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BŰNBÁNAT, HÁBORÚ IDEJÉN 

Nagyböjt: a húsvéti készület 40 napja. Lelkigyakorlatot tar-
tunk, vagyis 2-3 estére, másutt egy szombati lelkinapra ven-
dég paptestvért hívunk a plébániákra, aki segít bűnbánatban 
fölkészülni az ünnepre, aztán valamikor elvégezzük a szent-
gyónást, pénteken keresztutat imádkozunk, pénteken lemon-
dunk a húsról. És itt vége is a készületnek? 

Hamvazószerdán, a Húsvét ünnepére rendelt készületi idő 
első napján azonban az Egyház összekapcsolja a bűnbánatot a 
tettekkel, a „belsőt” a „külsővel”. Teszi ezt úgy, hogy Jézusnak 
egy egészen más helyzetben elmondott beszédrészletét kap-
csolja össze a bűnbánattal. Jézus itt a helyes böjtölésről, imád-
ságról, és „alamizsnáról” (rászorulóknak adott anyagi segít-
ségről) beszél. Egyház-anyánk azonban – Izajás próféta nyo-
mán (ld. Iz 58,5-7) – úgy vélekedik a helyes böjtről, hogy az 
nem lehet csak a lélek dolga, fontos, hogy a „test” dolga is le-
gyen, vagyis tettek is kísérjék. Nem elég a rossz tetteket meg-
bánni, jó-tetteket javasol véghezvinni: imádság, böjt, szere-
tet-tettek. De Jézus szemléletével is rokon ez az összekapcso-
lás, hiszen a lábát könnyeivel mosó és olajjal megkenő rossz-
hírű asszonyra azt mondja: „Sok bűne bocsánatot nyert, mert 
nagyon szeretett” /Lk 7,47/. Szent Péter első levelében pedig 
azt olvassuk: „Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás 
iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez” (4,8). 

Menekültek tízezrei érkeztek a napokban hazánkba, akik kö-
zül 30 családot Domaszéken, a Zöldfási Lelkigyakorlatos 
Házba fogadott be Egyházmegyénk, másokat az ásotthalmi 
Plébánia szállásolt el és lát el. Adva tehát számunkra is a lehe-
tőség, hogy tettekkel fejezzük ki bűnbánatunkat. Karitász ön-
kénteseink mennek gyerek-programokat vezetni a menekül-
tek közé, mások ruhát visznek… És mi? És én? Az ima (egyéni-
leg vagy közösen, pl. a keresztút) is lehet segítség, egy tele-
fonhívás is (1356 – Magyar Karitász, 1357 – állami segélyvo-
nal), a nem szükséges ruhák összegyűjtése is, élelmiszer és 
tisztálkodószer is, pelenka és takaró is. 

Persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy hálát adjunk 
azért, mert Magyarországon béke van! Kényelmes, meleg ott-
honainkból kimozdít ez a szükséghelyzet, de ez jót tesz ne-
künk. Így bizonyára többször és újra hallhatjuk szívünk mélyén 
Jézus szavát, immár nekünk címezve: Sok bűnöd bocsánatot 
nyert, mert nagyon szerettél! 

(Kopasz István) 
 

 

RÖVID HÍREK 

• Február 13. és 20. között rendezték meg idén  az orszá-
gos Házasság hete programot, melynek mottója „Marad-
junk együtt” volt. Plébániánk 
idén is csatlakozott, a Szent 
Imre Katolikus Iskola tanulói 
által készített rajzokból ké-
szült kiállítással, filmvetítés-
sel és ünnepi szentmisével. 
Köszönjük szépen minden 
résztvevőnek és segítőnek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez 
a program létrejöhessen! 

• Egyházközségünk Képviselő-testülete 2021-ben, a ko-
rábbi két év sikertelensége után immár harmadik alka-
lommal, újabb pályázatot nyújtott be a plébánia épüle-
tünk állagmegóvására és felújítására. A pályázatot tehát 
többszöri nekifutás után végül 2021 év végén megnyer-
tük, közel bruttó 25millió Ft értékben. A munkálatok elő-
készítése után a kivitelezést várhatóan még 2022 máso-
dik negyedévében megkezdjük és terveink szerint idén 
ősszel már a kívül-belül megújult plébániát ismét bir-
tokba vehetjük. 

• Az orgona felújítási munkálatai elkezdődtek. Első lépés-
ként Csibi Balázs orgonaépítő mester szétszerelte a 
hangszert, hogy az új tartószerkezet terveit elkészít-
hesse, és hogy az orgona alá dobogó épülhessen. Terve-
ink szerint nyár elejétől ismét hallhatjuk megújult orgo-
nánk hangját. 

• A március 13-án 11 órakor kezdődő Szentmisén a szegedi 
Szabad-On Katolikus Dicsőítő Közösség teljesít zenei szol-
gálatot. Mindenkit szeretettel várunk! 

VASÁRNAP 
03.06. 

 
11:00 
 
17:00 

NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA 
Balogh és Kószó család élő és + 
tagjaiért 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
03.08. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
03.10. 

17:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
03.11. 

17:00 Keresztút 

VASÁRNAP 
03.13. 

 
11:00 
 
17:00 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA 
Zádori Ivánnéért, Zádori és Bálint 
szülőkért, élő és + családtagok 
Engesztelő imaóra 


