
"A jó és alázatos lelkő hívek napon-
kénti bőnbánata, hogy mellünket ver-
ve mondjuk: Bocsásd meg bőnein-
ket, amint mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezıknek (Mt 6,12). 
Nem azoknak a bőnöknek a bocsá-
natát akarjuk, amelyek megbocsátá-
sáról a keresztségben nem kételke-
dünk, hanem amelyek, bár cseké-
lyek, emberi gyöngeségbıl gyakran 
besurrannak, s ha összegyőlnek fe-
lettünk, úgy megterhelnek és el-
nyomnak, mint valamelyik súlyos 
bőn. Mert mit változtat a hajótörésen, 
ha a hajót egy nagy hullámcsapás 
borítja és meríti el, vagy ha a víz las-
san szivárogva be a fenéken s ha-
nyagságból figyelmen kívül maradva 
megtölti és elsüllyeszti a hajót?"  

Szent Ágoston  

 

Ismerd meg magadat, ne félj! Tiszta 

vágyaid vezetnek legszebb álmod 

felé, mely újból és újból visszatér, 

mint a Te teremtıd, Isten szava. 

Indulj el abba az irányba, bár sötét 

a tárna, nehéz felszínre hozni az 

értékeket! A bányászat után tüzes 

kohóban tisztítják az ércet. Ne félj, 

megéri! Bízzál alkotódban, a nagy-

böjti szent idı számodra is új vilá-

got nyithat! 

Alkoss! Magadból adj csodát! He-
gyeket mozgató ıserı van benned. 
Merd megtenni azt, amiért világra 
születtél! Add át ajándékaidat, s így 
a világot tovább teremtı Istennek 
társa leszel! 

 

Ünnepek, hirdetések 

szerda: SZENT KÁZMÉR 

szombat: SZENT PERPÉTUA ÉS 
FELICITÁSZ 

� Március 4-én elsıszerda. Reggel 
hattól másnap reggel hatig 24 
órás szent-ségimádás lesz a Szent 
Anna Otthon kápolnájában. 

� Március 5 — elsıcsütörötök, Esti 
szentmisénket a Rózsafüzér Tár-
sulat szándékára ajánljuk fel, a 
tagok a titokcserérıl ne feledkez-
zenek meg. A szentmisét követı 
szentségimádáson az Oltáriszent-
ség rózsafüzért imádkozzuk. 

� Március 6 — elsıpéntek. Fél 6-ra 
keresztútra várjuk a híveket. 

� Március 7 — elsıszombat. Este 
negyed hattól engesztelı rózsafü-
zért imádkozunk a Fatimai Szőz-
anya szándékára.  

� Jövı vasárnap du. 4 órakor lesz a 
családi mise.  

� Március 26 és 29 között nagyböj-
ti lelkigyakorlatot tartunk 
cursillistáknak a gyırújbaráti 
Lelkigyakorlatos Házunkban. 
Jelentkezéseket a plébánián kér-
jük leadni. 

Elérhetıségek:  
postán:  Gyır, 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! 
2009. március 1.  A Szentlélek templom lapja nagyböjt 1. vasárnapja 

„Tartsatok bőnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”  

Itt az alkalmas szent idı 
az üdvösségnek napjai, 

hogy megtisztítsuk a szívünk, 
lemosva vétkek szennyeit. 

 



