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F E B R U Á R

Nagyböjt

  2023. 02. 22. szerda  Hamvazószerda (I. oszt.)

2023. 02. 25. szombat Hamvazószerda utáni szombat (III. oszt.)

17:30 rózsafüzér 

18:00 szentmise

2023. 02. 26. vasárnap Nagyböjt 1. vasárnapja (I. oszt.); hamvazkodás

9:30 rózsafüzér 

10:00 ünnepi szentmise Miskolc 16:00

2023. 02. 27. hétfő Nagyböjt 1. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.);

Megemlékezés Szent Gábor hitvallóról.

6:00 szentmise

2023. 03. 03. péntek Tavaszi kántorböjt péntekje (II. oszt.) 

Jézus Szentséges Szívének péntekje

18:00 rózsafüzér 

18:30 szentmise szentségi áldással

2023. 03. 04. szombat Tavaszi kántorböjt szombatja (II. oszt.) 

Szűz Mária engesztelő szombatja

17:30 Rózsafüzér 

18:00 Szentmise 

2023. 03. 05. vasárnap Nagyböjt II. vasárnapja (I. oszt.) 

9:30 rózsafüzér 

10:00 ünnepi szentmise            Debrecen 17.00

2023. 03. 06. hétfő Nagyböjt II. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.) 

6:00 szentmise

2023. 03. 11. szombat Nagyböjt II. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.); 

17:30 rózsafüzér 

18:00 szentmise

2023. 03. 12. vasárnap Nagyböjt III. vasárnapja (I. oszt.)

9:30 rózsafüzér 

10:00 ünnepi szentmise 

2023. 03. 13. hétfő Nagyböjt III. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)           Fatima napja

6:00 szentmise 
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2023. 03. 18. szombat Nagyböjt 3. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.) 

Nincs szentmise!

2023. 03. 19. vasárnap Nagyböjt IV. vasárnapja (I. oszt.)

9:30 rózsafüzér 

10:00 ünnepi szentmise  

2023. 03. 20. hétfő Szent József, a Szent Szűz jegyese, hitvalló (I. oszt.); 

Megemlékezés Nagyböjt IV. vasárnapja utáni hétfőről.

6:00 szentmise

2023. 03. 25. szombat Gyümölcsoltó Boldogasszony (I. oszt.); 

Megemlékezés: nagyböjt 4. vasárnapja utáni szombat 

Mons. Lefebvre érsek halálának napja. († 1991. március 25.) 

17:30 rózsafüzér 

18:00 szentmise szentségi áldással

2023. 03. 26. vasárnap Feketevasárnap – Fájdalmas Vasárnap (I. oszt.)

9:30 rózsafüzér 

10:00 ünnepi szentmise 

2023. 03. 27. hétfő Fájdalmashétfő (III. oszt.) 

6:00 szentmise

Á P R I L I S

2023. 04. 01. szombat Fájdalmasszombat (III. oszt.)

Szűz Mária engesztelő szombatja

17:30 rózsafüzér 

18:00 szentmise szentségi áldással

2023. 04. 02. vasárnap Virágvasárnap (I. oszt.)

9:30 Rózsafüzér 

10:00 ünnepi szentmise 

2023. 04. 03. hétfő Nagyhétfő (I. oszt.) 

6:00 szentmise

2023. 04. 04. kedd Nagykedd (I. oszt.) 

6:00 szentmise

2023. 04. 05. szerda Nagyszerda (I. oszt.) 

6:00 szentmise
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Szent Háromnap

2023. 04. 06. csütörtök Nagycsütörtök (I. oszt.) 

18:30 nagycsütörtöki liturgia

2023. 04. 07. péntek
Nagypéntek (I. oszt.) 

18:30 nagypénteki liturgia  Jézus Szentséges Szívének péntekje

2023. 04. 08. szombat
Nagyszombat (I. oszt.) 

18:00 húsvéti virrasztó istentisztelet

Húsvét

2023. 04. 09. vasárnap HÚSVÉTVASÁRNAP (I. oszt.)

