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J A N U Á R 2020 
 

2020.01.05. vasárnap Jézus Szent Neve ünnepe (II. oszt.) 
   -----  Debrecen 10:00   Miskolc 16.00 

Budapesten nincs szentmise! 
2020.01.06. hétfő VÍZKERESZT (I. oszt.) 

7:30 (!) szentmise Budapesten   
 

2020.01.11. szombat Szűz Mária szombatja (IV. Oszt.); Szent Hygin vértanú 
18:00 szentmise 

2020.01.12. vasárnap Szent Család Vasárnapja (II. oszt.); (I. vasárnap Vízkereszt után) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise 
 

2020.01.25. szombat Szent Pál apostol megtérése (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2020.01.26. vasárnap Vízkereszt utáni 3. vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 Ünnepi szentmise 
 

F E B R U Á R 
 

2020.02.01. szombat Szűz Mária engesztelő szombatja (III. oszt.);  
 Szent Ignác püspök és vértanú 

18:00 szentmise 
2020.02.02. vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 Gyertyaszentelési szentmise 

 

2020.02.09. vasárnap Hetvenedvasárnap (II. oszt.) 
   -----  Miskolc 10:00  Debrecen 17.00 

Budapesten nincs szentmise! 

2020.02.15. szombat Szűz Mária szombatja (IV. Oszt.); Szent Faustinus és Jovita vértanuk 
18:00 szentmise 

2020.02.16. vasárnap Hatvanadvasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 ünnepi szentmise  
 

2020.02.26. szerda Hamvazószerda (kötelező böjti és megtartóztatási nap) 
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M Á R C I U S 
 

2020.02.29. szombat Hamvazószerda utáni szombat (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2020.03.01. vasárnap Nagyböjt 1. vasárnapja (I. oszt.); hamvazkodás 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 ünnepi szentmise  
 

2020.03.08. vasárnap Nagyböjt 2. vasárnapja (I. oszt.); hamvazkodás 
   -----  Debrecen 10:00  Miskolc 16.00 

Budapesten nincs szentmise! 

2020.03.14. szombat Nagyböjt 2. vasárnapja utáni szombat (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2020.03.15. vasárnap Nagyböjt 3. vasárnapja (I. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség  

10:00 ünnepi szentmise  
 
 
 

Időpontok az Osztrák Tartományban 
 

és a zaitzkofeni papi szemináriumban 
 

Hét. 01.13. – Szo. 01.18.  Lelkigyakorlat a cseh férfiak számára Jaidhofban 
Szo. 02.01.  Kisebb szentelések Zaitzkofenben 
Vas. 02.02.  Beöltözés / tonzura Zaitzkofenben 
Hét. 02.03. – Szo. 02.08. Lelkigyakorlat nők számára Jaidhofban 
Hét. 02.024. – Szo. 02.29. Lelkigyakorlat férfiak számára Jaidhofban 
Sze. 02.26.  Hamvazószerda 
Pén. 03.06. – Vas. 03.08.  Lelkinapok a horvátok számára Jaidhofban 
Pén. 03.13. – Vas. 03.15.  Lelkinapok a cseh lányok számára Jaidhofban 
Szo. 03.28.   Szubdiakónus szentelés Zaitzkofenben  
Pén. 03.27. – Vas. 03.29. Lelkinapok édesanyák számára Jaidhofban 
Vas. 04.12. HÚSVÉTVASÁRNAP 
Szo. 04.25. - Vas. 04.26.  Harmadrendiek találkozója Jaidhofban 
Sze. 05.01. Gyalogos zarándoklat Gföhlbe (Jaidhof) - Maria Bründl 
Szo. 05.09. Fatimai zarándoklat Kärntenben (Lendorf - Maria in Hohenburg) 

Vas. 05.21. Bérmálás / Mária körmenet Bécsben 
Szo. 05.23. Bérmálás Brnóban  
Vas. 05.24. Bérmálás Zágrábban  
Szo. 05.30. Esztergomi Zarándoklat 
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Pén. 05.29. - Hét. 06.01. Pünkösdi zarándoklat: Chartres-Párizs 
Csü. 06.11.  Úrnapi körmenet Jaidhofban 
Csü. 06.11. - Vas. 06.14. Családi nap Jaidhofban 
Szo. 06.29. Diakónus szentelés és papszentelés Zaitzkofenben 
Július 28. - 30. Gyalogos zarándoklat Mariazellbe 
 
nyári táborok 
Július 12. - 25. Fiúk nyári tábora Jaidhofban 
Július 25. – Augusztus 08. Leányok nyári tábora Jaidhofban 

