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2021 JANUÁR

2021.01.31. vasárnap Hetvenedvasárnap (II. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise (este: Simon Gábor atya) Miskolc16.00

F E B R U Á R

Februárban és márciusban minden szombaton 17 órakor lesz a szentmise.

2021.02.01. hétfő Szent Ignác püspök és vértanú (III. oszt.)

6:00 Szentmise

2021.02.02. kedd Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (II. oszt.)

(reggel) 6:00 Gyertyaszentelési Szentmise

szerda, csütörtök, péntek
6:00

Szentmise
(02.03.: Balázs áldás; 02.05.: Elsőpéntek)

2021.02.06. szombat Szent Titusz püspök és hitvalló (III. oszt.);

Szűz Mária engesztelő szombatja

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.02.07. vasárnap Hatvanadvasárnap (II. oszt.)

9:30,16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise, Balázsáldás

2021.02.08. hétfő Máthai Szent János hitvalló (III. oszt.)

6:00 Szentmise

2021.02.13. szombat Szűz Mária szombatja (IV. Oszt.)

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.02.14. vasárnap Ötvenedvasárnap (II. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise

2021.02.15. hétfő Köznap (IV. oszt.);

Megemlékezés Szent Fausztinusz és Jovita vértanúkról

6:00 Szentmise

2020.02.17. szerda Hamvazószerda (kötelező böjti nap)



2021.02.20. szombat Hamvazószerda utáni szombat (III. oszt.)

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.02.21. vasárnap Nagyböjt 1. vasárnapja (I. oszt.); Hamvazkodás

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise (este: Simon Gábor atya) Miskolc 16.00

2021.02.22. hétfő Szent Péter antióchiai székfoglalása (II. oszt.);

megemlékezés nagyböjt 1. vasárnapja utáni hétfőről

6:00 Szentmise

2021.02.27. szombat Kántorböjt szombatja (II. oszt.)

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.02.28. vasárnap Nagyböjt 2. vasárnapja (I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00  Ünnepi Szentmise (este: Simon Gábor atya) Debrecen 17.00

M Á R C I U S

2021.03.01. hétfő Nagyböjt 2. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)

6:00 Szentmise

2021.03.06. szombat Nagyböjt 2. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.);

Szűz Mária engesztelő szombatja

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.03.07. vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapja (I. oszt.); (Aquinói Szent Tamás hitvalló)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise

2021.03.08. hétfő Nagyböjt 3. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)

6:00 Szentmise

2021.03.13. szombat Nagyböjt 3. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.);
Fatimai engesztelő nap

16:00 Rózsafüzér és szentségi áldás

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.03.14. vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapja(I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise (este: Simon Gábor atya) Miskolc 16.00



2021.03.15. hétfő Nagyböjt 4. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)

6:00 Szentmise

8:00 - 18.00 Szentségimádás: engesztelés a bűnökért és könyörgés a 
szenvedő, szükségben lévő családokért

2021.03.19. péntek Szent József, a Szent Szűz jegyese, hitvalló (I. oszt.);

Megemlékezés nagyböjt 4. vasárnapja utáni péntekről

17:00 (!!) Rózsafüzér és szentségi áldással

18:00 (!!) Szentmise

2021.03.20. szombat Nagyböjt 4. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.)

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.03.21. vasárnap Szenvedés vasárnapja(I. oszt.);(Szent Benedek apát)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise

2021.03.22. hétfő Szenvedés 1. vasárnapja utáni hétfő (III. oszt.)

6:00 Szentmise

2021.03.25. csürtörtök Gyümölcsoltó Boldogasszony (I. oszt.);

Megemlékezés szenvedés 1. vasárnapja utáni csütörtök;

+ Mons. Lefebvre érsek: 1991. március 25.

17:00 (!!) Rózsafüzér és szentségi áldással

18:00 (!!) Szentmise

2021.03.26. péntek Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe (FSSPX - I. oszt.);

Szenvedés 1. vasárnapja utáni péntek

6:00 Szentmise

2021.03.27. szombat Szenvedés 1. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.)