Olvasmány: Ter 9,8-15 

Majd ezt mondta Isten Noénak, s 
vele fiainak: „Íme, szövetséget kö-
tök veletek és utódaitokkal, és 
minden élılénnyel, amely veletek 
van, a madarakkal, a lábasjószág-
gal és a mezı minden vadjával, 
amely kijött a bárkából, s a föld 
minden állatával. Szövetséget kö-
tök veletek, hogy nem pusztul el 
többé minden test az özönvíz által, 
s nem lesz többé vízözön, amely 
elpusztítja a földet.” Azután Isten 
azt mondta: „Ez lesz a jele annak a 
szövetségnek, amelyet megkötök 
velem és veletek, és minden élı-
lénnyel, amely veletek van, örök 
idıkre: szivárványomat a felhıkbe 
helyezem, s az lesz a jele a szövet-
ségnek közöttem és a föld között. 
Amikor ugyanis felhıkbe borítom 
az eget, feltőnik a felhıkben szi-
várványom, és megemlékezem 
szövetségemrıl, amelyet veletek 
kötöttem, és az összes testet éltetı 
élı lélekkel kötöttem, s nem lesz 
többé özönvíz, hogy eltöröljön 
minden testet.” 
 
 
Szentlecke: 1Pét 3,18-22 

Mert Krisztus is meghalt egyszer a 
bőnökért, az Igaz a bőnösökért, 
hogy minket Istenhez vezessen. 

Test szerint megölték ugyan, de 
életre támadt a Lélek szerint. Ben-
ne ment el, hogy azoknak a lelkek-
nek is a megváltást hirdesse, akik 
a börtönben voltak, akik egykor 
hitetlenek voltak, amikor Isten tü-
relmesen várt Noé napjaiban, mig 
a bárka épült, amelyben kevés, 
összesen nyolc lélek menekült 
meg a víz által. Ennek felel meg 
most a keresztség, amely titeket 
most megment, nem a test szeny-
nyének lemosása által, hanem mint 
a jó lelkiismeret kérése Istentıl 
Jézus Krisztus feltámadása alap-
ján, aki az Isten jobbján van, miu-
tán felment a mennybe, és uralma 
alá vetette az angyalokat és hatal-
masságokat és erıket. 
 
 
Evangélium: Mk 1,12-15 
Ezután a Lélek azonnal elragadta 
ıt a pusztába. A pusztában volt 
negyven napig; a sátán kísértette. 
A vadállatokkal volt, és az angya-
lok szolgáltak neki. Miután Jánost 
átadták, Jézus Galileába ment, 
hogy hirdesse Isten evangéliumát. 
Azt mondta: „Betelt az idı, és el-
közelgetett az Isten országa. Tart-
satok bőnbánatot, és higgyetek az 
evangéliumban.” 
 

„Hit pajzsa” díj 

A kommunizmus áldozatainak em-
léknapja alkalmából (február 25) 

idén nyolcadik alkalommal adták át 
a „Parma fidei – a Hit pajzsa díjat”.  

A 2009. év kitüntetettje:  
Kuklay Antal körömi plébános. 

A Hit pajzsa díj alapítói: Horváth 
Béla volt kisgazda országgyőlési 
képviselı, akinek országgyőlési 
határozati javaslatára vezették be 
2001-ben a „kommunizmus áldoza-
tainak emléknapját”, valamint 
Gyurkovics Tibor író. A kitüntetést 
azon egyházi személyeknek ítélik 
oda, akik a kommunista diktatúra 
évtizedeiben is hőek maradtak hi-
tükhöz, magyarságukhoz. 
Kuklay Antal az 1956-os forrada-
lom kitörése után társaival együtt a 
házi ırizetbıl kiszabadult 
Mindszenty Józsefhez fordultak, 
hogy tájékoztassák a fıpapot az 
Állami Egyházügyi Hivatal tevé-
kenységérıl. 1956. november 3-án 
Turchányi Egon, Mindszenty titká-
ra vezetésével részt vett az elnyo-
mó kommunista egyházpolitika jel-
képének számító hivatal iratainak 
lefoglalásában. A november 4-i 
szovjet beavatkozás után segítséget 
nyújtott az ELTE joghallgatóinak a 
menekülésben. Részt vett egy sok-
szorosított brosúra elkészítésében, 
amely a vidéki papságot tájékoztat-
ta az eseményekrıl. Decemberben 
Abaújszántóra, majd 1957 elején 
Szikszóra helyezték káplánnak. 