9:30 rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 ünnepi szentmise (vendéglátás a kápolna előterében) 

2023. 04. 10. hétfő HÚSVÉTHÉTFŐ (I. oszt.) 

10:00 ünnepi szentmise 

2023. 04. 11. kedd Húsvétkedd (I. oszt.)

6:00 szentmise

2023. 04. 15. szombat Húsvétszombat

17:30 rózsafüzér

18:00 szentmise

2023. 04. 16. vasárnap Fehérvasárnap (I. oszt.)

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 ünnepi szentmise   Miskolc 16.00

2023. 04. 17. hétfő Nincs szentmise!

Vidéki kápolnáink cím  ei:  

o Jézus Szentséges Szíve Kápolna (Vasgyári Kórház kápolnája)

3533 Miskolc, Kórház utca 1.

o Debreceni Gyermekklinika kápolnája

   4032 Debrecen, Pallagi út 9.-10.

Jaidhof, 2023. január 2.
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Az osztrák tartomány élére új előljárót neveztek ki

Kedves Hívek, az osztrák tartomány barátai és jótevői!

A Szent X. Piusz Papi Testvérület általános elöljárója, FI.H. Pater Davide Pagliarani
döntése  alapján  a  tartományi  elöljárói  megbízatásom idő előtt  megszűnik  és  FI.H.  Pater
Johannes Regele atya veszi át 2023. február 2-ától az osztrák tartomány vezetését.

Ennek a döntésnek a megrendült egészségem az oka. Egy ideje már sajnos meg kellett
állapítanom,  hogy  romlik  az  egészségi  állapotom,  és  miután  egy  szakember  kiégést
diagnosztizált, Pagliarani atya nem akart tovább habozni és felmentett a feladataim alól, és
három hónapos pihenésre küldött.  Tisztában vagyok azzal,  hogy nem mindig tudtam úgy
teljesíteni a kötelességemet, ahogyan az kívánatos lett volna, amit nagyon sajnálok, és amiért
őszintén elnézést kérek.

Szeretném  szívből  megköszönni  Önöknek,  kedves  hívek,  azt  a  sok  nagylelkű  és
sokrétű segítséget, amit nekem, az osztrák tartománynak és szeretett Paptestvérületünknek ez
alatt a kilenc és fél évem alatt tettek, valamint az Önök hűséges imáit és áldozatvállalásait.
Isten fizesse meg mindezt az Ő kegyelmi áldásával ezerszeresen!
Utódomnak, Regele atyának sok erőt és Isten leggazdagabb áldását kívánom új, kihívásokkal
teli feladatához a hat országot magában foglaló tartományunkban, amely Isten kegyelmének
köszönhetően nem kicsit nőtt. Arra kérem Önöket, kedves Hívek, hogy kísérjétek őt buzgó
imáitokkal.
Önöknek  az  isteni  Gyermek  Jézus  hatalmas  áldását  valamint  az  Ő  Legszentebb
Édesanyjának  örökkétartó  segítségét  kívánva  az  új  évben,  maradok  szívből  jövő
imaközösségben,

P. Stefan Frey

Az új tartományi elöljáró,

P. Johannes Christian Regele köszöntője

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Főtisztelendő paptestvérek, szerzetestestvérek- és nővérek, kedves hívek, barátok és jótevők!

Dicsértessék  a  Jézus  Krisztus!  Ezzel  a  szép  katolikus  köszöntéssel  kezdem  első
levelemet, melyet mint osztrák tartományi elöljáró írok, melyhez jelenleg hat országban két
lelkigyakorlatos ház és harmincnyolc fília tartozik, ahol apostoli tevékenységet folytatunk.
Szívből  köszöntöm  Mindannyiukat  Ausztriában,  Csehországban,  Szlovákiában,
Magyarországon,  Szlovéniában  és  Horvátországban!  A  katolikus  hit  ősidők  óta  olyan
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egyesítő kötelék ezen országok között, amely egybefogja
római szellemiségünket, gazdagon kimunkált kegyességi
gyakorlatainkat. Ekként akarunk összefogni mindnyájan e
tartományban, hogy közösen dolgozzunk országainkban a
Katolikus  Egyházért,  szeretett  Szent  X.  Piusz  Papi
Testvérületünkért, az igazi katolikus megújulás művéért.