16:30 Rózsafüzér

17:00 (!!) Szentmise; majd 10 perces katekézis

2021.03.28. vasárnap Szenvedés 2. vasárnapja - Virágvasárnap (I. oszt.)

9:30 / 16:30 Rózsafüzér

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise

2021.03.29. Nagyhétfő Nagyhétfő (I. oszt.)

6:00 Szentmise



Szentbeszéd a Család témájában

Bevezetés: Az újpogányság "paradicsoma"

A Szent X. Piusz Papi Testvériség kedves hívei és barátai!
Február  2-án  üli  az  Egyház  a  „Gyertyaszentelő  Boldogasszony“  ünnepét,  mely  a
Karácsonyi időszak lezárása. A mai Evangéliumban halljuk Simeont, miként Jézust dícséri,
akit Mária hoz a Templomba: "Lumen ad revelationem gentium… világosságul a pogányok
megvilágítására..." (Lk. 2,32)
Mi valánk valaha e pogányok, kik a Kereszténység világosságát megkaptuk. Mindeközben – 
az utolsó 50 évben - egy új hitehagyást követve egy új pogányságba estünk.

Pár kulcsszó e tárgykörben bizonyíték gyanánt:

 Az Egyház identitásválságaa a liberalizmus és modernizmus pusztító eszméi révén a
II. Vatikánum óta és a dicstelen és közhelyes novus ordo mise miatt1970 óta;

 Az 1986-os assisi-i vallástalákozó teljesen a  vakolók (=szabadkőművesek)  eszméit
tükrözte: nincsen igazság, nincsen Krisztus Igaz Egyháza, csak egy „örök keresés
van az igazság felé“, és „mindeki a saját szokása szerint fog üdvözülni“ – II.Frigyes
porosz király (lásd még a magyar nyelvben a  vakol és  vakít szavak nagymértékű
egyezőségét);

 Erkölcsi  zuhanás  egy  új  pogányságba  a  különféle  förtelmességek (=égbekiáltó
bűnök) legalizálásával, mint pl. Abortusz, Eutanázia, Homoszexualitás…

Újra  azok  vagyunk,  akikről  a  Szentírás  ír:  "a  nép,  mely  sötétségben  ül…  és  a  halál
árnyékának völgyében", mint Izajás prófétánál (8, 23; 9, 1-2) áll, és Máté evangéliuma idézi
(4, 16). Mily nagyszerű vívmányai a XX. és XXI. Századnak! Valóban büszkék lehetünk az
‘okosságunkra‘  és  az  ‘oktatásunkra‘!  A  német  gyermekdal  kezdete  egészen  ideillő:  „A
tudomány fölfedezte, fölfedezte, fölfedezte“...
Milyen volt valójában a „Sötét Középkorban“ mint például 1970 előtt? Egy szentbeszéd
Prof. Dr.  Georg Maytól a  Család  témájábanhűen rögzíti  ezt.  Némileg rövidítettem és
átdolgoztam.  E  szentbeszéd  alapján  széjjelkülönböztethetjük,  mik  a  "Világosság"  és  a
"Sötétség"  valójában.  A  kereszténység  éppenséggel  "egy  világosság  volt  a  pogányok
megvilágítására" és a pogányság sötétségben volt és van most is.

Egyébként, Máté evangélista föntemlített sorait a következő szavak követik:
"Ezidőtől fogva Jézus nyilvánosan kezdé tanítani:Térjetek meg, mert a Mennyek
Országa elközelgett." (Mt. 4, 17)

A Mennyek Országán sok egyházatya Katolikus Egyházat érti, mely Péter sziklájára épült
(Mt. 16, 18) és Jézus tanításait hordozza az évszázadokon át. A Katolikus Egyháznak,



Ezért kell visszatérnünk a „Szent Család“ által nyújtott példához:

„Minden  Idők  Egyházának“(Marcel  Lefebvre  érsek)  ezért  hű  kell  maradnia  a
hagyományhoz, különben identitásválságba fog esni – és pontosan ugyanezt tapasztaljuk és
szenvedjük a II. Vatikánum révén.

Szentbeszéd a Család témájában:

Kedves Hívek!

