelmét és 
örömét! Legyen az idei böjt örven-
dező út, amely közelebb visz Isten-
hez, családunkhoz, felebarátunkhoz, 
és önmagunkhoz! Egy javaslat: a 
muzulmánok földre borulnak, a 
buddhisták lótusz-ülésben imádkoz-
nak… Az ősi katolikus imaforma a 
térdelés. Gyakoroljuk e nagyböjtben 
a térdelést az egyéni és családi ima 
alkalmával egyaránt. Legyen ez Jé-
zus előtti leborulásunk segítője és 
kifejezője. 

Nagyböjt 2. vasárnapja és hete 
„Ez az én szeretett Fiam,  

Őt hallgassátok.”  
Jézusban és az Igében Isten szól 
hozzánk. A Szentírás nem csupán 
felemelő olvasmány: a hívő Istennel, 
Jézussal találkozhat benne, ha meg-
próbálja életében is megvalósítani az 
Ige meghívását. Az ősegyház sok 
tanítója így fogalmazott: nem élő 
keresztény az, aki nem olvassa na-
ponta a  Szentírást, és nem az Ige 
alakítja életét. Az egyház legutóbbi 
szinódusa is erre hívott.  



érthetetlen sötétsége előtt, olyan 
örvendező lélekkel, mint ahogy a 
kotló alól való tojások lámpázásá-
nál a gazdasszonya akkor örül, ha a 
tojáson felfedezi a sötét pontot – 
mert tudja, hogy ebből egyszer élet 
lesz. Az árnyék az élet jele.” 
A tojáson levő sötét pont az élet 
jele. Ugyanígy a kereszt félelmete-
sen sötét realitása nem a rémületet 
kell, hogy felkeltse a lelkünkben, 
hanem a reményt, az élet diadala, a 
feltámadás dicsősége utáni vágyat! 

 

Nagyböjti gondolatok  
Veress Sándor atyával:  

SZABADSÁG  
„Az élet hasonlít egy felhőhöz, 
amely nyáron gyorsan végigvonul 
az égen, vagy a rózsa illatához, 
amely nem tart sokáig. Tekintsétek 
az életet úgy, mint egy új házat, 
amelyben nem tudtok maradni so-
káig: lakhattok benne tíz, száz vagy 
ezer évig, de elérkezik a nap, ami-
kor el kell, hagyjátok. A pénzt úgy 
értékeljétek, mint az ösvény köveit, 
ha elköltitek, nem marad semmi, ha 
pedig megtakarítjátok, mintha hi-
deg köveket tartottatok volna meg.”  
Azt gondolom, hogy ez a kis indiai, 
arab, perzsa hagyomány keveréké-
nek erkölcsi meséje nagyszerűen 
beilleszkedik a mi nagyböjti idő-
szakunk mondanivalójába. A szép-
ség nagyon gyorsan elhervad, az 
élet visszatarthatatlan mozgásában 
felbomlik. A pénz elkúszik, és nem 
tud valóban boldoggá tenni. Nagy-