Mint új tartományi elöljáró fordulok most Önökhöz
– Jézus Krisztus nevében jövök Önökhöz és ezt nem tudom jobban hirdetni, mint a fenti
köszöntéssel; Ő nem csupán elindítója küldetésemnek hanem célja és vége is, Tőle és Érte
vagyok itt. Kizárólag és egyedül az Ő akaratából küldettem Önökhöz mindannyiukhoz, hogy
az Ő művén: az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházon munkálkodjam. Jézus
Krisztus műve az igazság és kegyelem műve, mert – amint az apostol mondja – „mi láttuk
(az ő dicsőségét)… telve kegyelemmel és igazsággal.” (Jn.1,14)

Minden  tartományi  elöljárónak  és  végső  soron  minden  papnak  ott  kell
(együtt)működnie ahová Isten helyezte, mindenekelőtt az Igazság isteni művén. Az Ő igéjét
kell hirdetnünk, az Igazság Igéjét, az Igét amely „soha el nem múlik” még ha „az ég és föld
elmúlnak” is  (Mt.24,35).  Ez  az  Ige,  melyet  az  Ő Egyházában  örökül  hagyott,  amely  az
Igazság oszlopa és alapja. Ezt az Igét kell hirdetnünk még akkor is, ha a világ bolondnak
vagy bosszantónak tartja (1Kor.1,18). A Római Katolikus Egyház fia és szolgája vagyok. Az
Ő tanítását akarom Isten kegyelméből mindenkor vallani, hirdetni, terjeszteni és védelmezni
mert az Egyház tanítása és csakis ez: Jézus Krisztus tanítása egyedül az Igazság Igéje.

Arra  kérem  Önöket,  hogy  szolgálatom  kezdetétől  imádkozzanak  értem:  papi
hűségemért, Isten akaratának való megfelelésemért, a lelkek üdvéért végzett szolgálatomért
szeretett Testvérületünkben. Istennek rám bízott mezején, tartományunkban szívesen ültetek
és öntözök, de „sem az nem számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a
növekedést adja” (1Kor.3,7); Isten imáinkat, könyörgő kéréseinket várja „mert Isten az, aki
bennetek az akarást  és  a véghezvitelt  egyaránt  műveli  jóakarata  szerint”  (Fil.2,13).  Isten
kegyelme nélkül semmi jót és maradandót véghez nem vihetek szolgálatomban. Ezért az
előttem  álló  időben  nagy  vigaszomra  szolgál,  ha  bizakodó  elvárásom  szerint  Önök
mindannyian sokat imádkoznak értem.

Arra  is  kérem mindnyájukat,  hogy  imádkozzanak  a  teljes  Egyházért,  különösen  a
papokért. Ahol csak egy pap különösen nehéz harcot kell vívjon Krisztusért és Egyházáért,
ott  különös buzgalommal siessenek segítségére az ima legyőzhetetlen fegyverét  forgatva.
Imádkozzunk tehát mindenek előtt és szüntelenül a papi és szerzetesi hivatásokért, valamint
a katolikus családokért. Imádkozzunk egyházi elöljáróinkért; ne feledkezzünk el állhatatosan
imádkozni általános elöljárónkért, Don Davide Pagliarani atyáért, akit ezúton is biztosítok
hűségemről és engedelmességemről.
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Köszönetnyilvánítás – kedves ft. P. Stefan Frey, Isten fizesse meg Önnek!