Az  emberi  nem  üdvözítése  a  családban,  a  házasságban,  az  esküvőben  gyökerezik.  A
társadalom nem más, mint a család kifejlődése. Ha az ember a családban megrontatik, az
állam és az egyház számára teherré lesz. A család az élet pótolhatatlan elemi iskolája.

 A  kisgyermekkor sorsdöntő  jelentőségű  a  gyermek  egészséges  lelki-pszichikai
fejlődése  szempontjából.  Ami  a  gyermekkorból  hiányzik,  az  vagy egyáltalán  nem,
vagy csak nagyon nehezen pótolható később.

 A család a társas érintkezések – szociális  interakciók – legtermékenyebb táptalaja.
Felnőtt szüleivel és nagyszüleivel, valamint testvéreivel kapcsolatba kerülve szerzi a
gyermek a  társas  érintkezés  első  tapasztalatait.  A  családi  tűzhely  biztonságában  a
külvilággal  való  későbbi  összeütközésekre  felkészíttetik,  és  személyiségfejlődése
megalapoztatik. A család az ahely, ahol a kedély, a jellem és a lelkiismeret kifejlődik.

 A család  nevelési  környezete  a  szülőkön,  a  szülők  házasságán  áll  vagy  bukik.  A
sikertelen nevelés legtöbbször a kudarcos házasságok eredménye.

Azt tapasztaljuk ma Európában, hogyaz alapvető házassági és családi erényeket, minők az
irgalmasság, kedvesség,  szelídség,  alázat, türelem, rugalmasság, elviselés,  önzetlenség
megbecsülésnek többé már nem örvendenek.

Mindannyian tudják sajnos, hogy  a sírig tartó hűség már nem eszmény, mely felé törni
kell. Manapság minden második házasság válással végződik Németországban.

Az  ima  és  tevékenység  rendszeres  ritmusa  kiveszett.  Kiveszett  a  közös  és  rendszeres
családi ima. Így nem csoda, hogy az élet fájdalmait és örömeit egyaránt viselő közösségi élet
már megvalósíthatatlan.

Engedelmesség:

Jézus Krisztus  valóságos  Isten  –  ennek  ellenére  mégis  engedelmeskedett  Máriának és
Józsefnek. Isten Fia követte törvényes szülei utasítását.

A modern családokban a gyermeki engedelmességet elavultnak tekintik. Tekintélyelvű
nevelésről beszélnek. Az ilyen tekintélyellenes nevelés következménye az, hogy a



Az asszonyok és anyák szeme előtt az Istenanya Máriának kell példaképként lebegnie, 
aki nagy szeretettel és odaadással szolgálta szentséges Fiát.

gyermekek és unokák a maguk feje után mennek. Nem ők engedelmeskednek szüleiknek,
hanem  szüleik  nekik.  Aki  akaratát  alárendeli  gyermekének,  elrontja  azt.  Feje  tetejére
állíttatott az Isten negyedik parancsolata!

A  tizenkétéves  Jézusról mondja  Szent  Lukács  evangélista:  „Akkor  hazatért  velük,  és
Názáretbe  méne,  és  engedelmes  vala  nekik.”  Harminchárom  földi  életéből  harmincat
Máriával és  Józseffel töltött Názáretben. Életének kilenc tizedét családi körben töltötte el,
hogy az ép család nagyjelentőségű példáját fölmutassa minékünk.  Jézus engedelmeskedett
Máriának és  Józsefnek. Az Isten Fia maga a mennyei Atyja iránti szeretetből alárendelte
magát törvényszerinti emberi anyjának és apjának.

Imádság:

Jézus rendszeresen imádkozott, és minden szombaton részt vett a zsinagógai istentiszteleten.

 Mely családban van ma komoly imaélet? Ki képernyő előtt  pazarolja szabadidejét,
előbb vagy utóbb, de elveszti hitét.

 Aki  gyermekeit  nem viszi  közelebb  életük  legmagasabb  céljához,  amely  az  Isten,
megfosztja  őket  nem  csupán  a  természetfeletti,  hanem  a  természetes  élet  szilárd
talajától is. Ha az ember gyökértelen, akkor céljavesztetté is válik.

