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EREDETE-TARTALMA 

 

A keresztútjárás azt szeretné elősegíteni, hogy egyre jobban elmélyedjünk a megváltás 

misztériumában. Hiszen, ha ezt megértjük, akkor mindennapi áldozatainkat, életünket is 

könnyebben tudjuk az Úréhoz kapcsolni, és egymás terhét is hordozni. Ebben lehet 

példaképünk Kalkuttai Boldog Teréz Anya, aki mindig, minden körülmények között Krisztust 

látta meg a másik emberben, az Urat ismerte fel a rászorulóban. Az Ő gondolatai: 
 

„Amikor éhes voltam, enni adtál, amikor szomjas voltam, inni adtál. Bármit, amit a legkisebb 

testvéremnek teszel, nekem teszed. Lépj be hát Atyám házába! Amikor hajléktalan voltam, 

ajtódat kitártad előttem, amikor mezítelen voltam, rám adtad ruhádat; amikor fáradt voltam, segítettél nyugalmat találni, amikor 

aggodalom gyötört, elűzted félelmem. Amikor kicsi voltam, olvasni tanítottál, amikor magányos voltam, szeretetet adtál, amikor 

börtönben voltam, eljöttél cellámba, amikor betegágyon feküdtem, ápoltál. Idegen földön hazát adtál, amikor munkanélküli voltam, 

munkát kerestél nekem. Amikor a csatában megsebesültem, bekötözted sebeimet, amikor jóságra vágytam, megfogtad kezemet. 
Amikor színes bőrű voltam, kicsúfoltak és bántalmaztak, te vitted keresztemet. Amikor öreg voltam, nekem ajándékoztad 

mosolyodat. Amikor nyugtalan voltam, türelmesen meghallgattál. Láttál leköpve, véresen, és felismertél, bár piszkos és verítékes 

voltam. Amikor kinevettek, te mellém álltál. Amikor boldog voltam, örömömben osztoztál.” 

Ezek azok a tettek, amelyekkel életünket Jézus életéhez kapcsolhatjuk, hiszen ahogy Szent Ágoston írja: „A szeretet a 

szeretet által növekszik.”  

A KERESZTÚTJÁRÁS HAGYOMÁNYA 
 

A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a 
Golgotáig. Via Dolorosa: a fájdalmak útja. Via Crucis: a kereszt útja. A hagyomány szerint a szent körúton már a föltámadás utáni 

napokban végigmentek néhányan (az Utolsó Vacsora terme, Annás és Kaifás háza, Golgota, Szentsír, Praetorium, Getszemáni kert, 

Olajfák hegye, Kidron-völgy, Sion hegye). Hagyományként élt az is, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének helyeit 

annak mennybemenetele után. 

Később emlékkápolnákat is létesítettek az útvonal főbb helyszínein. A ferences atyák vezetésével már a tizennegyedik 

századtól zarándokok látogatták, bár azok az állomások nem voltak teljesen azonosak a maiakkal. Európában elsőként olasz 

területeken imádkozták a stációkat. Szabadtéren a németek állítottak föl először a 15. században - hét állomással. A tizennégy stációs 

forma Betlehemben 1518-tól honosodott meg. Az Itália apostolának nevezett Port Maurizio-i Szent Lénárd népmissziójának 

köszönhetően kontinensünkön a tizennyolcadik században terjedt el a tizennégy állomásos forma. Őt a keresztút prédikátorának 

nevezték el. Húsz év alatt - 1731 és 1751 között - 572 keresztutat állított föl. Az állomások számát, a keresztút felállításának helyét, 

körülményeit és az ájtatosság módját XII. Kelemen pápa szabályozta és egységesítette 1731-ben kiadott rendeletében. 

Így egyre több helyen idézte fel, és véste lelkébe minden kor embere Jézus tanácsát: „Aki követni akar, tagadja meg magát, 
vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem”. 

A keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, amelyben a hívők- egyedül vagy közösségben - fölidézik Jézus 

keresztútjának történéseit. Imádkozható kötött szövegekkel, de saját szavainkkal is. Sajátos napja a péntek, különösen nagyböjtben, 

de más napokon is végezhető. Ajánlott rá lelkiismeretvizsgálattal és a bánat felindításával felkészülni. 

Elcsendesedünk, életünkre tekintünk, és együtt érzünk a szenvedő Jézussal, valamint mindazokkal, akik vele együtt 

szenvednek, és erőt merítünk keresztjeink hordozásához. Életünk minden gondjával és örömével Jézus után indulunk... 

XVI. Benedek pápa a Vatikáni Rádióban a fájdalom értelmével és a kereszt megváltó értékével kapcsolatban ezt mondta 

egy beszélgetésben: „Természetesen a szenvedés mindenkiben félelmet kelt, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a szenvedés 

elfogadása által felnőttebbé válunk. A fájdalom ellen küzdenünk kell - ez az orvostudomány feladata -, másrészt viszont a fájdalom 

arra is szolgál, hogy felismerjük korlátainkat, elgondolkodjunk életünk értelme felett és megnyíljon a szívünk mások szenvedése 

iránt. Ami pedig a kereszt botrányát illeti: valóban nem könnyű felfogni, miért van szükség a kereszthalál kegyetlenségére ahhoz, 
hogy a világ üdvözüljön. A mai ember szeretné kizárni életéből mindezt. Valójában azonban Jézus kereszthalála felhívást jelent az 

igazságosságra, a tisztességre, az igazságtalanságoknak a szeretetben való leküzdésére. Ugyanakkor - bár ésszel ezt nem könnyű 

felfogni - az Úr Jézus áldozatával felvállalta a mi fájdalmainkat, szenvedéseinket és ezzel átalakította a világot. Csak Krisztus útján 

járva vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha nem tudunk lemondani önma-

gunkról, korlátainkról és arról az akaratunkról, hogy mindent birtokoljunk. A szeretet tehát szükségszerűen magában foglalja a 

fájdalmat és az önajándékozást. A kereszt misztériumában benne van a szeretet misztériuma!” 

Gondolatainkat a Szentatya keresztútjának befejező imádságából vett részlettel zárjuk: „Úr Jézus Krisztus! Tested nem lett 

a romlásé. Feltámadtál, és helyet adtál a megváltozott testnek Isten szívében. Engedd, hogy örvendezzünk ennek a reménynek, s 

vidám szívvel vigyük azt el a világba! Add, hogy feltámadásod tanúi legyünk!”. 

III. évfolyam 2. szám   2015. Nagyböjt 



Tíz ötlet a böjtölésre 

1. Étkezésünk: 

 a falánkok, habzsolók: egyenek kevesebbet; 

 a kisétkűek, finnyáskodók, egészségüket elhanyagolók: egyenek többet, rendszeresebben, tudatosabban óva 

testük épségét. 

2. Életrendünk: 

 a reggelente lustálkodók: keljenek öt perccel korábban; 

 akik mindig elkésnek: legyenek ott mindenütt pontosan; 

 a rendszertelenül élők: tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban. 

3. Szenvedélyeink: 

 a dohányosok: szívjanak kevesebbet; 

 az alkoholt, édességet stb. kedvelők: mérsékeljék az italt, a nyalánkságokat; 

 a gyorshajtók: közlekedjenek szabályosan; 

 a sokat beszélők: néha hallgassanak el, s figyeljenek oda másokra; 

 a hallgatagon, mogorván félrehúzódók: kedvesen szólítsanak meg másokat. 

4. Érzelmeink: 

 a robbanékony természetűek: fékezzék haragjukat; 

 a türelmetlenek: tanuljanak várakozni; 

 a kesergésre hajlamosak: próbálják humorral és derűvel szemlélni az életet, magukat és másokat. 