2014. január 25-én látogattam meg először a  tartomány székhelyét  Jaidhofot  és  az
akkori  tartományi  elöljárót,  Ft.  P.  Stefan  Freyt,  akivel  egy  egyházmegyés  pap  barátom
ismertetett  meg.  Ezáltal  egyike lehettem annak a  nyolc papnak az osztrák tartományból,
akiket  P.  Stefan  Frey  tartományi  elöljáróságának  kereken  tíz  éve  alatt  szenteltek  pappá.
Különleges megtiszteltetés számomra, hogy az ő nyomdokaiba léphetek. Teljes odaadással
látta el egy ilyen komplex tartományban ezt a végtelenül sok teherrel járó tisztséget, melynek
gyümölcsei  mindenki  számára  láthatók:  alig  tudunk  lépést  tartani  a  munkával,  annyira
növekedésnek indult minden. Deo gratias! (Istennek legyen érte hála!)

P. Stefan Frey 2023. június 29-én ünnepli papi szolgálatának 40. évfordulóját. E
jubileumot  (idén)  Úrnapján,  2023.  június  8-án  ünnepeljük  majd  a  maga  teljes
pompájában, katolikus örömmel, melyre már most szeretettel meghívjuk Önöket.

Kedves Ft. P. Stefan Frey, szívből köszönetet mondunk Önnek szeretetéért, hűségéért
és odaadásáért, melyért a Szentháromságos Isten jutalmazza meg bőségesen! Tartományunk
jó és hűséges papjaként, pásztora és tanítójaként a lelkek szüntelen ostroma és az Egyházért
való aggódás munkája közben igen sok áldozatot kellett hoznia – beleértve saját egészsége
feláldozását  is.  Örök hála legyen mindazért,  amit  országainkért  tett!  Minden jót  és  Isten
bőséges áldását kívánjuk további papi munkálkodására!

Itt szeretnék szívből köszönetet mondani a tartomány összes szerzetestestvérének és
szerzetesnővérének  is.  Az  utóbbi  hónapok  és  évek  valóban  nem  voltak  egyszerűnek
mondhatók; túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy minden feladatot megfelelően el tudjunk látni.
Kedves  testvérek,  szerzetestestvérek-  és  nővérek:  az  Önök  odaadása  példás!  Maradjunk
mindenkor hűségesek és szorgoskodjunk mindenekelőtt a szentmiseáldozatért – minden lelki
gondozás  az  oltártól  indul,  és  az  oltárhoz  vezet  vissza.  Kellő  felkészülés,  ünneplés  és
hálaadás legyen bennünk! Jól tudom, hogy mindenütt sok nehézségen kellett  és kell úrrá
lenni  ezután  is.  Az  elkövetkező  hetekben  és  hónapokban  szeretnék  minden  prioriátust
végiglátogatni, hogy személyesen beszélhessek valahány pappal és szerzetessel. Örömmel
emlékezem meg Önökről és szándékaikról a szentmisében. 
   Egy újabb ok a hálaadásra, hogy idén több papi és rendi jublieumot is ünnepelhetünk
tartományunkban. Szeretném azonban itt és most újra világosan megismételni, hogy mi is
valójában a szent X. Piusz Papi Testvérület valódi feladata és küldetése: ez pedig a katolikus
papság,  a  szemináriumok,  a  papok,  vagyis  az  egyházmegyék  és  szerzetesrendek  összes
papjairól való gondoskodás. Erről van szó; így látta ezt tiszteletreméltó alapítónk, Lefebvre
érsek,  így  szerepel  ez  kezdettől  fogva  alapszabályzatunkban  melyet  az  Egyház  1970.
november 1.-én ünnepélyesen elfogadott. Ezért elsődleges feladatomnak tekintem, hogy a
papokkal és a jövendő hivatásokkal foglalkozzak.
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Nagyböjt az Úr 2023. évében

Néhány nap múlva ismét megkezdődik a nagyböjt szent időszaka. Mostani korunkban
az egész küzdő Egyháznak azonnal térdre kellene borulnia és kegyelemért könyörögnie az
Úrhoz.  Szívből  hívom Önöket,  hogy éljék meg jól  ezen időszak hagyományos katolikus
gyakorlatait:  a  komolyan vett  testi  böjtöt,  a  gyóntató  atyával  megbeszélt  több bűnbánati
alkalmat, a több imádságot, a bőkezű alamizsnálkodást; imádkozzuk gyakran a keresztutat, a
passiót  és  a  csodás  Olajfák-hegyi  ájtatosságokat;  időzzünk  gyakran  a  templomban;
gondoljunk a húsvéti szentgyónásunkra, törekedjünk családunk, barátaink és munkatársaink
körében  is  a  gyónással  kapcsolatos  apostolkodásra.  Hozzuk  el  az  embereket  a
gyóntatószékhez,  a  papokhoz:  Krisztushoz!  Legyünk  nagylelkűek,  úgy  minden  sokkal
gyümölcsözőbb lesz.