Az anya mint a család szíve:

Mária  a  názáreti  Szent  Család  szíve.  Ténylegesen  minden anyának hasonlóvá  kell  válnia
ebben is hozzá. Minden anyának a ház és az otthon, a férj és a gyermekek számára éltető
szívvé  kell  lennie.  Ha  a  gyermekét  első  éveiben  magára  hagyja  akár  munkahelyi,  akár
számítógépes-online  munka  végett,  súlyos  károkat  okozhat  ezzel  gyermeke  fejlődése
szempontjából.  Az  anyáknak  időt,  gondoskodást  és  szeretetet  kell  ajándékozniuk
gyermekeiknek,  ha  azt  akarják,  hogy emberként  és  keresztényként  megállják  helyüket  az
életben.

A nőknek újra szívükbe és eszükbe kell vésniük, hogy az anyaság élethivatásuk.

 Minden negyedik nő gyermektelen Németországban. A családok 86%-ának egy, vagy
két gyermekük van, és csak 14%-uknak van három, vagy több.

 Az egykék tanulási szempontból hátrányban vannak.
 A fogamzásgátlás és az évente többszázezerre rúgó magzatgyilkosság a népközösség

és az egyház tragikus zsugorodásának egyik fő okozója. Mikor  Hollandia hívő volt,
minden családban öt, hat, sőt hét gyermek volt, a hitehagyással  ez  kettőre, és egyre
zuhant.



   Lefebvre család 

 Az  anyáknak  újra  meg  kell  tanulniuk  a  gyermekek  iránti  vágyakozást,  azok
elfogadását  és  szeretetét,  különben  a  házasság  nem  más,  mint  egy  pár  időleges
együttélése. Amikor ráun az egyik, vagy a másik a kapcsolatra, odébbáll, és új kaland
után néz…

A von Wied német hercegnőtől, az oláhországi Erzsébet királynétól származik a mondás:
„Aki nem akarja feláldozni magát a gyermekekért, az ne házasodjék.”

A szülők élete az a könyv, melyből a gyermekek tanulnak. Ha másokat jóra akarsz indítani,
elébb  neked  kell  jóvá  válnod.  Ha
másokat akarsz tanítani, elébb magadnak
is  tanulnod  kell.  Egy  idősb,  tapasztalt
tanár  mondotta  vala  nékem:  „A  vásott
kölkök java  jó  lenne,  ha  nem lennének
szüleik.”  Azt  mondá,  hogy  sok   szülő
nem  felneveli,  hanem  elneveli
gyermekeit.

A férjeknek és apák szeme előtt Szent

Józsefnek kell példaképként lebegnie.

József  egy  megbízható  ácsmester  volt,
aki  pontosan  és  precízen  dolgozott,  a
betevő falatot saját verejtékével szerezte
meg.  A  hivatásában  és  a  családjában
becsülettel teljesítette kötelességét.  Nem
hiába  díszíti  az  Evangélium  az  »igaz«
jelzővel. Ő a Szent Család feje.

Egy családfő,  egy  apa  megbízhatóságot
és  biztonságot,  hűséget  és

áldozatkészséget nyújt. Vezetéstés erőt nyújt hitvesének és gyermekeinek. Biztonságban érzik
magukat mellette és vele. A férfiúi és apai szeretettől megkövetelhető, hogy rábízottakat saját
lényük kiteljesedéséhez segítse, vagyis szolgálja őket. A férfiúi vezérszerepe szolgálat.

Az engedelmes   József  

Amit az Isten parancsol, követi azt. Akár áldott menyasszonyának magához vételéről, akár
otthona  elhagyásáról,  akár  az  Egyiptomba  való  menekülésről  van  szó,  József
engedelmeskedik. Ezért a férjeknek és apáknak engedelmeskedniük kell az Istennek. Ha
ezt megtesszük, csak akkor fogjuk fel teljes mivoltában a Népek Apostolának szavait:



„Asszonyok,  engedelmeskedjetek  férjeiteknek,  amiképp  illik  az  Úrban!  Férfiak,
szeressétek feleségeiteket,  s ne legyetek kemények irántuk! Gyermekek, fogadjatok
szót mindenben szüleiteknek, mert ez kedves az Úrnak!”

