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LÁMPÁS

 Az idei nagyböjtünk alapgondolata: Kezdj új életet! Ilyen egyszerű! Erre 
hívlak, kezdjünk el másként élni. Jóvátenni azt, ami elromlott, ami sérült. 
Nagyböjt folyamán bátran keress lelkibeszélgetésre, de még jobb, ha 
letisztultabb lenne, igazán mély, 
az a szentgyónás, amire lehet, 
hogy nagy szükséged van … 
nagyböjt folyamán próbáld ki! 
Megéri Istennel kibékülni.  

  
  Én már most készülök húsvét ünnepére. Minden évben a legmélyebb 
húsvéti élményem a feltámadási körmenethez kapcsolódik, amikor égő 
gyertyával a kezünkben ezt zengjük: Krisztus feltámadt! Élmény volt otthon 
ünnepelni, maradandó emlék visszaemlékezni a gyulafehérvári évekre, a szép 
liturgiára, ami olyan gazdag, méltóságteljes. Aztán ott vannak a segédlelkészi 
évek előbb Csíkszereda, majd Medgyes és környéke … Krisztus feltámadását 
ünnepelni pár emberrel Szentágotán, Erzsébetvároson az óriási, katedrális 
formájú örménytemplomban, de ott van a medgyesi kolostor a régi 
templomával, ami nyomot hagyott a lelkemben. Húsvét ünnepe valóságos volt, 
ízes és megható … ezt az ünnepet vágyom élni a hozzám tartozókkal 
Csíkpálfalván és Csíkdelnén is. 
 Hívlak Testvérem készüljünk együtt, hogy Krisztus valóban feltámadjon, 
jelen lehessen életünkben.

 Tudom, nem kis bátorság kell 
ahhoz, hogy szembenézzünk az 
életünk sötét oldalaival. Tudom, 
Te is a legjobb akarsz lenni. Senki 
nem akar átlag ember lenni, azt 
szeretnénk, ha csodálnának. 

2020./I. Nagyböjt
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Isten iránt szeretetlen voltam:
Elhanyagoltam a kapcsolatomat Istennel. Magamat tartottam a legjobbnak. A szabad 
időszakokban Istent is szüneteltettem. Babonás vagyok, hiszek a horoszkópban. 

 A gyóntató papnak vállalnia kell, hogy inkább meghal, mint hogy valamit tovább 
adjon, amit a gyónásban rábíztak. A pap feladata, hogy Isten irgalmát, megbocsátó 
szeretetét továbbadja. Minden szentgyónás a papnak is azt üzeni: neked is még jobb 
kereszténnyé kell lenned. 

 Van, aki azt állítja: „Túl sok rosszat tettem, a Jóisten nekem már nem tud 
megbocsátani.” Ez durva sértés és kijelentés. Az ilyen ember határt szab Isten 
irgalmasságának. Sose feledd: Isten irgalmának nincs határa, végtelen!

Ez a lelkitükör abban akar segíteni, hogy nagyon szerető emberré válj, ne pedig pedáns 
bűnkerülővé. A legfontosabb ebben a szentségben a szeretet. Aki igazán szeret, az 
kitérők nélkül jár azon az úton, amely Istenhez vezet. 
Nézd végig a bűnlajstromot, aztán írd ki egy papírra, ez lehetőség, hogy ne hagyj ki 
egyet sem a szentgyónáskor.

Értékek sokasága van benned is, 
ez kétségtelen, de előfordul a 
rossz is. Az élet sötét dolgait egy 
ideig el tudjuk rejteni, de egyszer 
csak fény derül mindenre. A 
gyávák ilyenkor kifogásokat 
találnak és mentegetik magukat. 
A jó hír viszont, hogy Isten, aki a 
szeretet, nemcsak megbocsájtja 
bűneidet, de el is felejti. Én Istent 
ezért is nagyon szeretem. 

 Olyan, mint a frissítés a számítógépen. Ha elmulasztom, egy idő után az egész 
szoftverem tönkre megy. Számítógépem védtelenül ki lesz szolgáltatva a vírusoknak, 
ez pedig nem tesz jót … 
 A keresztény ember ismertetőjele az öröm. Ezért bátorítalak e szentség felé, mert 
Isten megbocsátja és elfelejti a bűnöket. Ezért neked is el kell felejteni, hiszen tiszta 
lappal indulsz a szentgyónás után. Kérlek ne ragadj bele a bűntudatba, de attól néz 
szembe a lelkiismereteddel. A legfontosabb, hogy nézz Istenre, aki szeretet. 

 Ezért mindig ajándék, amikor a gyóntatószékbe ülök be, mert tudom, ott eszköz 
tudok lenni és ez a szolgálat is segít abban, hogy magam is még jobban törekedjem a 
jóságra, a szeretetre.

Hogy mi a szentgyónás?

Különleges lelkitükör

Istennek egyáltalán nem mindegy, hogy mit 
teszünk vagy mit nem. Minden gondolat és minden 
szó érdekli. A bűn az, ami tönkretesz. Ezt kell 
letenni a szentgyónásban. 



 A test jelzéseit figyelmen kívül hagytam, nem mentem el orvoshoz, ha szükséges 
lett volna. Túl sokat foglalkoztam a saját testem ápolásával. Dohányoztam, 
alkoholizáltam. Illetlent néztem és tisztátalant cselekedtem. Sajnáltattam magam. 
Rejtegettem, bagatellizáltam a függőségeimet. Testemet kizsákmányoltam, 
mértéktelenül sokat dolgoztam. 
É l e t e m e t  k ö n n y e l m ű e n  k i -
zsákmányoltam. Önző voltam. 
Engedtem, hogy a rossz szokások és 
hajlamok hatalmukba kerítsenek. 

