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MÁRCIUS

2022.03.05. szombat

Hamvazószerda utáni szombat (III. oszt.)
Szűz Mária engesztelő szombatja
16:15 Rózsafüzér szentségi áldással
17:00 szentmise

2022.03.06. vasárnap

Nagyböjt 1. vasárnapja (I. oszt.); Hamvazkodás

9:30 / 16:30 Rózsafüzér
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.03.07. hétfő

Nagyböjt 1. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.);
Megemlékezés Aquinói Szent Tamás hitvallóról
6:00 szentmise

2022.03.12. szombat

Kántorböjt szombatja (II. oszt.)
16:15 Rózsafüzér
17:00 szentmise

2022.03.13. vasárnap

Nagyböjt 2. vasárnapja (I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise szentségi áldással
2022.03.14. hétfő

Nagyböjt 2. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)
6:00 szentmise

2022.03.19. szombat

Szent József, a Szent Szűz jegyese, hitvalló (I. oszt.);
Megemlékezés: nagyböjt 2. vasárnapja utáni szombat;
16:15 Rózsafüzér szentségi áldással
17:00 szentmise
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Fatimai nap

2022.03.20. vasárnap

Nagyböjt 3. vasárnapja (I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.03.21. hétfő

Nagyböjt 3. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.);
Megemlékezés Szent Benedek apátról
6:00 szentmise

2022.03.25. péntek

Gyümölcsoltó Boldogasszony (I. oszt.);
Megemlékezés: nagyböjt 3. vasárnapja utáni péntek;
+ Mons. Lefebvre érsek: 1991. március 25.
17:45 Rózsafüzér szentségi áldással
18:30 szentmise

2022.03.26. szombat

Nagyböjt 3. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.)
16:30 Rózsafüzér
17:00 szentmise

2022.03.27. vasárnap

Nagyböjt 4. vasárnapja (I. oszt.)

P. Frey (10.00)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.03.28. hétfő

Miskolc 10.00

Nagyböjt 4. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.);
Megemlékezés Kapisztrán Szent János hitvallóról
6:00 szentmise
Á PR I LI S

2022. április 1. péntek TIHANY, Károly Király kálvária (Attila-domb): szentmise 12:00
Jézus Szentséges Szívének péntekje
2022.04.02. szombat

Hamvazószerda utáni szombat (III. oszt.)
Szűz Mária engesztelő szombatja
16:30 Rózsafüzér
17:00 szentmise

2022.04.03. vasárnap

Szenvedés vasárnapja (I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.04.04. hétfő

Szenvedés 1. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)
6:00 szentmise

2022.04.09. szombat

Szenvedés 1. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.)
16:30 Rózsafüzér
17:00 szentmise
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2022.04.10. vasárnap

Szenvedés 2. vasárnapja - Virágvasárnap (I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.04.11. Nagyhétfő

Nagyhétfő (I. oszt.)
6:00 szentmise

2022.04.12. kedd

Nagykedd (I. oszt.)
6:00 szentmise

2022.04.13. szerda

Nagyszerda (I. oszt.)
6:00 szentmise

2022.04.14. csütörtök

Nagycsütörtök (I. oszt.)
18:30 Nagycsütörtök liturgia

2022.04.15. péntek

Nagypéntek (I. oszt.)
18:30 Nagypénteki liturgia

2022.04.16. szombat

Nagyszombat (I. oszt.)
17:00 Húsvéti virrasztás

2022.04.17. vasárnap

HÚSVÉTVASÁRNAP (I. oszt.)
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise (vendéglátás a kápolna előterében)
2022.04.18. hétfő

HÚSVÉTHÉTFŐ (I. oszt.)

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.04.19. kedd

Húsvétkedd (I. oszt.)
6:00 szentmise

2022.04.23. szombat Húsvét utáni szombat
16:30 Rózsafüzér
17:00 szentmise
2022.04.24. vasárnap

Fehérvasárnap (I. oszt.)