Én  csak  egy  szegény  pap  vagyok,  akinek  égő  vágya,  hogy  Mária  jó  fia  legyen.
Szilárdan bízom Mennyei Anyámban, és hogy általa minden segítséget megkapok. Nemcsak
önmagamat,  hanem  az  egész  tartományt  ismételten  az  Ő  oltalmába  ajánlom.  Szívből
köszönöm,  ha  újra  imádkoznak  értem  egy-egy  Üdvözlégyet.  Végül  még  egy  Máriás-
törekvés: maradjunk továbbra is hűségesek az oly fontos „Ausztria imádkozik – Rózsafüzér
Ausztriáért”  mozgalomhoz,  vegyük  kézbe  a  rózsafüzért  és  imádkozzuk  nyilvánosan,
bátorítsunk sokakat erre az imádságra!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Jaidhof, 2023. február 2.-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén.

Papi áldásommal,
P. Johannes Regele

Főtisztelendő  Klaus  Wilhelm  atya,  kedves  magyarországi  harmadrendiek,  kedves
hívek, barátok, és jótevők! 

Szívből köszöntöm Mindannyiukat és köszönöm az Egyházhoz és a Szent X. Piusz
Papi  Testvérületünkhöz való  hűségüket!  Örömmel  foglalom bele  minden szándékukat  az
általam bemutatott szentmiseáldozatba.

Remélem,  hogy  a  következő  hónapokban  eljutok  Magyarországra  is  (sok  beteg
testvérünk miatt ez nyár előtt aligha lesz lehetséges) és meglátogathatom a kápolnáikat és
találkozhatom Önökkel.  Három magyar dédszülőm is  volt,  így csorog az ereimben némi
magyar vér – mindenesetre nagyon szeretem ezt az országot és lakóit,  és előre örülök a
találkozásnak.

Mindenekelőtt a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, szent József, szent István és szent
László királyok oltalmába ajánlom az országot, az Egyházat és a magyarországi Szent X.
Piusz Papi Testvérületet! Kérem, imádkozzanak értem!

Isten bőséges áldásával,
P. Johannes Regele
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Sürgős imaszándék

2023. január 30-án, hétfőn P. Franz Schmidberger körlevelében a következőket írta a 
Szent X. Piusz Papi Testvérület németajkú papjainak:

„Önöket  is  arra  kérjük,  hogy  hívják  imára  híveiket  a  világháború  napról  napra
növekvő veszélye miatt!”

Ugyanezen  a  hétfőn  néhány  budapesti  hívő  Esztergomban,  Mindszenty  bíboros
sírjánál  imádkozta  a  fájdalmas
rózsafűzért  erre  a  sürgős
imaszándékra.

Az idők jelei nem jók. Naponta
imádkoznunk  kell  azért,  hogy  a
világháború  fenyegetése  elháruljon.
Az  államok  jelenlegi  hitehagyása  és
istentelen  liberalizmusa  egyre  inkább
kihívja Isten haragját.

Imádkozzunk  mindazokért  is,
akik  naponta  szenvednek  és  halnak
meg  az  Oroszország  és  Ukrajna
közötti háborúban!
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Beöltözés és a kisebb rendek feladása

2023. február 2-án,

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén

a Szent X. Piusz Papi Testvérület szemináriumában,

a Regensburg mellett fekvő Zaitzkofenben

Az esztergomi Kovács Jákó a reverendát, a tárnoki Farkas Márton a hajkoronát kapta
meg. Örömükben osztozott a kislődi Koácsi Máté diakónus, aki az egy év múlva esedékes
zaitzkofeni papszentelésére készül.
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ELSŐSZOMBATI EGENSZTELŐ SZENTMISE ÉS RÓZSAFÜZÉR
Budavár, 2023. február 4.
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A szentmiseáldozat 

nem más, mint a keresztáldozat szentségi formában

Ötvenedvasárnapi prédikáció

Budapest, 2023. február 19.

