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A Vatikáni Rádió közzétette Ferenc pápa idei 

nagyböjti üzenetét „A gonoszság elhatalmaso-

dásával sok szívben kihűl a szeretet” címmel. 

Jézusnak a világ végéről szóló jövendöléseit ala-

pul véve a pápa üzenetében a hamis próféták-

ról, a kihűlt szívről, az ima, böjt, alamizsna fel-

adatairól és végül húsvét tüzéről szól.

Az Úr Húsvétjára való ké-
szület jegyében a Gondvi-
selő Isten minden évben 

felajánlja nekünk a Nagyböjtöt, 
„mint megtérésünk szentsé-
gi jelét” – idéz a pápa bevezető 
gondolatában az első nagyböjti 
vasárnap könyörgéséből.

A hamis próféták álnok 
kígyóbűvölők és sarlatánok

Milyen formát öltenek ezek 
a hamis próféták? – teszi fel a 
kérdést a pápa. Olyanok, mint 
a kígyóbűvölők, akik kihasz-
nálják az emberi érzelmeket, 
hogy rabszolgává tegyék és oda 
vigyék őket, ahová akarják. Is-
ten számos gyermekét bűvöl-
ték el pillanatok alatt tetszel-
gős hízelgéseikkel, hogy bol-
doggá teszik őket. Hány em-
bert szédített el a pénz igézete 
és lett a haszon és siralmas ér-
dekek rabszolgájává! Hányan 
is élnek önelégségesen csak 
önmagukra gondolva és végzik 
magányban!

Ismét más hamis próféták 
sarlatánok, folytatódik az üze-
net, akik egyszerű és közvetlen 
megoldásokat kínálnak a szen-
vedésre, amely orvoslás azon-
ban teljességgel hatástalan. 
Mennyi fiatalnak is ajánlot-
ták a kábítószer hamis gyógy-
szerét, a „használd és dobd 

el”, a könnyű és gyors, becste-
len nyereség orvosságát? Há-
nyat hálóztak be a teljesen 
virtuális világba, ahol a kap-
csolatok egyszerűnek és gyors-
nak tűnnek, mígnem drámaian 
üresnek mutatkoznak? Ezek a 
csalók értéktelen dolgokat kí-
nálnak, ellenben elveszik a 
legértékesebbet, a méltóságot, 
a szabadságot, a szeretet ké-
pességét. A hiábavalóság csa-
lása ez, mely páváskodásra 
indít bennünket, majd végül ne-
vetségessé tesz, ahonnét már 
nincs visszatérés! – figyelmez-
tet a pápa nagyböjti üzenete.

A kihűlt szív

Üzenete második fejezetében 
Ferenc pápa a nagy költő, Dan-
te Alighieri Isteni Színjátéká-
ból idézte az ördög képét, amint 
egy jégből faragott trónuson ül, 
hiszen ő a megdermedt szeretet 
fagyában lakozik. E képet is se-
gítségül hívva tette fel a kérdést 
a pápa: Hogyan is hűlhet ki a 
szeretetünk? Milyen jelek utal-
nak arra, hogy a szeretetünket 
az a veszély fenyegeti, hogy ki-
alszik? A pápa egyenesen vá-
laszol: a pénz utáni sóvárgás 
oltja ki a szeretetet, mely „min-
den rossznak a gyökere” (1 Tim 
6,10). Ezt követi az Isten eluta-
sítása, és így vigasztalás ke-

resése a pénzben, az Ige és a 
szentségek vigasza elé helyez-
ve a vigasztalanságunkat. A te-
remtett világ is csendes tanúja 
a szeretet kihűlésének, mert 
megmérgezi a gondatlanságból 
elszórt sok szemét.

Végül kihűl a szeretet a kö-
zösségeinkben is – szögezte 
le a pápa –, majd az Evangelii 
Gaudium apostoli buzdításá-
ra utalt, melyben megpróbálta 
összegyűjteni a szeretet meg-
szűnésének legnyilvánvalóbb 
jeleit, melyek: az önző tétlen-
ség, a terméketlen pesszimiz-
mus, az elszigetelődés és az 
állandó testvérháborúba ke-
veredés veszélye, az evilági 
gondolkodásmód, mely csak 

a látszólagossal foglalkozik, 
ami pedig lefokozza a missziós 
hevületet.

Az ima, a böjt és 
az alamizsna feladatai

Mi a teendő? – teszi fel a kér-
dést a pápa a nagyböjti üze-
net harmadik fejezetében, és 
aláhúzza az ima, az alamizs-
na és a böjt szerepét. Az egy-
ház, mint anya és tanítómes-
ter a nehézségek láttán az igaz-
ság keserű gyógyszere mel-
lett az ima, az alamizsna és 
a böjt édes orvosságát ajánl-
ja. Ha több időt szentelünk az 
imádságra, ha megengedjük a 
szívünknek, hogy felfedezze a 

titkos hazugságokat, melyek-
kel becsapjuk magunkat, akkor 
végre Isten vigasztalásait tud-
juk keresni, aki a mi Atyánk és 
életet akar számunkra.

Ferenc pápa leghosszabban 
az alamizsna témájánál idő-
zik el. Az alamizsna gyakor-
lata megszabadít bennünket a 
fösvénységtől és segítségével 
felfedezhetjük, hogy a másik 
a testvérünk. De szeretném, 
hogy az alamizsna mindnyá-
junk számára életforma le-
gyen! De szeretném, hogy 
keresztényként kövessük az 
apostolok példáját és javaink 
megosztásában az egyház kö-
zösségi mivoltának konkrét ta-
núságtételét látnánk, amiben 
az egyház él! – adott hangot a 
pápa lelkes vágyainak.