(Kolosszeiekhez írott levél 3, 18–20.)

A  szeretet  minden  zsarnokságot  megakadályoz.  Ahol  egy  feleség  valóban  szeretve  van
férjétől, nem lészen soha annak ura családjának zsarnoka. Úgy fog bánni asszonyával, hogy
vezérletében amaz olyan segélő szolgálatot fog felismerni, mely Isten szentséges színe előtti
felelős  kötelessége  neki,  s  mely  így  az  asszonyt  is  Isten  iránti  a  családi  szeretet  általi
buzgólkodásra fogja indítani az Isten iránt.

Kedves hívek! Amikor az Isten emberré lőn, megszentelé a család intézményét. Ma, a Szent
Család vasárnapjának ünnepén, határozzuk el magunk, hogy értékes családtagok leszünk a
többiek iránti szolgálattevésünk által. Ezt követeli meg tőlünk az Isten negyedik parancsolata
is:

„Tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amit én, az Úr neked
adok.” Ámen.

Az Szent X. Piusz Papi Testvériség története,

I. rész: Alapítás

Lefebvre  érsek,  a  Szentlélek  Atyák  általános  elöljárója,  már  1962-től  tapasztalta  a
szemináriumokból  kizárt  szeminaristák  segítségkérő  könyörgéseit.  A  papi  képzés
romlása mindenütt érzékelhető volt.

Lefebvre érsek először  olyan szemináriumokba és egyetemekre irányította  őket,  melyeket
“hagyományosabbnak” gondolt. Sajnálatos módon, a zsinatos forradalom mindent elsöpörni
látszott;  a  reverenda használatának szokását  mindenütt  eltörölték,  a  kegyes gyakorlatokat,
imádságokat,  a  Rózsafüzért,  a  Szűz  Máriát  és  a  szenteket  illető  ájtatosságokat
(áhitatgyakorlatok) elhagyták.

Az új módszerek pusztítást vittek végbe a hit tanításában. Az Egyház állandó Tanítóhivatala
(Magisztérium) és örökkévaló bölcselete, de még a Liturgia is szentségtelen gyümölcsöket
termett.

A  félmegoldások  kudarcait  látván  –  mint  pl  a  Római  Francia  Szeminárium  és  a  Pápai
Lateráni Egyetem – és a hivatalos kötelezettségek terhétől megszabadulván Lefebvre érsek,



Econe 1973

mintegy a Gondviseléstől vezérelve, eldöntötte hogy egy házat nyit a svájci Fribourgban,
hogy az őt segítségkérésekkel ostromló szeminaristákon segítsen. A szeminaristák az itteni
Katolikus Egyetemen kezdének tanulni.

A létfontosságú évek

1969-1970: Ezek létfontosságú évek voltak az Egyházban, melyekben fölülről behozták a
novus ordo misét. A fribourgi kezdet is nehéz volt: Lefebvre érsek megbetegedett és több
szeminarista eltávozott. Ugyanekkor, a svájci katolikusok egy csoportja vett egy házat és
birtokot  Econe-ban,  melyet  a  Szent  Bernát  kánonjai  árultak,  a  birtok  vallásos  jellegét
megőrizendő.  Hamarosan  Lefebvre  érseknek  adományozták,  aki  arra  használta  hogy  a
szeminaristák itt töltsék az előkészítő évüket. 1970 őszén 11 elsőéves szeminarista lépett be
Econe-ba, míg a többiek Fribourgba tértek vissza képzésüket folytatni.

November  7-én  Lefebvre  érsek  bejelentette  a  szeminaristáink,  hogy  Charriere  püspök
hivatalosan létrehozta a Szent X. Piusz Papi Testvériséget a Fribourgi Egyházmegyében. A
nyilatkozat 1970 November 1-jén lett aláírva.

Terjeszkedés és az első nehézségek

1971 júniusában Lefebvre érsek megáldotta a Szent X. Pius épület alapkövét Ecône-ban, a 
szeminaristák túl számosnak bizonyulván a meglévő épületek befogadóképeségéhez mérten.

1972-73-ban a SSPX folytatta az aposztolátust Nagy-Britanniában és Kaliforniában, és egy
leány-iskola káplánságát vezette Franciaországban.