Kedves hívek!

A  Szeretethimnusz (1Kor.13), amelyet  a mai olvasmányban hallottunk, azt  sugallja,
hogy  arról  beszéljünk,  ami  a  szeretetet  legmagasabbját  állítja  elénk.  Ezt  János
evangéliumában e szavakkal találjuk: 

„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.“ (Jn.15.13) 

Az  Egyház  melyik  intézménye  mutatja  be  nekünk  folyamatosan  e  szeretetet?
Kétségtelenül  a  szentmise  áldozata.  A  szentmiseáldozatban  ezt  az  üzenetet  kapjuk:  a
Megváltó értünk való szeretetből halt meg a kereszten – és a szentmisén itt van, jelen van. 

Hogy  ezt  jobban megértsük,  vessünk  egy  pillantást  a  protestánsokra!  A protestáns
mozgalom  alapítója  Luther  Márton  ágostonrendi  szerzetes  volt,  aki  1517-ben  kezdett
elszakadni a Katolikus Egyháztól, amikor már tíz éve pap volt, de fokozatosan elutasította az
Egyház számos tanítását és intézményét.

Hevesen ellenezte a katolikus misét. Luther számára a katolikus mise utálatosság volt:
ebben kísérletet látott arra, hogy a keresztáldozat értékét csökkentsék, és egy emberi művet
helyezzenek  a  helyébe.  Azt  állította  magáról:  “Az  első  szentmise  (1507)  óta  nagy
borzadállyal misézem, és hálát adok Istennek, hogy megváltott tőle. (…) Nincs olyan bűn, a
paráznaság, még az emberölés, a tolvajlás, a gyilkosság, a házasságtörés sem olyan káros és
olyan rossz, mint a katolikus mise.”

Legalábbis ezt olvassák a lutheránusok ma is a vallási irataikban.  De jogos-e Luther
szemrehányása?  A katolikus  miseáldozat  valóban  a  keresztáldozat  lebecsülését  jelenti?
Tényleg  emberi  munka  volna  Isten  művével  szemben?  Ennek  tisztázása  érdekében
válaszoljuk meg a következő kérdést:
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Mi a katolikus tanítás a szentmiseáldozatról?

A Szentírás  tanúsága  szerint  Krisztus  halálával  áldozatot  hozott.  A kereszténységben
nincs más áldozat, mint ez. Krisztus az engesztelő áldozat a bűnökért. A Fiú engedelmesen
teljesítette az Atya Isten akaratát, és feláldozta önmagát bűneinkért a kereszten. Ezen áldozat
által Ő lett a mi főpapunk, és az Ő vére által nekünk is bizakodó reményünk van arra, hogy
beléphetünk a Szentek Szentjébe, a mennyei Atya örök dicsőségébe. Rögzítsük tehát:

 Krisztus egyszer feláldozta magát a kereszten. Áldozata egyszeri történelmi esemény,
amely nem ismétlődhet meg. 

 A pogány kultuszok ünnepeire minden évben sor került, nevezetesen akkor, amikor a
természet újra kivirágzott.

 Továbbá  az  ószövetség  különböző  áldozatain  keresztül  újra  és  újra  meg  kellett
próbálni megbékíteni Istent. 

 A Jézus  Krisztus  által  hozott  áldozat  egyszer  és  mindenkorra  érvényes  az  egész
emberiség megváltására. Krisztus a bűnök bocsánatára kiontott vére örökké hatást gyakorol,
és Krisztus többé meg nem hal:

 Miután  az  Atya  által  kijelölt
történelmi  órában  keservesen
szenvedett  Jeruzsálem  falain  kívül,
belépett az Atya dicsőségébe, és most
közbenjár értünk Isten trónjánál. 

