
 TEREMTŐ LÉLEK 

  HETI HÍRLEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL 

                              2019. március 4 – március 10. 

        „A jó ember jót hoz elő szívének jó kincséből…  

mert a szív bőségéből szól a száj.” 

              (Lk 6,45)  
 

A hamvazószerdai bűnbánati rítusról 
 

Hamvazószerda a nevét a nyilvános vezeklés egykori formájáról kapta: a 

vezeklők vezeklő ruhát öltöttek, majd hamuval megszórták őket. A hamu már az 

ókorban és az Ószövetségben is a semmiség és a mulandóság jelképe volt.  

Rómában a böjttel kezdődött a nyilvános vezeklők számára a kanonikus 

vezeklőidő. Súlyos és nyilvános bűn esetén a gyóntató a hívőnek egy hamuval 

meghintett vezeklőruhát adott át. Ezután a hívőknek a pap által meghatározott 

kolostorban kellett a gyóntató által kirótt 40 napos vezeklést elvégezniük. Csak 

ennek végén vették vissza őket Nagycsütörtökön az Egyház teljes közösségébe.  

Az egyéni nyilvános vezeklés eltűnése után az egykori vezeklők helyére az 

egész római nép lépett klérusával és a pápával. Fejüket hamuval meghintve 

énekelve és mezítláb vonultak a Szent Anasztázia bazilikától a Santa Sabina 

templomba, ahol a szentmisét megünnepelték. A 10. században aztán eltűnt a 

nyilvános vezeklés szokása. Ami belőle maradt, az a hamvazkodás ma is 

szokásos rítusa.  

E rítus mai létjogosultságának alapja, hogy minden bűn nyilvános cselekedet. 

A bűn ugyanis soha nem csupán egy köztem és Istenem közötti ügy, hanem 

mindig az egész Egyház ügye is; a bűn mindig Isten és az Egyház elleni vétek 

is. A böjti idő kezdetekor a nyilvános bűnbánattal az egész Egyház veszi magára 

a vezeklést, mely az Újszövetség rendjében már a megtörtént megváltás feletti 

visszafojtott örömet is tartalmazza. 

 

 

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy március 29-én 19.15-től a templomban a 

tervezett keresztúti stációkról tájékoztatót tart Nagy László, templomunk tervezője 

és Veress Enéh szobrászművész. A tájékoztatóra minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
 



A hét eseményei:           m.sz.:miseszándék 
 

 

 

 Hétfő   10h szentmise (ev.: Mk 10,17-27) 
 (márc.4.)    

Szerda   Hamvazószerda 

(márc.6.)   10h igeliturgia  

18.30 szentmise (ev.: Mt 6,1-6.16-18)  

Csütörtök  18.30 igeliturgia (ev.: Lk 9,22-25) 

(márc.7.)  19-20h szentségimádás 

    20-21h zenés dicsőítés  

Péntek  17h gyóntatás 

(márc.8.)   17.30 keresztút – vezeti a Cursillo közösség 

18.30 szentmise (ev.: Mt 9,14-15)  

(m.sz. elhunyt István atyáért, szülőkért, nagyszülőkért, testvérekért) 

Szombat        8h szentmise (ev.: Lk 5,27-32)  

(márc.9.)   (m.sz. Várhelyi Vilmos atyáért, halálának 30.évfordulójára) 

A szentmise után a temetőben, „Atya bácsi” sírjánál 

megemlékezés lesz Necz Pálné vezetésével. 

    21-22h szentségimádás   

Vasárnap        8h szentmise (m.sz. elhunyt Leszák Jánosért és szüleiért;  

(márc.10.)             elhunyt feleségért, szülőkért, gyermekért) 

9.30 szentmise      

10.30 keresztelő (Frankó Villő, Frankó Vajk) 

18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 4,1-13)  

(m.sz. elhunyt id. Fekete Mihályért halálának 30.évfordulóján  

és elhunyt ifj.Fekete Mihályért; elhunyt Imre Zsoltért)        

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  A Hírlevelet kiadja a veresegyházi Római Katolikus Egyházközség  

Cím: 2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.  
            Az egyházközség bankszámlaszáma: 66000011-11058117                

       Plébános: Molnár Zsolt                   Plébániai irodavezető: Wirth Beáta  

       Telefon: 20/910-4509            Elérhető személyesen munkanapokon 8-13 óra között 

E-mail: veresegyhaziplebania@gmail.com a plébánián (kedd kivételével), vagy a 30/261-5521-es 

telefonszámon. 

       Irodaügyelete: kedden és csütörtökön          Templomlátogatással és a templomi programokkal 

       17-18 óra között a plébániai irodában.  kapcsolatban érdeklődni lehet Bulik Erika gondnoknál 

                 a 30/613-1875-ös telefonszámon. 
A Hírlevél szerkesztője: Wirth Beáta, munkatársa: Bulik Erika  

mailto:veresegyhaziplebania@gmail.com