5. Mások: 

 a megszólást, pletykát kedvelők: jót vagy semmit másokról; 

 az önzők és mások kárára ügyeskedők: legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal; 

 az úrhatnám, parancsolgató természetűek: engedjék érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságát. 

6. Munkánk: 

 a felületességre vagy lustaságra hajlamosak: végezzék el a munkájukat idejében, alaposan; 

 a megbízhatatlanok, feledékenyek: most minden ígéretüket teljesítsék pontosan; 

 a közös munkákból magukat kihúzók: önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból. 

7. Kapcsolataink: 

 az elrontott munkahelyi kapcsolatokból: legalább egyet próbáljunk rendezni; 

 a szűkebb és tágabb családon belül: legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában 

elhanyagoltunk, vagy akivel összefeszültünk, írjunk meg néhány régóta halogatott levelet. 

8. Imádságos életünk: 

 hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos együttlétre Istennel;  

 esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a 

napot; 

 hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére. 

9. Egyházunk: 

 akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk egyházközségükben, közösségükben: 

végezzék különös odaadással, gonddal, a jobbulás és jobbítás szándékával; 

 akiket csak vasárnapi szentmise kapcsol az egyházhoz: keressenek legalább egy alkalmat, amikor 

egyházközségükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozni erre a munkára. 

10.  A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját adottságaihoz, lehetőségeihez, hibáihoz igazodva. 

Gyökössy Endre: Hogyan böjtöljünk ebben a modern világban? 

„Böjt alatt mi rendszerint az étel–ital megvonását értjük. Szájunk megregulázását. Valóban. Jézus korában, sőt 
vagy másfélezer éven keresztül különös szükség is volt erre, mert gyakran a gyomor bűnei, az étel–falak zárták el tőlünk 

Isten halk és szelíd szavát. Úgy érzem, manapság sokkal inkább a szemünket és a fülünket kell megböjtöltetni, hogy 

Isten halk és szelíd hangját meghalljuk, amely felülről és mégis belülről akar hozzánk szólni. Mi a feladat, a „leckénk” a 
halk és szelíd szó meghallása érdekében? Mondjuk, egy héten legalább egy nap ne nyissuk ki a rádiót, televíziót, ne 

olvassuk el az újságok szomorú, riasztó, keserves, rossz híreit, az anti-evangéliumot, az ellenörömhírt, amelyek bajokról, 

háborúkról, gyilkosságokról, sikkasztásokról, gazdasági és hatalmi küzdelmekről szólnak; ehelyett csöndesedjünk el. Ha 

tehetjük egy időszakra a telefont is kapcsoljuk ki, hogy teljesen át tudjuk adni magunkat Istennek. 
Tudom, nem kevesen vannak, akik azt mondanák erre, hogy ez szinte képtelenség. Ennél sokkal egyszerűbb egy 

héten egyszer a gyomrot megböjtöltetni - és ez így is van. Nekünk azonban fontos ezt a fajta böjtöt gyakorolnunk. Csak 

így, szemünket-fülünket böjtöltetve tudunk olykor-olykor lényünk alaphangjára hangolódni, hogy így megtudjuk, mi 
rejlik bennünk. 

Mit mond a csönd; miről, kiről beszél lényünk mélye? Békés, tiszta hangok, képek jönnek-e elő, vagy zavaros, 

nyugtalanító, elintézésre váróak? Vagy éppenséggel a nagy semmi?… Azért is szükségünk van hang-böjtre, hogy 

rezonáló képesek legyünk a belső felső hangra, a Lélek szavára. Csak elcsöndesedve, szemünket, fülünket böjtöltetve 
tudunk kapcsolatba kerülni Isten Lelkével.” 