 A  mennyei  dicsőségben  Krisztus
továbbra  is  bemutatja  áldozatát  az
Atyának. 

Krisztus  az  emberiség  fejeként  áldozatot  hozott,  és  azt  akarja,  hogy  minden  ember
részesedést  nyerjen  áldozatában.  A hit  és  a  szeretet  által  nyer  az  ember  részt  Krisztus
áldozatában:

 A hit  és  a  szeretet  a  keresztséggel  kezdődik.  A hét  szentség  közül  az  első  által  a
megkeresztelt személy bekerül Krisztus megváltó művébe. A keresztség a bűn és a
halál feletti győzelmet jelenti.  

 Halálával Krisztus befejezte az Atyának való odaadását. A hívőknek tehát részesülniük
kell Jézus Krisztus áldozati halálában. Pontosan ez történik a szentmiseáldozatban. 

A miseáldozat nem más, mint a keresztáldozat szentségi formában. Ez nem egy második
áldozat  a  keresztáldozat  mellett.  A  Trienti  Zsinat  megerősítette  az  alábbi  igazságot  a
protestáns tévedésekkel szemben:
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 „Az  eucharisztikus  áldozat  és  a
keresztáldozat  lényegében  egy  és
ugyanazon áldozat”. 

A Szentséges Zsinat úgy látja, hogy a keresztáldozat
és az eucharisztikus áldozat közötti azonosságot az
biztosítja,  hogy  mindkét  alkalommal  ugyanaz  az
áldozat és ugyanaz az áldozópap: jelesül Krisztus:

 de  amíg  Krisztus  véres  módon  áldozott  a
kereszten, 

 addig  ugyanezen  Krisztus  az  eucharisztikus
áldozatot vértelen módon ajánlja fel.

De  ugyanaz  a  Krisztus  az,  aki  áldoz,  és  aki
felajánlja magát áldozatul.

A Trienti Zsinat továbbá tanítja azt is, hogy „ez az
áldozat  valódi  engesztelés,  és  ennek

köszönhetjük, hogy irgalmat nyerünk és kegyelmet találunk...”. Igen, hogyan is lehetne a
szentmise más,  ha az a  keresztáldozat  szentségi  formában? Természetesen bűnökért  való
áldozatnak kell lennie, mert a keresztáldozat is bűnökért való áldozat volt.

A Trienti Zsinat a szentmisére az emlékezés (memoria) és a bemutatás (repraesentatio,
újra jelenvalóvá tétel) kifejezést használja. 

1) A mise áldozata kétségtelenül emlékezés a kereszthalálra. 

a) Emlékezés, mert mindenekelőtt emlékezés az utolsó vacsorára. Az utolsó vacsorán
Jézus az Ő halálát előre jelezte e szavakkal: „Ez az én testem, amely értetek adatik; Ez
az én vérem, amely értetek kiontatik.”

b)  A  miseáldozat  a  keresztáldozat emlékezete  is,  mert  az  ünneplés  során  a
keresztáldozatra  emlékezünk.  Az  átváltoztatás  után  ezért  imádkozunk:  „Ezért
megemlékezünk (memores), Uram, mi, a te szolgáid, de a te szent néped is, az üdvözítő
áldozatról”.

A  szentáldozat  emlékezés,  de  emlékezés  annak  teljesítésén  keresztül,  nemcsak
lélekben, hanem valóságosan is. 
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2) A szentmise igazi áldozat, mert:

a)  Krisztus  kereszten  felajánlott  teste  és  vére  áldozati  ajándékként  lesz  jelenlévő.
Krisztus  testét  és  vérét  úgy  ajánljuk  fel,  hogy  részt  veszünk  általa  azon  odaadó
áhítatban, amelyben maga Krisztus ajánlotta fel testét és vérét az Atyának. A kereszt
egyszeri, felülmúlhatatlan és utolérhetetlen áldozata van jelen a mise áldozatában; ez
az áldozat kerül bemutatásra és lesz újra jelenvalóvá.

b) A szentmise nem egy új áldozat, nem a keresztáldozattól különböző áldozat, mint
ahogy Luther  gondolta,  Nem is  az áldozat  megismétlése vagy kiegészítése,  hanem
csak annak látható jelek alatti szentségi bemutatása. Nem egy emberi mű kerül tehát
Isten műve mellé, hanem Isten műve lesz jelenvalóvá. A miseáldozat teljes tartalmát,
erejét és hatását a keresztáldozatból meríti. 