 
 

MARCEL LEFEBVRE ÉRSEK 
 

NYÍLT LEVÉL A TANÁCSTALAN KATOLIKUSOKHOZ 
 

III. Mit csinálnak a misével? 
 
Szemem előtt katolikus újságok által közzétett fényképek, amik olyan misét ábrázolnak, 
amilyet elég gyakran mondanak. Első pillantásra alig tudom megállapítani, hogy a szent 
Áldozat melyik cselekménye folyik. Egy közönséges faasztal mögött, amelynek egyáltalán 
nincs jó kinézete, és amelyet nem borít semmiféle terítő, két személy kabátban és 
nyakkendősen felemel vagy felmutat, az egyikük egy kelyhet, a másik egy cibóriumot. Az 
aláírt szöveg kioktat, hogy ezek papok, és egyikük az Actio Catholica országos lelkésze. Az 
asztal ugyanezen oldalán az egyik celebráns közelében két kislányka nadrágban, a másik 
mellett két fiúcska pulóverben. Egy gitár van nekitámasztva az asztalnak. 
 
Egy másik fénykép: a jelenet egy terem sarkában játszódik, amely lehetne egy falusi ifjúsági 
egyesület terme is. Egy kecskelábú asztal előtt, amely oltárul szolgál, taizéi stílusú albában 
áll a pap. Látunk még egy kőedényt és egy ugyanolyan anyagból való kis serleget is, 
valamint két égő gyertyát. Öt fiatal ül polgári öltözetben a földön, az egyikük gitárt penget. 
 
A harmadik fénykép egynéhány évvel ezelőtti eseményt mutat. Néhány természetvédő 
vitorlázva meg akarta akadályozni a francia atomkísérletet a Mururoa-szigeten. Volt közöttük 
egy pap is, aki misét mondott a vitorlás fedélzetén két másik férfi társaságában. Mindhárman 
shortban voltak, az egyik meztelen felsőtesttel. Az atya felemeli az ostyát, kétségtelenül ez az 
Úrfelmutatás. De sem nem áll, sem nem térdel, hanem ül, vagyis inkább összeroskad a 
vitorlás egyik felső szerkezetével szemben. 
 
Egy közös vonás bontakozik ki ezekből a botránkoztató képekből: az Oltáriszentség 
lesüllyedt a mindennapi aktus szintjére a díszlet közönségességében, az alkalmazott 



5 

hangszerekben, a viselkedésben, ruházatban. Márpedig az említett katolikus újságok, 
amelyeket a templomok bejáratánál árulnak, ezt a misézési módot nem illetik kritikával, 
hanem ellenkezőleg: ajánlják azokat. Sőt a La Vie úgy véli, hogy ez nem elég. Szokásos 
módon olvasói levelekből vett idézeteket használ saját gondolatának felelősségvállalás 
nélküli kifejezésére. Ezt írja: „A liturgikus reformnak tovább kell haladnia… a visszatérések, 
az állandóan ismételt formulák, mindezek a rendelkezések fékezik a valódi kreativitást.“ 
Milyennek kell lennie a misének? íme: „Sokféle problémánk van, a nehézségeink 
növekednek, és úgy tűnik, hogy az Egyház még mindig távol van. Az emberek gyakran 
elcsigázva jönnek ki a miséről; mintha eltolódás lenne életünk, pillanatnyi gondjaink és 
aközött, amit vasárnaponként javasolnak számunkra megélni.“   
 
Az biztos, hogy az emberek elcsigázva jönnek ki az olyan miséről, amelyet mesterségesen az 
emberek szintjére szállítanak le, ahelyett, hogy őket Istenhez emelné, és amely — rosszul 
értve — nem teszi lehetővé a „problémákon“ való túllépést. A további lépésekre szóló 
felszólítás a szent elpusztításának megfontolt szándékáról árulkodik. Így a keresztényt is 
megfosztják mindattól, amire szüksége 
van, amire vágyik, mert mindannak 
tiszteletére irányul, ami kapcsolatban áll 
Istennel. Mennyivel inkább ilyenek az 
Áldozat anyagai, amelyek arra vannak 
rendelve, hogy az ő testévé és vérévé 
váljanak! Miért gyártanak szürke vagy 
barna ostyákat, amikben van egy kis 
korpa is? Mert el akarják feledtetni az új 
felajánlási imából, kihagyott kifejezést: 
„ezt a szeplőtlen áldozatot“? 
 