Romano Guardini: Örökmécs – a hamu 

Az erdőszélen szarkaláb virágzik. Sötétzöld levelei szeszélyesen szaggatottak. Nyúlánk kocsánya határozott vonalú és 

finoman hajlékony. Szirmai mintha nehéz selyemből volnának kiszabva, s olyan kékek, hogy ragyogásuk, mint valami 
drágakőé betölti a levegőt. S ha most jönne valaki, letörné a virágot, s utána megunván a tűzbe dobná...: csak néhány 

pillanat, s a pompázó virágból nem maradna vissza más, mint egy keskeny, szürke hamucsík. 

Amit azonban a tűz itt rövid pillanatok alatt vitt végbe, ugyanazt teszi az idő állandóan minden élővel: a díszes 

páfránnyal, a tölggyel. Ezt cselekszi a könnyed pillangóval, ezt a suhanó fecskével, ezt a fürge kis mókussal és a nehéz 
bikával. Mindig ugyanaz az eredmény, akár gyorsabban, akár lassabban megy is a dolog, akár sebesülés vagy betegség, 

akár tűz vagy éhhalál legyen is az ok: egyszer csak minden virágzó élet hamuvá lesz. 

A hatalmas termetből ritkás porrakás, amit minden kis szél tovafúj. A ragyogó szirmokból szürkés, lisztszerű 
por. A melegen duzzadó, érző életből szegényes holt föld, sőt még ennél is kevesebb: hamu! 

Belőlünk is ez lesz. Hogy megborzadunk, ha nyitott sírba tekintve egy pár csont mellett néhány maroknyi szürke 

hamut pillantunk meg: 
,,Emlékezzél meg ember, hogy porból vagy és a porba térsz vissza!'” 

Mulandóság – ezt jelenti a hamu. A mi mulandóságunkat, nem a másokét. A mienket. Az enyémet! Az én 

mulandóságomról szól, amikor a pap a nagyböjt elején az elmúlt virágvasárnapon még üdén zöldellő barka hamujával 

keresztet rajzol homlokomra: 
,,Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris!'” 

Minden hamuvá válik. A házam, a ruhám, a bútorom, a pénzem, a szántóföld, a rét, az erdő. Kutyám, mely 

hűségesen kísér, és az állatok ott az istállóban. A kéz, amellyel írok, szemem, amellyel olvasok, és az egész testem. Az 
emberek, akiket szerettem, s az emberek, akiket gyűlöltem, s az emberek, akiktől féltem. Ami nagynak tűnt fel előttem a 

földön, és ami kicsinynek, megvetendőnek látszott: minden hamuvá válik... minden... 

Mozaik 

 Örömmel tudatjuk, hogy a 2015.évben megrendezett Katolikus bált 100 fő 236 db tombola tárggyal támogatta. 
Itt szeretnénk köszönetet mondani a bál lebonyolításában és előkészítésében segítőknek is és mindazoknak, akik 

süteményadományaikkal támogatták a rendezvényt. Isten áldása kísérje és támogassa őket életük útján. 

 Március 6-án, pénteken a szentmise után fogjuk megáldani a Szent Család-templom Mária kápolnájában 
elhelyezett Szent Ágoston és Szent Mónika képet. Buzdítunk minden édesanyát, hogy bátran kérjék Szent 

Mónika közbenjárását gyermekeikért. 

 Megváltozott plébániánk honlap címe! Az új elérhetőség: www.plebania-barcika.hu . Köszönjük Hajagosné 

Csillának a hosszú évek fáradságos munkáját. Isten fizesse meg! 
 Sajnos egy több mint 20 éves hagyomány törik meg azzal, hogy idén húsvétra nem tudjuk megjelentetni a 

Harangszó című újságunkat Magdi betegsége miatt. Kérem a kedves testvéreket, imádkozzunk Magdiért, hogy 

mielőbb meggyógyulva visszatérhessen közösségünkbe. A plébánia nevében köszönjük, hogy éveken át 
gazdagított bennünket – sokszor önmagát sem kímélve – a számunkra oly kedves kiadvánnyal. A kiadvány 

szerkesztését szeretnénk folytatni, ezért kérjük és várjuk a hívek segítségét! 