P. Frey

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 17:00 ünnepi szentmise
2022.04.25. hétfő

Szent Márk evangelista ünnepe (II. oszt.)
6:00 szentmise

2022.04.30. szombat

Debrecen 10.00 Miskolc 16.00

Sziennai Szent Katalin (III. oszt.)
16:30 Rózsafüzér
17:00 szentmise
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MÁJUS
2022.05.01. vasárnap

Munkás Szent József (I. oszt.);
Megemlékezés: Húsvét utáni II. Vasárnap
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 ünnepi szentmise szentségi áldással
2022.05.02. hétfő

Szent Atanáz püspök, hitvalló (III. oszt.)
6:00 szentmise

Kápolna címek:
o

Jézus Szentséges Szíve Kápolna,
Kórház utca 1. (Vasgyári kórház kápolnája), 3533, Miskolc

o

Gyermekklinika kápolnája, Pallagi út 9.-10., 4032 Debrecen

Kedves hívek!
2021 novemberétől már nem Farkasgyepűn, hanem Budapesten van a székhelyem. A Papi
Testvérület szabályai szerint vissza kell térnem a jaidhofi közösségbe, mivel a Testvérület
még nem tud saját papi közösséget létrehozni Budapesten. Ez még túl korai lenne.
Számomra ez hetente sokkal több utazást, és nagyobb terhet jelent.
Ennek ellenére igyekszem továbbra is minden vasárnap szentmisét celebrálni Budapesten.
Bízom a hívek anyagi segítségében és lelki támogatásában.
Imádkozzuk szorgalmasan a rózsafüzért Magyarországért, hogy eredjenek hivatások a
magyar hazából a papságra és a szerzetesi életre, és hogy a katolikus hit ismét meghatározó
erővé váljon ebben a Szűzanyának szentelt országban. Közvetlenül a szentmisék előtt
lehetőségünk van együtt imádkozni a rózsafüzért.
Törekedjünk a közösségépítésre és a missziós lelkületre is, hogy közösségünk növekedését
önzés és viszály ne gátolja. Isten segítségével építeni és nem rombolni akarunk!
Imában egyesülve
P. Klaus Wilhelm
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P. Frey találkozik a Szent X. Piusz Papi Testvérülettel
baráti viszonyt ápoló magyar papokkal, Farkasgyepű, 2022. Február

A szeminaristák: Máté diakónus, Márton; és Jákó előszeminarista, Hollókő, Január
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I./IV. Károlyt, Ausztria örökös császárát és
Magyarország apostoli királyát
- Megemlékezés halálának 100. évfordulójáról: 1.4.1922 - 1.4.2022
Kedves hívek!
Száz esztendeje annak, hogy az Úr 1922. évében, Szent György havának első napján, a
Feketevasárnapot megelőző szombaton szentéletű I./IV. Károlyt, Ausztria örökös császárát és
Magyarország apostoli királyát kényszerű száműzetésében magához szólította Urunk,
Istenünk. Testi és lelki szenvedéseit engesztelésül ajánlotta fel a reá bízott népek közötti
békéért. Idézzük fel haláltusáját, melyet szemtanúja, P. Zsámboky Pál, az eleddig utolsó
koronás uralkodónk udvari papja és Ottó főherceg – majd örökös császár és király – nevelője
örökített meg „Károly király szenvedése Madeirán és jámbor halála” című beszámolójában.
Nagyböjti lelki olvasmánynak nagy szeretettel ajánlom az alábbi sorokat.
P. Klaus Wilhelm FSSPX