imádság hatására: „arca elváltozott 
és ruhája ragyogó fehér lett.” 
A keresztény embernek is szüksége 
van időre és helyre, melyben sza-
baddá teszi magát a mindennapi 
munkától és megnyílik Isten világa 
fel. Főként most a „Szent negyven 
nap” alatt újuljunk meg imaéletünk-
ben a csend, a szemlélődés és az 
Istennel való együttlét számára. Ne 
sajnáljuk az időt az imára. Nem el-
vesztegetett percek azok, hanem 
lelki energiagyűjtések. 
Mert Isten Fia. A mennyei Atya sza-
va mint valami mennydörgés szólal 
meg: „Íme, az én választott fiam, őt 
hallgassátok!” Jézus nyilvános mű-
ködése alatt mindig „Fiúnak” ne-
vezte magát: „senki sem ismeri a 
Fiút, csak az Atya”; „a Fiú csak azt 
t e h e t i ,  a m i t  a z  A t y á n á l 
lát”; „Atyám, dicsőítsd meg Fia-
dat!” Az ő szeméből az a különös 
fény áradt, amely a gyermek-
szemeket jellemzi. A tisztaságnak, 
az ártatlanságnak, a derűnek a kisu-
gárzása. A megdicsőülés hegyén ez 
a fény árasztja el arcát, sugárzik 
egész alakjából. Most érzi igazán 
Fiúnak magát! Nem csoda, ha az 
Atya sem bírja magában tartani ezt 
a boldog örömet és kicsattan belőle 
a nagy kinyilatkoztatás: „Ez az én 
szeretett Fiam, akiben nekem ked-
vem telik, Őt hallgassátok!” 
Mi Isten gyermekei vagyunk! Miért 
nem árad akkor arcunkról a fény? 
Miért problémázunk összeráncolt 
homlokkal? „legalább látnánk rajta-
tok, hogy megváltottnak érzitek ma-

Jézus színeváltozása 
A kirakatban lévő tárgyakat erős 
tükrös izzók, lámpák világítják meg. 
A színész reflektorfényben játszik. 
Ezek külső fényforrások. Még a 
hold és a csillagok is kívülről, a 
naptól kapják fényüket. 
Jézusnál a színeváltozás hegyén 
személyisége mélyéből belső fény 
tört elő. Pedig akkor már kínszenve-
désre készült. Mi lehetett a magya-
rázata, titka Jézus megdicsőülésé-
nek? Erre keressük a választ nagy-
böjt 2. vasárnapján Lukács evangé-
lista utalásaiban. Továbbá, hogy mit 
tehet a keresztény ember, hogy a 
fény ne aludjék ki az ő arcán se? 
Miért ragyog Jézus arca? 
Mert imádkozott a Tábor-hegyen. 
„Jézus felment a hegyre imádkozni. 
Miközben imádkozott, arcának szí-
ne elváltozott” – írja Lukács. Evan-
géliumában gyakran említi, hogy 
Jézus imádkozott: megkeresztelke-
dése után feljött a vízből és imádko-
zott; a 12 kiválasztása előtt az egész 
éjszakát imádságban töltötte; közvé-
lemény-kutatása előtt: „amikor egy-
szer egyedül imádkozott, megkér-
dezte tanítványait: kinek tartják az 
Ember f iá t?” ;  imádkozot t  a 
Getszemáni-kertben a vérizzadás 
előtt; a kereszten elhangzott hét sza-
va közül három a Mennyei Atyához 
szólt. 
Nos, Lukács a táborhegyi megdicső-
ülésnél is azt emeli ki, hogy Jézus 
szent párbeszédben van az Atyával. 
Az imából merít erőt messiási mű-
ködéséhez. Nem csoda, ha ilyen 
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szerű az élet házának képe. Ez nem 
csak falakból van készítve, amely-
ben az értékes dolgokkal, kincsek-
kel és könyvekkel jól érzi magát az 
ember, hanem érzésekkel, élmé-
nyekkel is van tatarozva, az örö-
möktől egészen a szomorú valósá-
gokig. És ezekhez mindennél job-
ban kötődünk. Gondoljunk csak 
arra, menynyire odatapadunk egy 
kellemes élményhez, hányszor fel-
idézzük magunkban. De az is gya-
kori jelenség, bármenynyire is fu-
ra, hogy mennyire elszakíthatatla-
nul ragaszkodunk a szomorúság-
hoz.  

Azért nem tudunk megbocsátani, 
mert hihetetlenül belekapaszko-
dunk a bennünk kialakult sérel-
mekbe, sebekbe, önsajnálatba, fáj-
dalmakba. A kis buzdító erkölcsi 
mondás az ezektől való elszaka-
dásra is figyelmeztet. Az érzelmek 
jönnek és mennek, átvonulnak éle-
tünkön, mint a felhők. A muzul-
mán hagyomány a sírt és a túlvilá-
got minden ház legnagyobbikának 
tartja. Arra kell figyelni, ami örök-
kévaló, ami nem pusztul el, éle-
tünk legnagyobbik házára. Arra a 
túlvilágra, amely már itt jelen van. 
Az itt jelenlevő túlvilágra. 

