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Újra Nagyböjt 

A szenvedés értelme 

 

Nagyböjtben nem visszanézünk egy régi és szomorú 

történetet Jézus Krisztusról, nem is a meghurcolt Urunkat 

siratjuk, hanem az élő Krisztussal találkoztat minket a liturgia a 

nagyböjti negyven napban, azzal a Krisztussal, aki megvált 

minket. 

„Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és 

feláldozta magát értem.” (Gal 2,20) Ezért lépünk  be Krisztus 

szenvedéstörténetébe hódolattal és hálával. Jézus passiója 

és keresztje tehát nem a világgal szemben áll, hanem a világért és 

értem van, hogy értelmet adjon minden szenvedésnek. A kereszt 

annak a meghirdetése, hogy a végső győzelem nem azé, aki 

mások fölött győzedelmeskedik, hanem azé, aki saját magát győzi 

le, és adja oda életét sokakért. 

Hogyan lehet valakinek a szenvedése örömhír? A 

Biblia nem kendőzi el Krisztus életének azokat a mozzanatait, 

amelyeket olvasni is fájdalmas: a szenvedést, a halált, vagyis 

a passiót. A kereszténység olyan Istenben hisz, aki nem 

egyszerűen elviseli a szenvedést vagy orvosolja, hanem osztozik 

velünk benne. Krisztus ismeri, és velünk együtt átéli a 

szenvedéseinket. A fájdalom számára is megtapasztalt 

valóság. Keresztény hitünk a teljes megértés hiánya és zavaros 

érzéseink ellenére is értelmessé és élhetővé teszi nem 

csupán a húsvét, hanem a passió üzenetét is.  

Jézus vándorlásunk társa lett. Nemcsak az emberséggel 

járó örömöket tapasztalta meg, hanem a szenvedést és a halált 

is. Jézus szenvedése és halála új értelmet adott minden emberi 

gyötrelemnek és az elmúlásnak is. Szenvedésével Jézus úgy 

alakítja át fájdalmainkat, hogy a látszólag céltalan vergődésünkből 

egy célra fókuszáló küzdelem harcosaivá tesz bennünket, hogy a 

szenvedésben is, a kereszten is szeressünk. A szenvedés 

lehetőséget ad az embernek arra, hogy túllépjen saját korlátain, új 

perspektíva elé állítja, amelyben maga a szenvedés új értelmet 

nyer, a beteljesülés forrásává válhat. A passió örömhíre abban áll, 

hogy a szenvedés nem értelmetlen, hiszen növekedést jelent, 

ami ott ragadható meg, hogy belső szabadságra juthatunk 

minden külső függés ellenére. 

Az Atya Jézust a szenvedése és a keresztje által dicsőítette 

meg, minket, Jézus követőit is a szenvedés és a kereszt által fog 

megdicsőíteni. Csak az lesz képes saját keresztjét hordozni, 

szenvedéseit elviselni, aki mindennap feltekint Krisztus 

keresztjére és meghívja életébe a Megváltót. Nekünk nem Jézus 
keresztjét kell hordoznunk, csak a sajátunkat kellene felismerni 

és hűségesen felvenni. 

Krisztus passiója cselekvésre kötelez minket. Nem 

mehetünk el mellette, választ kell adnunk.  

A kérdés tehát, hogy megváltásunk eseményeinek csupán 

külső szemlélői akarunk lenni, vagy szereplői is? 

Milyen „szerepet” vállalunk Jézus passiójában? Péterrel vagyunk, 
Máriával, Jánossal, Cirenei Simonnal? Vagy Júdással? Nem 

maradhatunk semlegesek! Aki azt mondja, hogy „nem kívánok 

ebben részt venni”, az valójában el is foglalt egy nagyon is 

konkrét pozíciót: Pilátusét, aki mosta kezeit, és a tömegét, aki 

csak állt és nézett (Mt 27,24). Ez utóbbi szerepeket felöltve 

hogyan imádkozhatnánk a szentmisében, hogy „halálodat 

hirdetjük, Urunk”? 