A magyar királyi eskütétel a Mátyás-templom előtti Szentháromság-oszlopnál
(Budapest, 1916. december 30.)
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Lázálmos állapotában olykor franciául is beszélt s némelykor izgatott lett.
Erőszakkal el akarta hagyni az ágyat. Többször aggodalmasan kiáltott a királyné
után, majd név szerint elsorolta valamennyi gyermekét… Különösen Károly
Lajos főherceget emlegette sokat, aki már akkor betegen feküdt, amikor ő még
egészséges volt.
Később magyarul beszélt: „Igen… …Hogy megkoronázott király vagyok,
azt letagadni nem lehet… Nem, csak semmi rablópolitikát! Ha valaki valamit
mond, azt be is kell tartani…” Könnyek öntötték el a szemeit, amikor láttam,
hogy a haldokló kínjait csak növeli a szomorú októberi napokra való
visszaemlékezés. Ekkor megragadta a királyné kezét. „Most megyünk!” –
mondta. És parancsot adott az indulásra. Mikor megpillantotta az
Oltáriszentséget, amelyet odatartottam közel az arca elé, mély sóvárgással
szakadt fel belőle a kiáltás: „Ah… Mért nem engednek minket haza?!”
Percről-percre közelebbről láttam a véget, hogy a szenvedőnek csak pár
órája van. És újból feladtam az utolsó kenetet. Ismételten kértem, engedjék
legalább a kis trónörököst atyja közelébe, de nem akarták hinni, hogy a vég
immár a küszöbön leselkedik és vártak. Múlt az idő, kínosan másztak a percek.
Egyszer csak a király megmozdul és lelke egész sóvárgásával „útravalóért”,
viaticumért eseng. A királyné Őfelsége nem akart a fülének hinni: „Valóban
áldozni akarsz?” – kérdé. „Ó nagyon, nagyon!” – válaszolt a beteg.
Kísérletképpen először egy kis kanál konyakot nyújtottunk neki, de mikor az ital
megérintette lázas ajkait, elfordította a fejét és újból csak áldozni akart. Dél felé a
szentostya kicsiny darabját nyújtottam „útravalóul” a haldokló királynak. A beteg
pár percig lezárt szemekkel, teljesen magába merülve imádkozott. És a
királynénak, aki az utolsónak felszakadt lélegzetvételig erős hittel várta a
gyógyulást, a beállott nyugalom nagy megkönnyebbülésére volt.
Az áldozás után történt, hogy a haldoklóból újból megrázó erővel tört fel a
honvágy: „Ah!.... Miért nem engednek minket haza?!” Majd így folytatá: „Az
Üdvözítő karjaiban gyermekeimmel és veled… Kérlek, édes Jézusom…” Utána
mélységes bűnbánat vett rajta erőt, majd a gyermekeiről beszélt és a következő
szavakkal ajánlotta őket az Úr kegyelmébe: „Üdvözítő Jézusom! Oltalmazd meg
gyermekeimet, Ottót, Médit, Róbertet, Félixet, Károly Lajost, Rudolfot és Lottit
és… …és a legkisebbet is… Óvd meg a testüket, óvd meg a lelküket és inkább
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vedd
magadhoz
őket,
semhogy
halálos
bűnbe
essenek. Ámen.” Már inkább
csak hörögte, mint mondotta
az utolsó mondatot s így –
bár tisztán, de – töredezve
lehetett megérteni.
És most következett az
életösztön
utolsó
fellángolása.
A
elválás
gondolatától
összefacsart
szívből feltört az élethez való
ragaszkodás: „Gyógyíts meg,
irgalmas Jézusom… …ha így
kívánod…
De
mégis…
…legyen meg a Te szent akaratod…”
A királyné Őfelsége egész idő alatt átölelve tartotta a haldoklót, hogy
lehetőleg magasan üljön. És a beteg még ekkor is a mások kényelmére ügyelt,
mert ha a királyné megkérdezte, hogy fáradt-e vagy kíván-e valamit, így
válaszolt: „Fáradt vagy, szívecském? Pihend ki magad…” Hitvesét féltette még
haláltusájában is és többször kérte, hagyja egyedül feküdni, nehogy megerőltesse
magát.
A haldokló lehanyatlott a párnáira, ágyában mélyen összegörnyedve feküdt.
Mikor segíteni akartunk a rossz helyzeten, kérdé: „Ki van a szobában?”
„Mensdorff grófnő, a nagymama és páter Zsámboky” – feleltük neki. „A két
utóbbit kérem” – szólt a király. Odaleptünk, feltámogattuk a párnáira. Közben
Mensdorff grófnő oxigénről gondoskodott, mert a láza rohamosan ment fölfelé.
Majd jött a királyné és újból átkarolta. Ettől a perctől fogva én a haldoklót a
másik oldalán tartottam, az Oltáriszentséget az asztalra tettem és kendőkkel
szárítottam a verítéktől kövéren gyöngyöző homlokot. S egy-egy kendővel alig
értem a homlokához, máris átitatódott teljesen.
„Pihenj és bízd magad egészen Jézus irgalmára!” – fordult a királyné
látszólagos nyugalommal a haldoklóhoz. A beteg a kimerültségtől lezárta