Az evangéliumban Jézus ellent-
mondásosnak tűnő mondata ilyen 
összefüggésben talán jobban érthe-
tő: „Aki szereti életét, elveszíti azt, 
és aki gyűlöli életét ezen a világon, 
megőrzi azt az örök életre.” (Jn 



gatokat – mondják rólunk a kívülál-
lók. Néha rossz cégérei vagyunk a 
kereszténységnek: Szerencsére lá-
tunk olyan keresztényeket is, akik-
ről sugárzik az istennel való találko-
zás élménye. Eriksonnak, a tolóko-
csis amerikai lánynak az arcáról 
árad a fény, Kolbe atya énekelt az 
éhség-kamrában, II. János Pál pápa 
haldokolva üzente a fiataloknak: 
„Legyetek derűsek, én is az va-
gyok!” Az kellene, hogy az embe-
rek, ha együtt vannak egy keresz-
ténnyel, megtapasztalnának valamit 
a belső tűzből, mely az istengyer-
mekség tudatából árad! 
Mert a szenvedésre felkészült a lel-
ke. Az evangélista közli, miről fo-
lyik a társalgás Mózes, Illés és Jézus 
között: „Haláláról beszélgettek, 
amelynek Jeruzsálemben kell betel-
jesednie”. A szenvedés, a kereszt a 
téma. Jézus nem reszket tőle, nem 
tiltakozik ellene, hanem ragyog az 
arca. Hát ez is lehetséges? A kereszt 
nem csak rázuhanhat az emberre, 
hanem fel is emelheti? A szenvedés 
nem csak eltorzítani képes az arcvo-
násokat, hanem átszellemiesíteni is? 
A jelenet bele akarja vésni a lel-
künkbe, hogy a szenvedés és a meg-
dicsőülés összefüggenek egymással. 
A megpróbáltatás az embert naggyá 
is tudja tenni. 
A mise alatt templomainkban is 
gyakran átélhetjük a tábor-hegyi 
élményt. Ilyenkor boldogan érez-
zük: „Jó nekünk itt lenni!” Jó lenne 
mindig itt maradni az Úr közelében. 
De nem lehet, odalenn várnak az 

emberek. A templomból közéjük me-
gyünk. De már nem azzal a lélekkel, 
mint ahogy idejöttünk: álmosan, fárad-
tan, kedvetlenül. Az Úrral való találko-
zás öröme, az imádság boldogsága, az 
istenfiúság átélése sugárzik rólunk. 
Érezzék át ez emberek, hogy az Úr 
megdicsőülésének fénye ragyog át raj-
tunk és ezt a fényt árasztjuk rájuk. 

Hajnal György/Magyar Kurír 
 

Amikor pedig úgy érzed, hogy az Úr megpróbál.  
súlyos nehéz teher nyomja vállad  

talán tartani kell attól is, hogy beleroppansz  
nyugodtan idézd fel  

A TE ÉLETED TÁBORHEGYI ÉLMÉNYEIT.  
   

Azok a boldog pillanatok, amikor megéreztél 
vagy  

megéreztettek valamit az örökkévalóságból.  
A szavakkal ki nem fejezhetőt  

LELKETEK VÉGTELEN TÁVLATÁT  
azokat a pillanatokat, amikor  

minden egyszerű volt.  
s az ÚR OTT VOLT KÖZTETEK. 

 

Mert a mi életünk boldog percei  
nem lehetnek puszta öncélú pillangók,  

hanem egy egész életre szóló  
erőtartalékok.  