Nagyböjt felkészít minket, hogy a saját passiónk idején ne 

veszítsük el Jézus passiójának látását, és tudjuk úgy tekinteni 

gyötrelmeit, mint a nekünk szóló isteni szeretetének konkrét 

üzenetét, örömhírét. 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

A nagyböjti időszak kezdetén újra tudatosítjuk magunkban, hogy 

Urunk feltámadásának ünnepére, Húsvétra készülünk. A készület 

ideje pedig alkalom a bűnbánatra, mert a megváltás titkával való 

találkozás megtisztulást, megtérést kíván az ember részéről. Az 

imádság, a böjt és a rászorulók segítése ennek a bűnbánatnak a 

legfontosabb kifejezései. Amikor észrevesszük környezetünkben a 

magányos, beteg vagy anyagi szegénységben élő embertársainkat 

és adománnyal, munkával, jó szóval igyekszünk segítségükre 

lenni, gondoljunk arra, hogy közösségek, családok, sőt egész 

népek is rászorulhatnak gondoskodó szeretetünkre. Ezt fejezzük 

ki akkor, amikor például a háborúk áldozatainak vagy az üldözött 

keresztényeknek igyekszünk segítséget nyújtani. 

Ha őszintén szembenézünk a tényekkel, látnunk kell, hogy a mi 

népünk körében is sokan rászorulnak a segítő gondoskodásra. 

Nemcsak leszakadó közösségeink, hanem a magyarság egésze is 

számos terhet hordoz. Idős nemzet lettünk, ezért továbbra is nagy 

a szükség az idősek és a betegek hatékony, intézményes 

támogatására. Bár kedvező jelek mutatkoznak a házasság, a 

családalapítás és a gyermekvállalás terén, hazánk lakossága még 

mindig fogyatkozik. Elődeink hitét, hűségét, áldozatait, az általuk 

létrehozott alkotásokat a jövőben csak az új magyar nemzedékek 

tudják értékelni. Ezért is fontos, hogy továbbra is óvjuk és 

erősítsük az Isten rendelése szerinti házasság és család értékeit. 

Nyelvünk és népünk egész kulturális öröksége éppúgy, mint a 

többi nemzeteké, a teremtett világ értékei közé tartozik és kedves 

Isten előtt. Műveljük olyan felelős szeretettel, amilyet maga a 

Teremtő vár tőlünk! Ez a szeretet kívánja meg, hogy különös 

gondot fordítsunk a gyermekek és a fiatalok keresztény szellemű 

oktatására és nevelésére. Ez fejeződik ki abban is, hogy sok szülő 
katolikus óvodát vagy iskolát választ gyermeke számára, az állami 

iskolákban tanulókat pedig katolikus hittanra íratja be. 
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Olyan világban élünk, amelyet megsebzett ugyan a bűn – az 

egyén bűne és a „világ bűne” –, amelyben azonban hatékonyan 

működik Isten embert megszentelő és jócselekedetekre segítő 

kegyelme is, ezért Istenbe vetett bizalommal vállaljuk az 

életállapotunkból és hivatásunkból fakadó küldetést. Tegyünk 

meg mindent családjainkért, közösségünkért, népünkért és 

hazánkért. A jövőért érzett felelősséggel vegyünk részt a közelgő 

országgyűlési választáson, valamint az ezzel egy időben tartandó 

népszavazáson is. Kérjük Krisztus Urunkat, adjon bizalmat és 

reményt népünknek itt, a földi történelem során és az 

örökkévalóságban.  

A Nagyböjt során még inkább fogadjuk meg Ferenc pápa 

buzdítását „az imádságban kifejeződő hit, az Isten Szaváról való 

elmélkedés, a szentmise ünneplése, a szentségimádás, a szentségi 

gyónás, a szeretet cselekedetei, a közösségi élet, a missziós 

elkötelezettség” fontosságáról. (Gaudete et exsultate, 162). 
Mindezeket figyelembe véve ajánljuk fel idei hamvazószerdai 

böjtölésünket, imáinkat és jócselekedeteinket magyar hazánkért 

és népünkért is! 

Budapest, 2022. február 11., a Lourdes-i Szűzanya emléknapján 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

 

Ferenc pápa felhívása: 

 

„Szívemben nagy a fájdalom az ukrajnai helyzet romlása miatt. 

Az elmúlt hetek diplomáciai erőfeszítései ellenére egyre 

aggasztóbb fejleményeknek vagyunk tanúi. Hozzám hasonlóan a 

világon sokan éreznek szorongást és aggodalmat. Ismét 

részérdekek fenyegetik mindenki békéjét. Szeretnék a politikai 

vezetőkhöz fordulni, hogy végezzenek komoly lelkiismeret-

vizsgálatot Isten színe előtt, aki a béke, és nem a háború Istene; 

aki mindenki Atyja, nem csak egyeseké, aki azt akarja, hogy 

testvérek, és ne ellenségek legyünk. Kérem az érintett feleket, 

hogy tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, amely még több 

szenvedést okozna a lakosságnak, mert destabilizálná a nemzetek 

közötti együttélést, és kétségbe vonná a nemzetközi jogot. 