1957 májusában letartóztatták, 
1958-ban a Turchányi Egon és társai 
perben tíz év börtönbüntetésre ítél-
ték. 1963-ban szabadult.  

Sárospatakra költözött a szüleihez. 
Az Állami Egyházügyi Hivatal eltil-
totta a papi tevékenységtıl. A sátor-
aljaújhelyi lemezgyárban, majd a 
sárospataki cserépkályhagyárban 
segédmunkásként dolgozott. Késıbb 
az ÁEH engedélyezte, hogy tudomá-
nyos munkát végezzen, így a plébá-
nia könyvtárosaként bekapcsolódott 
a sárospataki katolikus templommal 
kapcsolatos feltáró munkába. Elvé-
gezte az Országos Széchényi 
Könyvtár hároméves könyvtáros-
képzı iskoláját, miközben létrehozta 
a Sárospataki Római Katolikus Egy-
házi Győjteményt. 1968-ban enged-
ték elıször a szószékre. 1973-tól 
Köröm község plébánosa.  

 

"A lelkek romlása a bocsánatos bőnök 

sokaságából ered. Azok okozzák az 

isteni megvilágosítás és sugallat, a 

kegyelmek és lelki vigasztalások, a 

buzgóság és bátorság megcsökkené-

sét az ellenség támadásaival szem-

ben. Ebbıl ered a lelki vakság, a 

gyöngeség, a gyakori bukás, a rossz 

szokás, az érzéketlenség; mert a reá 

való hajlam megszerzésével vétkezik 

az ember a bőn átérzése nélkül."  

Lallemant  

 



XVI. Benedek pápa ez évi nagyböjti 
üzenetében a böjt értékeire hívja fel a 

hívık figyelmét.  

A nagyböjt kezdetén, amely inten-
zív lelki gyakorlás idıszaka, a litur-
gia három bőnbánati gyakorlatot 
javasol a bibliai és a keresztény ha-
gyományból: az imádságot, az ala-
mizsnát és a böjtöt – kezdi üzenetét 
a Szentatya. Ezek felkészítenek ar-
ra, hogy jobban tudjuk ünnepelni a 
húsvétot, és megtapasztaljuk Isten 
hatalmát, aki – ahogy húsvét vigíli-
áján hallani fogjuk – „számőzi vét-
künket, lemossa minden bőnünket, 
a bőnbánóknak ártatlan szívet ad, a 
szomorkodóknak vigaszt kínál. Tá-
vol őzi a győlölködés átkát, és 
meghozza a békés egyetértést, a 
zsarnok gıgjét is fékezi.” (Húsvéti 
örömének) 

A pápa felhívja a figyelmet arra, 
hogy „napjainkra a böjt gyakorlata 
veszített lelki értékébıl, és egy 
olyan kultúrában, amelyet az anya-
gi jólét keresése jellemez, inkább a 
testi egészséget karbantartó terápiás 
eszközzé válik. A böjtölés minden 
bizonnyal javíthatja a testi egészsé-
get, de a hívık számára elsısorban 
lelki 'gyógymód' mindannak leküz-
désére, ami megakadályozza ıket, 
hogy önmagukat Isten akaratához 
alakítsák”. 

A böjt egyidejőleg abban is segít, 
hogy tudatára ébredjünk, milyen 
helyzetben él sok testvérünk – írja 
üzenetében a Szentatya: már a kez-
detektıl jellemezte a keresztény 