A miseáldozat a Katolikus Egyház szíve! Mi, katolikusok, pedig szívünkbe zártuk a
szentmisét.  Ezért  nem  fogadhatjuk  el  és  nem  ünnepelhetjük  az  új  misét,  amelyet  a
protestantizmus szelleme befolyásol!

Inkább  állunk  a  minden  idők  szentmiséjében  Szűz Máriával,  Isten  Anyjával  Jézus
Krisztus  keresztje  alatt!  Ez  történik  a  trienti  mise  ünneplésekor!  Ebben  a  bevezetőben
idézetteket  egy  világos,  hiteles  katolikus  rítusban  találjuk  bemutatva,  megünnepelve  és
beteljesedve,  nevezetesen e  szavakat:  „Senkinek  sincs  nagyobb szeretete  annál,  mint  aki
életét adja barátaiért.” (Jn.15,13)

A szentmiseáldozat erejében, Krisztusnak az Atyának való felajánlásának erejében vagyunk
képesek  növekedni  a  keresztény  szeretetben,  amiként  azt  a  mai  olvasmányban  a
Szeretethimnusz leírja, napról napra a hitben és a szeretetben, Isten dicsőségére, saját lelkünk
és felebarátaink üdvösségére. Ámen.

Hirdetések:

1.) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szombatonként ezentúl 18.00 órai kezdettel lesznek az esti

szentmisék.

2.) Bérmálás Bécsben: Tissier de Mallerais püspök úr május 7-én, vasárnap, 11:00 órai kezdettel 

a Bécsi Minorita-templomban kiszolgáltatja a bérmálás szentségét, amit ünnepélyes főpapi 

szentmise követ. (Cím: Minoritenplatz 2A, 1010 Wien.)
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3.)  P.  Stefan Frey 2023.  június  29-én  ünnepli  papi  szolgálatának  negyvenedik  évfordulóját.  E
jubileumot (az idei)  Úrnapján, 2023. június 8-án ünnepeljük majd a maga teljes pompájában,
katolikus örömmel, melyre már most szeretettel hívjuk a kedves híveket!

4.)  Szentignáci  lelkigyakorlatok magyarajkú  hívek  számára  Jaidhofban: 2023.  július  2-a

(vasárnap) 20:00 órától július 8-a (szombat) 11:00 óráig. Hozzájárulás a költségekhez: 35 000

Ft. Kérjük, hogy legkésőbb május végéig jelezzék érdeklődésüket!

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 
és a Nagyböjt I. vasárnapját követő, szombati kántorböjti napon.

 Aki képes rá, többször is, akár mindennap böjtölhet.

A dohányzástól, alkoholfogyasztástól és televíziózástól való tartózkodás is legyen része a nagyböjti
absztinenciának!

Nagyböjti szentmise prefációja:

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenhol hálát adjunk neked,

szentséges Úr, mindenható Atya,  örök Isten. Te a testi  böjttel  elfojtod a vétket,  szárnyat adsz a

léleknek, erényt és jutalmat osztasz Krisztus, a mi Urunk által. Általa magasztalják Fölségedet az

angyalok, imádják az uralmak, tisztelik a hatalmak, az egek és az egek erői boldog szeráfokkal

egyesült  ujjongással  ünnepelnek.  Add,  kérünk,  hogy  az  ő  szavukhoz  csatlakozzék  énekünk,  és

alázatos  dicsérettel  zenghessük:  Szent  vagy,  szent  vagy,  szent  vagy,  mindenség  Ura,  Istene!

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében!

Hozsanna a magasságban! 
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