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szemhéjait, és alig hallhatóan imát suttogott: „Édes Jézus, neked élek…
…Jézusom, reád bízom magam…” Majd felsóhajtott: „Mama!” Rögtön utána
kérdé: „Miksa, te vagy az?” A kis trónörököst végre a haldoklóhoz hívták. Mikor
belépett, édesatyja, a haláltusa idején Istenben elmerült nagy beteg, a boldogabb
mezőkre már indulóban volt. Ottó egész lelkében megrendülve nézte atyja
szederjes arcát, üveges tekintetét és cserepes ajkait, majd térdeire esett, ráborult a
betegágyra és megrázta a sírás…
„Jézusom, Rád bízom magam!” – suttogta a haldokló király. „Jézus
irgalmas Szíve… Jézus jöjj… jöjj… Legyen meg a Te szent akaratod…” A
haldoklót feljebb támasztottuk a párnáira, aztán a nagy, fülledt hallgatásban
megkezdtem a haldoklók imáját: „Proficiscere anime christiana…” Jézus
szentséges Szívének ereklyeképét is odatartottam a beteg ajkai elé, aki
megcsókolta azt.
Mikor a kisfiú zokogása felhangzott, a királyné Őfelsége erélyesen rászólt:
„Ottó, uralkodj magadon!” Szegény gyermek még akkor sem sírhatta ki magát,
amikor édesatyja számára a külvilág már elveszett… Ekkor én az ágyon
áthajolva, a királyné Őfelségét suttogva kértem, engedje meg, hogy Ottó
közelebb jöjjön és megcsókolhassa utoljára a haldokló kezét, mert itt a vég. A
királyné Őfelsége rémülten emelte rám a szemeit: „Valóban hiszi?” „Igen” –
felelém. – „Már kevés az idő…”
Az utolsó negyedórában az oxigén váratlanul kifogyott. Az orvosok pár
perc múlva a helyszínen termettek és egy műszer segítségével egyenesen a
tüdőbe adtak oxigént, de már ez sem tudott segíteni. A szív mind gyorsabban, de
egyben erőtlenebben lüktetett. És a patakzó verítéktől merő víz lett a párna.
A haldokló füléhez hajolva, elimádkoztam még néhány imádságot, amelyeket megismételni már nem tudott. Újból feloldoztam, majd a „Commendatio
animae”-t mondtam el, amikor a nagy csendességben halkan, egészen halkan
hallottuk, hogy imádkozik: „Jézus… …én Jézusom… …amint akarod, én
Jézusom… Igen, igen…”
Ezek az utolsó szavak úgy hangzottak, mint egy messze párbeszéd elhullott
töredékei, amelyekben az Üdvözítőnek válaszolt.
A királyné görcsösen átkarolta a haldokló fejét, sóhajtozva imádkozott, s
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hogy erőt merítsen a fájdalmak elviselésére, állandóan az Oltáriszentségen pihent
a szeme. A haldokló arcán mindjobban és jobban elömlött a sápadás, a hangja
elhalt, a légzése meglassúbbodott, s tisztán lehetett hallani, amint a felgyülemlett
nyálka mind nagyobb és nagyobb tömegben feküdt a tüdejére, míg végül hörögve
a légcsövébe tört.
Már meg sem mozdult, olyan gyenge volt. Szemeit csak néha-néha nyitotta
fel, ajka alig észrevehetően imát suttogott és – mintha egy másik világ tájait
kutatná – idegen volt a tekintete. S jóllehet nagyon szenvedhetett, a kifejezése
békés volt és szelíd, akár-csak életének derűs napjain… Aztán két-három mélyre
leszívott lélegzetvétel után a nemes szív megszűnt dobogni. Életének utolsó
pillanatában még egyszer feloldoztam és ráadtam a Szentatya áldását.
Április elsején, déli 12 óra 23 perckor a halottas szobára mélységes csend
borult. Szinte önkénytelenül mondám:
„Add meg, Uram, neki az örök
nyugodalmat…” És előimádkoztam
egy Miatyánkot. „Károly!” – kiáltott
megrendült hangon a királyné. – „Hát
lehetséges
ez?...
Meghaltál?!...”
Szegény kis Ottó sírt, sírt hangosan.
Most már szabad volt neki…
A királyné Őfelsége leszorította a
halott szemhéjait, mi a halotti feszületet és a rózsafüzért a kezébe adtuk,
felkötöttük kendővel az állát és kiegyenesítettük a merevülő tagjait.
Az Oltáriszentséget processzióval vittem a kápolnába, ahol a Jézus
szentséges Szíve litániáján kívül megtartottuk az elhunytról való megemlékezést.
Szem nem maradt ott szárazon. A halál bekövetkezése ugyan már napok óta
minden pillanat várt réme volt, de mégis gyorsan jött.
Ottó, Médi és Róbert a kápolnában voltak és zokogásuktól hangos volt a
ház. Ottó maga volt a megtestesült gyász és fájdalom.
Fájdalmunkban egy vigaszunk volt, hogy az Úr látnunk engedte a legszebb
halált.
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Vincent van Gogh (1853 - 1890): A magvető