 Don Bosco születésének 200. évfordulója alkalmából 2014 szeptemberében a Magyar Szalézi Tartomány egy 

vetélkedőt hirdetett „A mi bőröndünk, a Te ötleted” címmel az általános-, illetve középiskolás diákok számára, 
ahol egy bőröndnyi tartalommal kellett bemutatni a versenyzőknek, hogy mit jelent számukra Don Bosco, 

Boldog Sándor István vagy a Szalézi Család. A vetélkedő eredményét január 31-én, a 2015-ös tartományi Don 

Bosco ünnepen tudhatták meg a versenyzők, ahol a jól megérdemelt díjakat is átvehették Ábrahám Béla 
tartományfőnök atyától. Második helyezett lett a Kicsi a bors, de erős csapat a kazincbarcikai Szalézi Szent 

Ferenc Gimnáziumból. Harmadik helyen három csapat is végzett, többek között az Ópapa Bőröndje a 

kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumból. Továbbá, a közönségdíjat a Szücskök nevű csapat érdemelte 
ki, szintén a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumból, 315 like-al. Gratulálunk a csapatoknak és a tanáraiknak. 

 Don Bosco születésének bicentenáriumi évében nem csak a fiataloknak és a serdülőknek, hanem rendhagyóan a 

felnőtteknek is hirdetnek lelkigyakorlatot a Don Bosco Szaléziak 2015. február 27 – március 1. között 

Péliföldszentkereszten, Ábrahám Béla tartományfőnök vezetésével. „Az igazi pedagógia mindig lelkiségből 
fakad. És a lelkiség próbája mindig az, hogy hogyan válik másokért végzett szeretetcselekedetté, például a 

nevelésben. Don Bosco életének eseményein, álmain keresztül igyekszünk megérteni és elsajátítani az ő 

lelkiségét. Azt is keressük elmélkedéseinkben, imádságainkban, hogyan gazdagítja a mai nevelő életét, munkáját 
a szalézi lelkiség a mindennapokban.” A lelkigyakorlatot ajánljuk a szalézi munkatársak és a szalézi 

intézmények dolgozói mellett mindazoknak, akik érdeklődnek Don Bosco személyisége és lelkisége iránt, és 

elkötelezettek a nevelés ügyében. Bővebb információ: www.szaleziak.hu  

 12-17 év közötti fiatalok számára lelkigyakorlatot szervezünk március 20-22 között Péliföldszentkereszten. 
Bővebb információ: www.szaleziak.hu  

 Megújult a Hittanulók Avilai Szent Teréz Alapítványa. Az új elnök: Szabó Ede; alapítványi tagok: Emri Attila 

és Tompa István. Itt szeretnénk jelezni, hogy ebben az évben sem ez az alapítvány, sem a Pro Ecclesia 
Alapítvány nem tudja befogadni az 1%-os felajánlásokat. Javasoljuk, hogy ezért más katolikus neveléssel 

foglalkozó alapítványnak, pl. a Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítványnak (Adószám: 

19673752 – 1 – 41) ajánlják fel adójuk 1%-át. 

http://www.plebania-barcika.hu/
http://www.szaleziak.hu/
http://www.szaleziak.hu/


 
 

 

Február 
Egyetemes imaszándék: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet 

újraépítésére. 

22.  Vasárnap Nagyböjt 1. vasárnap 
Hamvazás a szentmisékben 

Gyűjtés a kat. iskolák javára 
Mk 1,12-15 

23.  Hétfő    

24.  Kedd Szent Mátyás 19.00 Cursillo 17.00 Keresztút (Karitász) 

25.  Szerda  16.30 Hittanórák  

26.  Csütörtök   24 órás Szentségimádás (Szt. Teréz-t.) 

27.  Péntek  Felnőtt lelki napok kezdete 

Péliföldszentkereszten 

17.00 Berente: Keresztút 

17.00 Keresztút (Szt. Család-t.) 

28.  Szombat   17.15 Játéknap a gimnáziumban 

Március 
Egyetemes imaszándék: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt, az emberi személy egésze javának 

szolgálatára szenteljék magukat. 