Ezeket az élményeket történésükkor –  
amúgy se tudjuk teljesen átélni,  
de akár egy életen át is kihat,  

sugárzó erejük.  
 

Óvjuk TÁBORHEGYEINK ÉLMÉNYEIT:  
   

Azt, amikor az  
ISTENKÉPMÁS FELRAGYOGOTT  

a szeretett lény arcán,  
azt, amikor először láttad meg szemében az  

Isten napsugarát:  
a házastársadéban  
a gyermekedében  
a barátodéban:  

   
Mert a MINDENNAPOK KERESZTJÉHEZ  

erőt meríthetünk belőle:  

emelő, ha sikerül akárcsak egy 
„bogárnyit csenni” a Fényből, és 
„embernyit meríteni Istenből”, 
majd ezek segítségével mint 
„takarítási eszközökkel” kimosni az 
aranyat lelkünk folyójában. 
A kereszténység legnagyobb ünne-
pére készülődve nem is lehet más 
és szebb célkitűzésünk, mint hogy 
az életünk bűnbánati folyójában 
álljunk, és emberi korlátainkhoz 
mérten „merítsünk Istenből”. 
Istenből meríteni azonban nem csu-
pán megnyugvás vagy öröm, ha-
nem jézusi szenvedés is, hiszen ha 
a Krisztus-arcot keressük, nemcsak 
az öröm átélői leszünk, hanem a 
szenvedésé is. De a keresztény 
szenvedés nem keserű mégsem, 
hanem boldog, mert nem öncélú – 
mások javát szolgálja, mint Pál 
apostol vallja: „Örömest szenvedek 
értetek… az egyház javára” (Kol 
1,24). 
A nagyböjtben végigelmélkedjük 
majd Krisztus szenvedéseit, és el-
csendesedünk a kereszt árnyéká-
ban. Ez a kereszt melletti elcsende-
sedés valamiképpen mégis összefo-
nódik az örömmel, és nemcsak 
nagyböjt negyedik vasárnapján, 
hanem úgy, hogy a szenvedés léte 
ne vegye el a kedvünket, hanem 
nagyböjtben is lelki gyümölcsöket, 
örömteljes megnyugvás hozzon. 
Belon Gellért püspök nagyon ér-
zékletesen ír erről: 
„De valahogy úgy kellene a keresz-
tény léleknek állnia a szenvedés 

Nagyböjt.  

Beleállunk a képzeletbeli folyóba, 
hogy tisztára mossuk a lelkünket. 
Akként próbálunk a negyven nap 
alatt „megtisztulni”, lélekben a hús-
vétra készülni, mint ahogy Mécs 
László az Alázat című versében 
írja: 

„Aranymosónak álltam  

életem folyójába…” 

Nekiállunk hát „aranyat mosni”: 
kihozni magunkból az értékeket, és 
megtakarítani azokat a rájuk rakó-
dott szennytől, kisebb-nagyobb 
bűntől. 
A lélek nagytakarítása a lakástaka-
rításához képest igényesebb feladat. 
Előttünk ott van ugyan a képzelet-
beli folyó, de először bele kell lép-
ni, ez az első tennivaló: az elhatáro-
zás. A bűnbánat tiszta vize adott. 
Aranymosóként az aranyunk is reá-
lis valóság: belső lelki kincseink, 
melyeket befedett a bűn, a mulasz-
tás és fásultság pora. De azokat va-
lahogy tisztára kellene mosni! Me-
ríteni kellene a vízből, a fényből, az 
erényekből, mert csak azáltal fény-
lenek fel bennünk. Mécs László így 
ír a fent idézett vers folytatásában: 
„Meríteni próbáltam a jóságból és 

szeretetből. 

Egy kanál csak kanálnyit meríthet a 

tengerből, 

egy jánosbogár csak bogárnyit 

csenhet a napfényből, 

én ember vagyok s csak embernyit 

meríthetek Istenből!” 

Nagyböjti feladatként egészen fel-