ott már elvetette a bizonytalanság 
magvait. Ha már kezdek méricskél-
ni, melyik is lenne a jobb, ha nincs 
határozott döntés a kísértıvel szem-
ben, akkor a gyızelem az ı kezé-
ben lesz. Mert alattomosan, szinte 
észrevétlenül beférkızi magát gon-
dolatvilágomba, értékrendembe, 
hétköznapjaimba, én pedig már 
csak akkor veszem észre, amikor 
már megfertızött. 
A sátánnak roppant jó érzéke van 
ahhoz, hogy megtalálja mindenki 
gyenge pontját. Jézusnál is ezt tette: 
hisz a hosszas böjt következtében 
megéhezett - ezt „kezdte ki” a sá-
tán. Nekünk is meg vannak a ma-
gunk sebezhetı pontjai, ahol tá-
madhatók vagyunk, ahol kikezdhet 
bennünket a kísértı. Ennek be- és 
felismeréséhez alázatra van szük-
ség. Megkeresni a leggyengébb 
pontomat. Mi van, ha megtaláltam? 
És mi van, ha a sátán már „behúzott 
a csıbe”?  
Egyrészt nem kell minden kísértés-
nek bukással végzıdnie, ebben Jé-
zus tökéletes példa számunkra, de 
mi van, ha már „késı”? 
Másrészt, nekünk keresztény embe-
reknek, nincs olyan, hogy késı. El 
lehet esni (néha talán el is kell!), de 
van bőnbánat és van bőnbocsánat!!! 
Fel is szólít minket Jézus, tartsunk 
bőnbánatot. Próbáljam ezeket a bő-
nöket úgy nézni, ahogy Isten néz 
rájuk. Bőnbánatot tartani - megtérni 
- emberi „okoskodás” helyett nézz, 
érezz és gondolkodj Isten szemé-

Mielıtt Jézus megkezdi nyilvános 
mőködését, a Lélek ösztönzésére a 
pusztába megy. Elhagyja a megszo-
kott, természetes környezetét, hogy 
találkozzon Istennel. Ehelyett sem-
mit nem olvashatunk az Istennel 
való találkozásáról, de annál inkább 
hallunk arról, hogy a sátán rátalált 
Jézusra. Megkísértette İt, még Jé-
zust is! Ha ez így történt, akkor en-
nek óriási üzenete van számunkra. 
(Ne felejtsük, az evangélium csak a 
legfontosabb dolgokat, tényeket 
közvetíti, a sok ezerbıl csak pár 
százat!). 
De ha Jézust megkísértette a sátán, 
az nekünk (bocsánat a kifejezésért, 
de) nagyon „klassz”. Mert ebbıl 
egyértelmő, hogy a kísértés, a kí-
sértı önmagában nem bőn. Hiszen 
Jézus mindenben egy lett velünk, 
kivétel a bőnt. De Jézus bőntelensé-
ge nem jelentette azt, hogy ne kel-
lett volna kemény harcot vívnia a 
sátánnal, a kísértıvel. 
A kísértés még nem bőn, de nem is 
„gyerekjáték”. Már gyerekkorunk-
tól kezdve komolyan kell venni, 
mert csak akkor nem lesz belıle 
bőn. 
Nagyböjt elsı vasárnapjának üze-
nete éppen arról szól, miként kell 
viselkednem a kísértıvel szemben. 
Úgy, ahogy Jézus: végig hallgatja, 
felméri hazugságának gyökerét, 
súlyát és határozottan fellép ellene. 
Ha a sátán észreveszi, hogy hezitál-
nak vele szemben, nyert ügye van, 
mert ott már tud kezdeni valamit, 
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közösséget, hogy a böjti idıszak-
ban győjtéseket tartottak (vö. 2Kor 
8-9; Róm 15,25-27), és arra hívták 
a hívıket, hogy adják a szegények-
nek mindazt, amit a böjtnek kö-
szönhetıen félretettek (vö. 
Didascalia Ap., V. 20,18). Ma is 
újra fel kell fedeznünk és ösztö-
nöznünk kell ezt a gyakorlatot, kü-
lönösen a nagyböjti liturgikus idı 
során. 