1.  Vasárnap Nagyböjt 2. vasárnap  
Mk 9,1-9 

17.00 Szentségimádás (Szt. Teréz-t.) 

2.  Hétfő   
16.30 Szentmise a kórház 

kápolnájában 

3.  Kedd  19.00 Cursillo 17.00 Keresztút (Szent Mónika köz.) 

4.  Szerda  16.30 Hittanórák  

5.  Csütörtök   18.00 Egyháztanács Kazincbarcika 

6.  Péntek  
17.00 Szent Mónika közösség 

17,45 Jézus Szíve litánia 

17.00 Bánhorváti: Keresztút 

17.00 Keresztút (Szt. Család-t.) 

7.  Szombat    

8.  Vasárnap Nagyböjt 3. vasárnap  Jn 2,13-25 

 9.  Hétfő    

10.  Kedd  19.00 Cursillo 17.00 Keresztút (Rózsafüzér köz.) 

 11.  Szerda  16.30 Hittanórák  

12.  Csütörtök    

13.  Péntek  
Ferenc pápa megválasztásának 
évf. (2013). Isten éltesse sokáig! 

17.00 Dédestapolcsány: Keresztút 
17.00 Keresztút (Szt. Család-t.) 

14.  Szombat    

15.  Vasárnap 
Nagyböjt 4. vasárnap 

Nemzeti ünnep 

 

Csaba főpásztorunk kinevezési 

évf. (2007). Imádkozzunk érte! 
Jn 3,14-21 

16.  Hétfő    

17.  Kedd Szent Patrik 19.00 Cursillo 17.00 Keresztút (Cursillo) 

18.  Szerda Jeruzsálemi Szent Cirill 16.30 Hittanórák  

19.  Csütörtök Szent József, Szűz Mária jegyese Romák világnapja  

20.  Péntek  
Serdülő lelki napok kezdete 

Péliföldszentkereszten 

 

17.00 Sajókaza: Keresztút 

17.00 Keresztút (Szt. Család-t.) 

21.  Szombat    

22.  Vasárnap Nagyböjt 5. vasárnap Gyűjtés a Szentföld javára Jn 12,20-33 

 23.  Hétfő   18.00 Lelkigyakorlat (K.barcika) 

24.  Kedd  19.00 Cursillo 
18.00 Lelkigyakorlat (K.barcika) 

17.00 Keresztút (Szalézi Közösség) 

25.  Szerda 
Urunk születésének hírüladása 

(Gyümölcsoltó Boldogasszony) 
16.30 Hittanórák 18.00 Lelkigyakorlat (K.barcika) 

26.  Csütörtök   24 órás Szentségimádás (Szt. Teréz-t.) 

27.  Péntek  19.00 IFI hittan Kazincbarcika  

28.  Szombat  10.00 Ifi keresztút (Csónakázó tó) 
17.00 Sajógalgóc: Keresztút 

17.00 Keresztút (Szt. Család-t.) 

29.  Vasárnap Virágvasárnap Nyári időszámítás kezdete Mk 11,1-10 v. Jn 12,12-16 

 
 

Csilingelő, a kazincbarcikai Római Katolikus Egyházközség értesítője. Megjelenik havonta 650 példányban. 
Felelős kiadó: Vitális Gábor SDB plébános. Szerkesztők: Tóth Erika - Szabó Zsolt. 
A szerkesztőség címe: 3700 Kazincbarcika, Dózsa Gy. út 35. Tel: 48/512-396. 
E-mail: rkkazincbarcika@freemail.hu; http://kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu 