Hatvanad vasárnapi prédikáció
Miskolc és Debrecen, 2022. február 20.; P. Klaus Wilhelm

Kedves hívek!
Egy kérdés, mely a mai, Magvetőről szóló evangéliumi szakaszhoz kapcsolódik,
így szól:
Mi az ember, és mivé kell lennie az embernek?
A.) Választ akarunk kapni a kérdés első felére: Mi az ember?
1.) Először – Az ember Isten teremtménye.
A Szentírás első könyvében ez áll: „Isten megteremtette az embert saját
képmására. Az Isten képmására teremtette őt.” Az ember – és ez létezésünk nagy
alapigazsága – Isten teremtménye. Egészen Tőle függünk. Teljesen az Ő kezében
vagyunk – és ezért természetes, hogy ennek megfelelően kell viselkednünk.
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2.) Másodszor – Az ember a teremtés koronája.
Az ember rendelkezik mindazzal, amit a többi teremtmények külön-külön
birtokolnak.
 Az élettelen teremtménynek, például egy kődarab, csak testisége van.
 A növények léttöbblettel rendelkeznek: élnek és növekednek.
 Végül az állatok érzékkel és észlelettel bírnak.
Mindezeket az ember egyesíti önmagában. Azonban még több mindezek
összességnél. Szellemi, halhatatlan lelke van. Ezért a teremtés koronája az
ember. A látható létezés minden lépcsőfokát felülmúlja; szellemi lény, és így a
teremtés csúcsán foglal helyet. A nyolcadik zsoltárban ez áll:
„Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz
reá? Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel
koronáztad, és kezed művei fölé állítottad. Lába alá vetettél mindent.”
Valóban, az ember a teremtés koronája.
3.) Harmadszor – Az ember a teremtés bukott királya.
Ősatyánk, Ádám, az Isten barátságát, a megszentelő kegyelmet elveszítette.
Minden e világra jövő ember az eredeti bűntől sebzetten születik. Értelem
elhomályosult, az akarat rosszra hajló, a rendezetlen kívánság testünkben lobog,
és ez a test elkerülhetetlenül a halála felé halad. Ebben áll a harmadik
alapigazság: az ember a teremtés bukott királya.
4. ) Negyedszer – Az ember megváltott.
Isten elküldé egyszülött Fiát, aki érettünk kereszthalált halt. Újra Isten
gyermekeivé lehetünk. „Isten, ki csodálatosan megalkottad, és még
csodálatosabban megváltottad az emberi természetet” – imádkozza az áldozár
minden szentmisén, midőn bort s vizet önt a kehelybe.
Valóban – Isten a végességből dicsőséges országába elhívott minket. Csodálatos
világosságába hívott minket. Megváltott emberek vagyunk:
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 ha az áteredő bűntől a keresztvízben megtisztultunk;
 ha a kegyelem és igazság állapotában maradunk.
Ezután megtudjuk, miként kell ennek érdekében viselkednünk. Isten Igéjének
növekednie kell bennünk jó magként, melyet az Úr szívünk szántóföldjébe vetett.
B.) A kérdés második fő része így szól: Milyennek kell lennie az embernek?
Egy szép szólás így szól: „Az élet egy üres korsó, melyet meg kell tölteni. Amit
gyűjtöttünk, az oltja majd a túlvilágon szomjunkat.”
a) Mindannyiunknak feladata van evilágon.
Isten mindenkinek külön-külön egy sajátos, pótolhatatlan feladatot bízott.
Mindannyiunk hálás és büszke lehet feladatára, melyet kapott. Nincs felesleges
ember.
Egy perzsa királyhoz egyszer három bölcs férfiú jött, kiktől megkérdezte, mi a
legnagyobb nyomorúság evilágon.
 Az első mondá, hogy a betegség.
 A második felelé, hogy az öregség.
 Mire a harmadik im-ígyen szóla: a legnagyobb nyomorúság az, ha látod
halálod közelettét, és visszatekintesz elvesztegetett életedre.
Való igaz: a legnagyobb nyomorúság egy elvesztegetett életre való
visszatekintés. Mindig ez történik, ha valaki acsarkodva nem fogadta el a