 

"Bőnös vagy? Ne ess kétségbe: íme a 
balzsam, amit szüntelenül alkalmazok 
bajotokra, tudom, milyen hatásos az a 
kétségbeesés ördöge ellen. Igenis, 
bármilyenek bőneitek, óvakodjatok a 
kétségbeeséstıl... Egész életemet a 
rosszban töltöttem, üdvözülök-e a 
bőnbánat által? Igenis üdvözülsz. Mi-
ért? Azért, mert az Úrnak nagy a jósá-
ga az emberekhez. Talán bőnbánat-
odra építem reményemet? Képes a te 
bőnbánatod oly sok vétket eltörölni? 
Hacsak arra kellene hagyatkoznod, 
joggal félhetnél. Ám bőnbánatod Isten 
irgalmasságába kapaszkodik, abba az 
irgalmasságba, amely mérhetetlen, 
amelyet a beszéd nem magyarázhat 
meg. A gonoszság, bármilyen nagy is, 
egy ember gonoszsága, határa van 
annak. Az irgalmasság, amely meg-
bocsát, Istené, annak nincs határa, 
végtelen az. Képzelj egy szikrát, 
amely a tengerbe hull, vajon megáll-e 
abban, látható-e benne? Az ember 
gonoszsága Isten jóságához viszo-
nyítva a szikra a tengerhez képest. 
Még annál is kevesebb, mert a ten-
gernek partja van, az Isten jóságának 
nincsen partja."  

Aranyszájú Szent János 

 



vel. Épp azért megtérés, megfordu-
lás, mert a saját, emberi szempont-
jaim alapján csináltam eddig és 
most meg kellene néznem, hogy is 
van ez Isten „szemüvegén” keresz-
tül. Ehhez persze elszántság kell, 
mert a kísértı lépten-nyomon az 
önzés oldaláról világít meg mindent 
és hazudja, hogy az a jó, az igaz és 
csak „úgy” lehet. 
Nehéz ez az út, de senki nem 
mondta, hogy a „szők ösvényen” 
járni könnyő. De aki igazán megta-
pasztalta ennek nehézségét, megta-
pasztalhatta gyönyörőségét is, mert 
nem az a lényeg, hogy keseregjek 
bőneim felett. Ha már fel- és beis-
mertem bőneimet, akkor ez egy 
olyan találkozáshoz vezet Istennel, 
melyet talán semmikor nem él át az 
ember, csak amikor megtapasztalja 
Isten ingyenes irgalmát és szerete-
tét.  

 

Idırıl idıre felmerül annak a vá-
gya, hogy tudósok, kutatók vizsgá-
lódjanak Noé bárkáját keresve. Úgy 
gondolják, Ararát hegye, Örmény-
ország rejti az ısi hajó maradvá-
nyait, legalábbis talán néhány desz-
kát lehet találni belıle. A modern 
bibliakritika tudja, hogy az epizód 
Mózes 1. könyvének azon részéhez 
tartozik, amelyet nem szó szerint, 
nem pontos történeti hiteleségében 
kell olvasnunk. Ezek a történetek, – 
akkor is, ha a környezı népek törté-
neti hagyományaiban szintén meg-

található egy ısi vízáradat emléke, – 
nem riportszerő, hanem szimbolikus 
leírások.  
A vízözön története örök tanítást 
rejt: a szivárvány Isten szövetségé-
nek a jele; ı nem pusztít el mindent, 
ı az élet Istene, nem a megsemmisü-
lésé, a halálé. A víz jelképe a késıb-
bi keresztvíznek, amely által újjászü-
letik az emberiség, ahogy Szent Pé-
ter elhangzott levélrészlete is mond-
ja. Errıl a keresztségrıl elmélke-
dünk egész nagyböjtben mindazok-
kal, akik készülnek a keresztség fel-
vételére, vagy akik már meg vannak 
keresztelve és mind jobban meg 
akarják érteni annak gazdagságát. A 
bárka, Noé új bárkája pedig az Egy-
ház hajójára utal, amelybe keresztsé-
günkkel belekerültünk. Ez a háborgó 
tengeren is felszínen maradó hajó 
Krisztusé, ı tartja életben, ı gondos-
kodik róla, ı szavatolja célba érke-
zését és határozottan jó irányát, 
amelyben biztosak lehetünk, hiszen 
az életét áldozta fel értünk! A hajó 
régi keresztény szimbólum, az Egy-
ház képe, így nevezik a templomok 
nagyobbik részét is, ahol a hívek 
padjai vannak. A bárka lehet, hogy 
olykor szők, sokszor ring, bizonyta-
lan az állás benne, mégis halad elı-
re, kiszállni belıle nem lehet 
(Fluctuat nec nergitur). 
A középkori ember többször állította 
maga elé a koponyát (pl. Szent Jero-
mos ábrázolása az Esztergomi Ke-
resztény Múzeumban), és meditált a 
mulandóságról, az életrıl magáról, 