Mégis, ez csak kisebb újítás. Gyakran esik szó közönséges, kovászos kenyérdarabok 
átváltoztatásáról az előírt tiszta, kovásztalan kenyér helyett, amelynek kizárólagos 
használatát még megemlítette az „Inaestimabile Donum“ kezdetű instrukció. Egy amerikai 
püspök minden határt túllépve elrendelte kis sütemények tejből, tojásból, lisztből, mézből, 
margarinból való készítését ostya helyett. A szent jelleg eltűnése az Isten szolgálatára rendelt 
egyházi személyekre is kiterjed: eltűntek a papi és szerzetesi ruhák, a keresztnevet 
használják a szerzetesi név helyett, tegeződnek, az életmód világias lett — és mindez egy új 
elv nevében, és nem — ahogy megpróbálják elhitetni — gyakorlati szükségességből. 
Bizonyítékként hivatkozom a kolostorukat elhagyó szerzetesekre, akik a városban bérelt 
lakásban laknak, és így kétszeres kiadásuk van, és akik levetették a fátylat és rendszeresen 
hölgyfodrászhoz járnak. 
 
A szent elvesztése szentségtöréshez is vezet. Egy nyugat-franciaországi lap tudósít, hogy a 
tinédzserek országos találkozóját 1980-ban Vendée-ben tartották. Ennek keretében mise is 

Marcel Lefebvre Érsek és Pater Pio 
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volt, amely alatt a tizenévesek táncoltak, és 
közülük némelyek áldoztatok. S mi több, a 
szertartást egy körtánc koronázta be, amelyben 
még a miséző is részt vett papi öltözetben. Nem 
szándékszom összeállítani itt egy visszaélés-
katalógust, de néhány példát mégis fel kell 
hozni, és rá kell mutatni arra, hogy a mai 
katolikusok lelkében miért van tanácstalanság, 
sőt botránkozás. Nem fedek fel titkot, maga a 
TV sugározza rendszeresen a vasárnap délelőtti 
adásokban azt az elfogadhatatlan laza 
gyakorlatot, amit a püspökök tanúsítanak 
Krisztus Testével kapcsolatban. Ilyen televíziós 
mise volt 1981. november 22-én, ahol a 
cibóriumot kis kosárkák helyettesítették, 
amelyeket a hívek adták át egymásnak, és 
melynek a vége az lett, hogy a földre szórták azt, 
ami megmaradt Krisztus Testéből. 
 
Poitier-ben ugyanezen év Nagycsütörtökén 

koncelebráció keretében nagy látványosság mellett változtattak át kenyérdarabokat és korsó 
borokat különböző asztalokon, ahová mindenki odament, hogy kiszolgálja magát. 
 
A templomokban rendezett profán zenei koncertek általánossá váltak. Sőt azt is megengedik, 
hogy a templomokat rock-zene hallgatására kölcsönözzék, annak összes szélsőséges 
következményeivel. A templomok és katedrálisok ki vannak szolgáltatva a kicsapongásnak, a 
drognak, a kilengések okozta szennyezés mindenfajta változatával, és a papság nem tart 
kiengesztelő szertartásokat, hanem a hívők csoportjai lázadoznak jogosan ezen botrányok 
miatt. Hogy lehet az, hogy a püspökök és papok, akik ezeket megengedik, nem félnek attól, 
hogy magukra és híveikre vonják Isten átkát? Ez már meg is mutatkozik abban a 
meddőségben, ami műveiket sújtja. Minden elvész, felbomlik, mert a profanizált 
szentmiseáldozat nem adja már, nem közvetíti a kegyelmet.* Krisztus eucharisztikus 
valóságos jelenlétének semmibevétele a legszembeszökőbb tény, ami által kifejezést nyer az 
új szellemiség, amely már nem katolikus. Anélkül, hogy ismertetésemben itt elmennék a 
legdurvább túlzásokig, amikről később beszélek, mindezeket naponta megállapíthatjuk. A 
Trienti Zsinat minden lehetséges kétséget kizáróan kimondta, hogy a mi Urunk jelen van az 
átváltoztatott ostya legkisebb részecskéjében is. Nos, akkor mit gondoljunk a kézbe adott 
áldoztatásról? Amikor tányérkát használunk, különösen sok áldozó esetén, mindig marad 
rajta a részecskékből. Következésképpen ezek a részecskék a hívek kezén maradnak. A hit 
sokaknál emiatt megrendül, különösen a gyermekeknél.  
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Az új divatnak csak egyetlen magyarázata lehet: ha azért 
jönnek, hogy megtörjék a barátságnak, a közös étkezésnek, a 
hitnek kenyerét, akkor csak természetes, hogy nem fordítanak 
erre különleges óvatosságot. Ha az Eucharistia szimbólum, ami 
csupán egy elmúlt eseményt jelenít meg, a mi Urunk szellemi 
jelenlétét, akkor teljesen logikus, hogy kevés figyelmet 
fordítanak a kis morzsákra, amik esetleg a földre hullanak. De 
ha magának az Istennek, a Teremtőnknek a jelenlétéről van szó, 
ahogy az Egyház hiszi, hogyan lehet megérteni, hogy 
elfogadnak, sőt bátorítanak is ilyen gyakorlatot a frissen 
megjelent római dokumentumok ellenére? A gondolat, amelyet 
így akarnak átadni, protestáns gondolat, amely ellen a még meg 
nem fertőzött katolikusok fellázadnak. Hogy ezt még jobban 
erőszakolják, kötelezik a híveket az állva áldozásra. 
 