feladatot, mit reábízott az Isten. Aki nem fogadja el alázatosan a feladatot,
mit az Isten reá bízott, az elvesztegeti életét.
b) Az embernek természetes célja mellett természetfeletti célja is van.
Az emberi szív oly tágasnak van teremtve, hogy földi dolgok be nem tölthetik.
Azon ember, aki hallgat a bensőjében szóló hívásra, azon ember, aki a zabáláson
és vedelésen túlra tekint, nos, az ilyen ember átérzi Szent Ágoston felkiáltását:
„Magadnak teremtettél minket, ó, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, míg
Tebenned meg nem nyugszik.”
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A bölcselő Friedrich Nietzschének igaza volt, mikor azt írta, hogy:
„Minden boldogság az örökkévalóságot akarja.”
Az örökkévalóság és a határtalan boldogság utáni vágyat Teremtőnk szívünkbe
oltotta, hogy örök célunk felé irányítson bennünket. Ahogy a jó mag növénnyé
fejlődve a Nap felé törekszik, így kell lennie velünk is.
A Szentírás tanúsága szerint Salamon király a föld összes kincsét és javát
összegyűjtötte:
„Aranyat és ezüstöt is halmoztam fel magamnak, királyok és országok
kincseit. … És latra vetettem kezem minden művét, és a fáradságot is,
amibe került. Ó, minden hiábavalóság és szélkergetés, nincs belőle semmi
haszon a nap alatt!” (Prédikátor könyve, II. fejezet, 8. és 11. vers.)
Salamon felismerte, hogy az ember boldogság utáni vágyát a földi javak ki nem
elégíthetik, és ilyetén megszületik szívében az örökkévalóság utáni vágy.
Minden katolikus vallásos kiadvány, minden katekizmus már az elején tanítja
nekünk, hogy:
„Azért vagyunk evilágon, hogy Istent megismerjük, viszontszeressük, neki
szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennybe jussunk.”
Kísérjen óvón mindig minket Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária e
földi életünkben, hogy Isten akarata szerint jó magként fejlődjünk, és jó, sok jó
gyümölcsöt teremjünk, s így Szent Fiának országába bevezethessen minket!
Ámen.
Az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
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Nagyböjti szentmise prefációja:
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy neked mindenkor és mindenütt
hálát adjunk, szentséges Urunk, mindenható Atya, örök Isten! Ki testi böjt által
elnyomod a vétkeket, fölemeled a lelket, erényt és jutalmat adsz érte, Krisztus
Urunk által. Ki által Fölségedet dicsérik az angyalok, imádják az uraságok,
rettegik a hatalmasságok; az egek és mennyei erősségek és a boldog szeráfok
együtt magasztalják társas örvendezéssel. Hogy velük a mi szavainkat is
meghallgatni méltóztassál, alázatos vallomással könyörgünk, mondván: Szent,
szent, szent a seregek Ura Istene! Telve az ég és föld dicsőségeddel! Hozsánna a
magasságban! Áldott, ki az Úr nevében jő! Hozsánna a magasságban.

SZABÁLYOK NAGYBÖJTBEN
Böjt (egy teljes étkezés és két szerény étkezés), illetve absztinencia (húsételek
elhagyása) ma már csak Hamvazószerdán és Nagypénteken kötelező:
böjti kötelezettség: 18-59 éves korig,
hústól való tartózkodás: 7 éves kortól, vagy ahogy az egészség engedi
Lefebvre érsek javasolta azonban a régi szabályok további megtartását:




Böjtölés és absztinencia tehát minden nagyböjti pénteken,
Hamvazószerdán és a kántorböjti napokon.
Aki képes rá, többször is, akár mindennap böjtölhet.

Jó önkéntes elhatározások nagyböjtre:
A dohányzástól, alkoholfogyasztástól és televíziózástól való tartózkodás is
legyen része a nagyböjti absztinenciának.
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