 Másokat kigúnyoltam, bosszantottam, pletykáltam. Mások tulajdonát elloptam 
(akár az internetről). Becsaptam, félrevezettem másokat, hazudtam, áskálódtam 
mások ellen. Másokat rosszra csábítottam, saját céljaimra kihasználtam. Titkokat 
kibeszéltem. Másokat lenéztem. Irigykedtem. Alaptalanul igérgettem. Haragtartó 
voltam, nem akartam belátni a hibáim. A közlekedésben másokat veszélyeztettem. 
Abortuszban részt vettem, vagy azt helyeseltem. 

Istent gúnyoltam, átkozódtam. Az Egyházat kritizáltam. Magamat a többi bűnösnél 
jobbnak tartottam. 

vFelebarátaim ellen elkövetett bűnök:

vSaját magam iránti szeretetlenségek:

 Legyen az idei nagyböjtünk közös 
vágya: Kezdj új életet! Legyen 
bőséges áldás, minden lemondáson, 
áldozathozatalon. 

vA világ iránti szeretetlenségeim:
 Csak saját kényelmemet kerestem. Nem törődtem a környezetem sorsával. 
Egészségtelen ételt ettem és műanyag szemetet termeltem. Csak azért dolgoztam, 
hogy több pénzem legyen. Nem álltam ellen a rossz vágyaimnak. Állatot kínoztam. 
Visszaéltem mások munkájával, mások szeretetével, kizsákmányoltam a testem. 
Begubóztam magamba, tehetségemre, adottságaimra nem figyeltem. Lustálkodtam, 
morgolódtam, kötekedtem, pesszimista voltam. 

„A gyóntatószék nem kínzókamra. Isten 
nem azért vár rám, hogy megverjen, hanem 
hogy szelíden fogadjon.”  Ferenc pápa

Végig hallgattad mindig, amit mondtam. 

    
Pilinszky János, Átváltozás

Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. 
Csúf, de te gyönyörűnek találtál. 

Halandóból így lettem halhatatlan.



Vándor monstrancia közösségünkben:
ź Március 21., Sz Csíkpálfalva 19:00 óra i�úsági szentségimádás.
ź Március 22., V Csíkpálfalváról ünnepélyesen visszük Csíkdelnére 15:00 órától.

ź Keresztút minden pénteken: Csíkpálfalva 17:00, Csíkdelne 18:00 órától.
ź Február 26., Sz Hamvazószerda: Csíkpálfalva 17:00 óra, Csíkdelne 18:00 óra.
ź

Lelkigyakorlatunkat Buciuman Gheorghe-Traian türi plébános vezeti. Imádságos 
szeretettel fogadjuk!

ź Március 23., H Csíkpálfalván 12:00 órától szentségimádás.
ź Március 24., K Csíkpálfalván 12:00 órától szentségimádás.

        A keresztelés szándékát legalább két hónappal előre be 
kell jelenteni a plébánián. A keresztelés előtt néhány nappal a szülőknek és 
keresztszülőknek egy felkészítőt tartunk a keresztelés szertartásáról és a 
kereszteléskor vállalt kötelességekről, ennek időpontját közösen döntjük el. A szülők 
és valamennyi keresztszülő számára ez az alkalom kötelező. Ha a keresztszülő más 
plébánia területén él, ott is részt vehet felkészítőn, ebben az esetben kérjük, hozzon 
róla igazolást. A szülőket és keresztszülőket arra bátorítjuk, hogy a keresztelés előtt 
végezzék el szentgyónásukat, hogy a szentmisén szentáldozáshoz járulhassanak, és 
tiszta lélekkel vehessenek részt a keresztelési szertartáson. Azok azonban, akiknek 
életállapotuk miatt nem lehetséges a szentségek vétele, nem gyónhatnak és nem 
áldozhatnak (pl. szentségi házasság nélkül, élettársi viszonyban vagy csak polgári 
házasságban élnek; ugyanez vonatkozik az elvált és újraházasodott szülőkre is). 

ź Április 4., Sz + Bálint Lajos érsek halálának évfordulója, szentmise a Szent János 
anyatemplomban 12:00 órától.

Lelkigyakorlat:

ź Április 5., Virágvasárnap: Csíkpálfalva 09:30 órától, Csíkdelne 12:30 órától 
szentmise.

 Azok a  jegyespárok, akik  szentségi házasságot szándékoznak kötni, 
szíveskedjenek a tervezett időpont előtt legalább hat hónappal jelentkezni a 
plébánián. Amennyiben a jegyesek külföldön élnek és dolgoznak, kérjük vegyék fel a 
kapcsolatot a helyi plébánossal, ott vegyenek részt jegyesfelkészítőn és hozzanak 
arról igazolást. A szentségi házasságot öt felkészítő előzi meg! Templomon kívüli 
házasságkötésre plébániánkon nincs lehetőség.

ź Március 26., Cs Csíkpálfalva 17:00 szentmise, Csíkdelne 18:00 szentségimádás, 
19:00 szentmise.

ź Március 25., Sz Gyümölcsoltó Boldogasszony: Csíkpálfalva 11:00, Csíkdelne 17:00.

ź Március 27., P Csíkpálfalva 17:00 szentmise, Csíkdelne 18:00 szentségimádás, 19:00 
szentmise.

ź 28., Sz Csíkpálfalva 10:00, Csíkdelne 12:00 óra szentmise.

Programjaink:

Szolgálatunk 
legyen Isten dicsőségére!

Fontos tudnivalók 

Impresszum

Olvasó szerkesztő: 

www.kszj.ro 

Erőss Zsolt és Horváth Enikő
Tördelte: Ferencz Huba

Felelős szerkesztő: Csíki Szabolcs plébános