gyük észre és értékeljük azokat a 
jelképeket, amelyeket nagyböjt so-
rán az egyház oly gazdagon tár 
elénk, hisz ezek többet mondanak, 
mint száz beszéd, írás, vagy könyv. 
Elmélkedjünk rajtuk, általuk lássuk 
tisztábban sorsunkat, életünket, jö-
vınket! 

Pákozdi István/Magyar Kurír 

 
Tenger Szilárd 

NAGYBÖJTI GONDOLATOK  

Elnémult a zene.  
Nincs többé tánc.  

Készítsd fel lelked ember, 
A SZENTIDİ téged vár!  

Ideje újra megfordulni!  
Hamut szórni fejedre,  
Hogy emlékezz mindig  

Porrá váló nevedre. 

Nézd a magányban küszkö-
dött.  

Olajfák hegyén könnye véres!  
Nem magáért verejtékezik.  

Érted! Ki oly vétkes. 

Nézd a keresztet!  
A haldokló királyt. 
Ki megfeszítve is,  
Áldotta Izrael fiát. 

Bőnük terhét ı cipelte.  
A kereszt ıt verte földre. 

De tovább harcolt a szeretet,  
S így a halált összetörte. 

Szállj magadba ember!  
A föld porába vezekelj!  

S vigyázz, nehogy 
A pokol listáján szerepelj! 

és annak értelmérıl. A mai ember 
is fogékony a szimbólumok látásá-
ra, megértésére. Ilyen nagyböjt kez-
deti szimbólum az evangéliumból 
elénk táruló pusztaság is, amelyben 
küzdelmes életünk zarándokútja 
folyik. Márk evangélista kevés szó-
val, de azért utal rá, hogy a Lélek 
vitte ki Jézust negyven napra a 
pusztába, nem véletlenül került 
oda, ahol „megkísértette a sátán. 
Vadállatok között élt, mégis angya-
lok szolgáltak neki”. A puszta ri-
degségével, kietlenségével mindig 
a gonosz lélek, az ördög tanyája 
volt a bibliai ember szemléletében. 
Jézus ezt is vállalta, amikor ember-
ré lett értünk és az egész emberi 
léttel azonosult. Úgy akarta, hogy a 
kísértést is megérezze, kipróbálja, 
átélje. Azt azonban nem engedte, 
hogy a puszta, a sátán, az álomké-
pek legyızzék, maguk alá győrjék. 
– Mephistók között élünk, ahogy 
Szabó István híressé vált filmje 
(1981) a megalkuvókat, állandóan 
kompromisszumokra készeket ne-
vezi, mégis van reményünk a gyı-
zelemre! Pusztaság, szárazság, sok-
szor lelki szárazság az életünk, ez 
azonban nem fátum, nem véletlen, 
hanem út a cél felé.  
A szent negyven nap, nagyböjt ko-
mor lila színével köszönt ránk, tük-
röt tartva elénk, hogy szembesítsen 
önmagunkkal és Istenünkkel. A 
csöndes, leleményes önmagunkba 
térés, a böjt, a lemondás, az önmeg-
tagadás, az önfegyelem, az imád-
ság, a bőnbánattartás ideje ez. Ve-