Most mindenkihez szeretnék fordulni, hívőkhöz és nem hívőkhöz 

egyaránt. 

Jézus azt tanította nekünk, hogy az erőszak ördögi 

értelmetlenségére Isten fegyvereivel, az imával és a böjttel 

válaszoljunk. 

Mindenkit arra kérek, hogy március 2-án, hamvazószerdán 

tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatom a hívőket, hogy 

azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a 

böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború 

őrültségétől!” 

Magyar nyelvű szentmisék Olaszországban: 

 

Rómában minden hónap utolsó vasárnapján 11.00 órakor Szt. 

István körtemplomban.  

Március 6., április 3., május 1., június 5. 16.00 Milano (Istituto 

di San Ambrogio kápolna, Via Copernico 9, 20125 Milano)      

Március 13. 12.00  Velence (Chiesa di San Martino Vescovo - 

Castello, 2298 - 30122 Venezia, vicino all’Arsenale 

Március 19. 16.00 Parma (Chiesa del Corpus Domini, 

oldalkápolna, Piazza G. Rolla 3, 43123 Parma) 

 

Március 27. 11.30 Torino (Chiesa di San Rocco, Via San 

Francesco d’Assisi 3, 10122 Torino) 

Április 3. vagy 10. 12.00 Firenze (Piarista nővérek kápolnája, 

Via Faenza 62, 50123 Firenze (miséző atya: Jávorka Lajos)  

Április 10. 11.00 (és júniusban – egyeztetés alatt) Bologna 

(Chiesa di San Biagio, szentségi kápolna, Via della Resistenza 1/9, 

40033, miséző atya: Vértesalja László sj) 

Május 8. 11.00 Loreto (Cappella della Crocifissione nella Basilica 

del Santuario della Santa Casa, Loreto) 

Május 15. 19.15 óra Palermo Palermo - Istituto Salesiano - via 

Evangelista Di Blasi, 102/A 

Június 5. 11.30 Catania Forza D'agroban 11.00 órától 

gyülekezünk. 

Rómában minden kedden 8 órakor magyar nyelvű szentmisét 

ünneplünk a Magyarok Nagyasszonya Kápolnában. (Figyelem! A 

kápolnában a szentmisén a celebráló papokkal együtt 
maximum  30 fő vehet részt. Március hónaptól sok 

zarándokcsoport jelentkezett be a kedd reggeli szentmisére. 

Kérjük érdeklődjenek a segreteria@katolikus.hu email címen.) 

Bariban és Nápolyban a magyar nyelvű szentmisék szervezés 

alatt. 

 

Hírek: 

 

A Trivenetói Olasz-Magyar Kulturális Társaság 

szeretettel emlékezik tagjára és barátjára, a győri Bacskai 

Zsuzsannára, aki nemrég, majdnem 80 évesen hunyt el 

Magyarországon. A sok évig Udinében lakó Zsuzsanna az 

egyesület egyik alapító tagja volt. Nyugodjon békében. 

2022. február 4-én megszületett Filippo, Zsigmond 

Ágnesnek, a milánói közösség oszlopos tagjának és 

koordinátorának második unokája. 

 

A római Szent István Ház eseményei: 

 Folytatódik a magyar táncház, kéthetente, hétfői 

napokon este 18.00-19.30 óráig kerül megrendezésre. A 

RÉSZVÉTEL REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. 

Érdeklődni, jelentkezni: a programot megelőző nap 

22:00 óráig a szih@katolikus.hu email címen. 

 Március 5-én újra indul a Ringató foglalkozás 10 órától 

és a Zeneovi 10.45-től. Érdeklődni, jelentkezni: 

letti.varga@gmail.com 

 Március 12-én a nemzeti ünnepre való készülés 

keretében kokárdát készítünk, továbbá a Húsvétra is 

készülődünk, ezért tojásfestésre is sor kerül. 

Érdeklődni, jelentkezni ezen a címen lehetséges: 

magyarklub.roma@gmail.com. 

 Március 19-én tartjuk a következő Morzsa kocsmát, 

további részletekről az alábbi email címen nyújtunk 

felvilágosítást: magyarklub.roma@gmail.com. 

 

 

Elérhetőségek 

Olaszországi Katolikus Missziós Központ: 

Via del Casaletto, 481. 00151 ROMA (RM) 

Email: hungarian.mission.italy@gmail.com 

Lelkész: Dr. Németh Norbert rektor 

mailto:segreteria@katolikus.hu
mailto:szih@katolikus.hu
mailto:letti.varga@gmail.com
mailto:magyarklub.roma@gmail.com
mailto:magyarklub.roma@gmail.com