A böjt végül elveszi tőlünk 
az erőszakhoz folyamodást, le-
fegyverez minket és a gyara-
podás nagy lehetőségét adja. 
A böjt felébreszt bennünket, fi-
gyelmessé tesz Isten és a fele-
barát iránt, felszítja az akaratot 
az Isten iránti engedelmesség-
re. Ferenc pápa kifejezésre 
juttatja óhaját, hogy hangja bár-
csak megérkezne a katolikus 
egyház határain túlra is, min-
den jóakaratú emberhez, aki 
képes Istent meghallgatni.

Húsvét tüzének lelkesedésével  

Utolsó témaként a pápa a 
húsvéti tűz képéhez folyamo-
dik és arra buzdít, hogy lel-
kesen kezdjük meg a Nagyböjt 
útját az ima, az alamizsna és 
a böjt segítségével.  Ilyenkor, 
ha a szeretet tüze kialudni lát-
szik, az valójában Isten szívé-
ben van, aki mindig ad újabb 
lehetőségeket, hogy újból el-
kezdjünk szeretni. Kiváltsá-
gos alkalom lesz számunkra 
ebben az évben a „24 óra az 
Úrért” kezdeményezés, mely 
a kiengesztelődés szentségé-
hez hív, szentségimádás kere-
tében. 2018-ban március 9-én 
pénteken és 10-én szomba-
ton tartjuk a 130. zsoltár sza-
vai jegyében: „Nálad Uram, a 
megbocsátás”. Minden egyház-
megyében legalább egy temp-
lom nyitva marad egymást 
követő 24 órára és így lehető-
séget kínál a szentségimádás-
ra és szentgyónásra. 

„A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet”

Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Ferenc pápa: szeretném, hogy az alamizsna életforma legyen

Jótékonykodásra költik a pénzt

Gyermektáborokat támogatnak
Az előttünk álló hétvégén, 

február 17–18-án Marosvásár-
helyen megszervezett Égjen a 
láng keresztyén zenefesztivál 
szervezői közzétették, hogy ki 
nyerte meg a közösségi oldalon 
indított szavazatversenyt, s ki 
költheti el a kétnapos rendez-
vényen öszegyúlt perselypénzt. 
Mint korábban beszámoltunk 
róla, több ifjúsági csoport is pá-
lyázott az anyagi támogatásra. 
A vasárnap este közzétett be-
számoló szerint idén két nyer-
tes van: a nagyváradi utcagyer-
mekek ügyét felkaroló csoport, 
a Vidám Szívek klubja, amely 
rendszeresen szervez evange-
lizációs táborokat is, valamint 
a kolozsvári Györgyfalvi Refor-

mátus Egyházközség által szer-
vezett Angyaltábor. A feszti-
vál szervezői azt is elmondták, 
hogy a tavalyi perselypénzt a 
nyertes csoport nem használta 
fel, így ezért lehetőség adódott, 
hogy idén két pályázót támogas-
sanak a tavalyi és idei persely-
pénzzel, amelyet két egyenlő 
részre fognak osztani.

A jó  hír  az,  hogy idén 
Szikrazúg is lesz a kétnapos 
fesztiválon, ahol szakképzett 
felnőttek és fiatalok foglalkoz-
nak a 3–10 éves gyerekekkel, 
hogy szüleik, nagyobb testvére-
ik, vagy akár nagyszüleik nyu-
godtan meghallgassák a kon-
certeket, részt vegyenek az áhí-
tatokon.
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Véget ér a farsang, kezdődik a böjt

Hamvazószerda ( régi népi elnevezései hamvas szerda, száraz-
szerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda) a nyugati kereszténységben 
a nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. 
hétköznap. Mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja febru-
ár 4. és a legkésőbbi március 10. Ez a farsangi időszak utáni első 
nap. A húsvétot megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét 
követi. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklés-
ként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szer-
tartás része lett (hamvazkodás).

Február 13-án, kedden 18 órá-
tól a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, azaz a felfüggesztett Ró-
mai Katolikus Teológiai Líce-
um XI. B, K osztály diákjai, a 
Szem csapata szervezésében 
egy rendhagyó tevékenységre 
kerül sor a főtéren: az elbontott 
ferences templom helyén egy fe-
rences (Szent Antal-litánia) imá-
ra kerül sor a ferences atyák 
vezetésével, a Remény egyhá-
zi együttes zenei kísérete mel-
lett. Gyakorlatilag 1971 óta ezen 
a helyszínen nem volt liturgikus 
tevékenység. Ezért is a lehetőség 
egyedi, 47 év után akár úgy is fo-
galmazhatnák, hogy történelmi...

 A szervezők tervei szerint 
a templom elbontott fala he-

lyett a diákok állnának, s kivi-
lágítanák a falak helyét (elem-
lámpa, telefon). Azon túl, hogy 
az Örökségünk őrei projekt 
része a tevékenység, fontos-
nak tartják kihangsúlyozni a 
tevékenység szimbolikáját is: 
egy diktatórikus rendszer ál-
tal elbontott templom megma-
radt tornya mellett egy más, 
hasonlóan sajátos kontextus-
ban felfüggesztett iskola (is-
kolánk) diákjai jelenlétükkel 
jelezhetik, hogy nem elbont-
ható teljesen mindaz, amiben 
hisznek.

Az elbontott falak hossza mi-
att nagyon fontos, hogy minél 
többen eljöjjenek. A tevékeny-
ség max. 30 perces.

Ferences ima a főtéren