Illő-e, hogy a tisztelet minimális jele nélkül fogadja Krisztust valaki, aki előtt Szent Pál 
szerint minden térdnek meg kell hajolnia az égben, a földön és az alvilágban? Sok pap már 
nem hajt térdet a szent Eucharistia előtt; a mise új rítusa erre felbátorítja őket. Erre csak két 
lehetséges magyarázatot látok: vagy a mérhetetlen gőg, amely úgy kezeli Istent, mintha 
egyenlők volnánk vele, vagy az a bizonyosság, hogy Ő valóságosan nincs jelen az 
Eucharistiában. 
 
Szándékosan perbe szállok a „zsinati Egyházzal“? Nem, semmi ilyenre nem gondolok. 
Hallgassátok meg, hogy miként fejezi ki magát a strassburgi katolikus fakultás dékánja: 
 „Beszélnek egy szónok, illetve színész jelenlétéről is, és ezzel más minőséget jeleznek, mint 
az egyszerű topográfiai ‘ottlétet’. Végül lehet valaki jelen egy szimbolikus cselekedettel is, 
amelyet fizikailag nem ő hajt végre, hanem mások hajtanak végre, az ő személyes szándéka 
iránti alkotó hűséggel. Például a Bayreuthi Fesztivál kétségtelenül megvalósítja Richard 
Wagner egyfajta jelenlétét, ami felette áll intenzitásban annak, amit művei vagy a zenészek 
számára rendezett alkalmi koncertek nyújtani tudnak. Úgy tűnik számomra, hogy ez ebben 
az utóbbi perspektívában megfelel Krisztus eucharisztikus jelenlétének meghatározására.“ 
 
Összehasonlítani a misét a Bayreuthi Fesztivállal! Nem, határozottan nem! Mi nem vagyunk 
összhangban sem a szavakkal, sem a zenével. 

_____________________ 
 
* Lefebvre természetesen nem tagadja a szentségek — s köztük az Oltáriszentség — ex opere operato 
hatékonyságát, hanem csak azt állítja, hogy a profanizált szentmise indisponáló hatása miatt a szentmisén 
résztvevő, illetve áldozó lelkében a kegyelemből való részesedést akadályozó tényező jön létre (a fordító 
megjegyzése). 
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SZABÁLYOK NAGYBÖJTBEN 

 
Böjt (egy teljes étkezés és két szerény étkezés), illetve absztinencia (húsételek elhagyása) 
manapság csak Hamvazószerdán és Nagypénteken kötelező:  
 
böjtölés 18-59 éves korig,  
 
absztinencia 7 éves kortól az élet végéig, ahogy az egészség engedi. 
 
Lefebvre érsek javasolta azonban a régi szabályok további megtartását.  
 

x Böjtölés és absztinencia tehát minden nagyböjti pénteken  
és a Hamvazószerdátkövető, szombati Quatember-napon.  
 

x Aki képes rá, többször is, akár naponta is 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!  

_______________________ 
 

Kápolna címek: 

o Jézus Szentséges Szíve Kápolna,  

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

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