1972  decemberében  a  világ  elkezdett  hallani  Ecône-ról,  mert  egy  franciországi
sajtókampány indult a “vad szeminárium” ellen.

1973-ban egy új ház nyílt Armada-ban (Michigan), észak-amerikai szemináriumként. Majd
1974-ben az egykori Szent Szív Testvérek házát megvásárolták Albano Laziale-ban, Róma
közelében.



Római szankciók

1974 októberében 40-en lépték át újonnan a szeminárium kapuját, így 130-ra nőtt az SSPX
testvériség papjainak és jelöltjeinek száma. Azonban vihar tört ki hirtelen 1974. november
11-én, két apostoli vizitátor Ecône-ba jövetelével.

A jelentés 99%-ban kedvező volt. Azonban, Mgrs Descamps és Onclin nem szégyellték azt
mondani  a  szeminaristáknak,  hogy  “a  házasemberek  pappászentelése  normális”  hogy
“nincsen  olyan  hogy  változhatatlan  igazság”  és  végül  “kétségek  vannak  a  Mi  Urunk
feltámadásának hagyományos felfogását illetően”. Megbotránkozván e beállítottságon és
nem  lévén  hajlandó  együtműködni  azzal,  amit  VI.  Pál  az  “Egyház  önpusztításának”
nevezett, Lefebvre érsek megírta híres nyilatkozatát 1974. november 21-én.

A szankciók

1975 Február 13-án Lefebvre érsek meghívást kapott egy „eszmecserére”, hogy egy három
bíborosból (Garrone, Wright és Tabera) álló bizottság tagaival beszéljen. Ott tudta meg,
hogy őket bízták meg az ügyének kivizsgálásával, anélkül hogy erről ő bármit tudott volna.
Másodszor  márc.  3-án  jelent  meg  előttük.  1975.  május  6-án  Mamie  püspök,  Charrière
püspök utódja, bármilyen ítélet nélkül, jogtalanul megkezdé az SSPX elnyomását. Az ítélet
“azonnali  hatállyal”  érvénybe  lépett.  Ez  a  104  szeminaristának,  13  tanárnak  és  a
személyzetnek azonnali magára hagyását jelentette, 2 hónappal a tanév vége előtt! Ez volt
május 8-án, a „A megbékélés évében”.

Miután fellebbezett a döntés ellen, Lefebvre érsek az egész szemináriumot egy római 
zarándoklatra vitte a Szentév alkalmából.

1976-ban „a vas érsek” nyugodt ellenállásával szemben radikálisabb intézkedéseket hoztak.
Villot  bíboros  jogtalanul  blokkolta  a  fellebbezést.  Az  államtitkár  azt  írta  a  püspöki
konferenciáknak az egész világon, hogy a helyi püspökök tagadják meg az inkardinációt a
jelöltektől  az  egyházmegyébe.  Végül  Lefebvre  érseket  megfenyegették  szankciókkal,  ha
papszenteléseket hajt végre. Az egész dráma lényege az volt, hogy nyilvánosan el kellett
volna fogadnia a II. Vatikáni Zsinat döntéseit, az ebből fakadó reformokat, és a novus ordo
misét.  Elegendő  lett  volna,  ha  az  Érsek  egyszer  új  misét  celebrál,  és  a  nehézségek
megszűntek volna.

A “forró nyár”

Aztán következett 1976 nyara, amit „forró nyárnak” is neveznek. Miután 12 papot szentelt
június  29-én,  Lefebvre  érseket  felfüggesztették  „suspensio  a  divinis”-szel,  mellyel,  mint
megjegyezte némi humorral, megakadályozták őt abban, hogy az új misét mondja! Aztán
következett a Szentmise Lille-ben és a Katolikus szentbeszéd, amely az újságok címlapjára
került.



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 Hamvazószerdát követő, szombati kántorböjti napon

 Aki képes rá, többször is, akár minden nap 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!

Kápolnáink:
o Miskolc: Jézus Szentséges Szíve Kápolna

(Vasgyári Kórház kápolnája), 3533, Miskolc, Kórház utca 1.

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


