
 

 

 
 

  
 

         

 

(2021/7.)  
FARSANGVASÁRNAP 

 
Napok óta keres egyik paptársam. 

Aziránt érdeklődik, hogy Miskolcon 

is tartjuk-e a szokást, amit előző plé-

bániámon, hogy farsangvasárnap, 

hétfőn és kedden lelkigyakorlat van a 

templomban. Farsang keddjén aztán 

egy nagy fánkevészet következik. 

Mindenki eszi, harapja, szakítja a 

fánkot, vigyázva persze, hogy le ne 

csurogjon róla a baracklekvár. Por-

cukorral meghintve, frissen és illato-

san mártogatjuk a lekvárba. 

Mondtam neki, hogy sajnos nemcsak 

Miskolcon, de a többi plébánián 

sincs fánkfalás, ezen a farsangon, 

mert ez a farsang egészen másképpen 

alakult, mint az eddigiek. Fánkot per-

sze attól még ehetünk, de az, amitől 

a fánk finom, hogy csoportosan, egy-

mást túllicitálva hangosan dicsérjük, 

miközben majszoljuk – az már nincs. 

És hogy lesz-e valamikor, az is nagy 

kérdés! 

Hagyján, de itt Miskolcon ilyentájt a 

kocsonyafesztivál van. Most azon-

ban az sincs. Pedig hideg az lenne 

hozzá, ami a kocsonyának jól jön, és 

szívesen innának hozzá egy kis me-

leg, vagy akár forró italt is az embe-

rek. Nem, ez sincs most. Ehelyett, a 

farsangi fánk és kocsonya helyett, a 

házasság hetét járatja mindenki 

csúcsra, mert a házasság az némi-

képp intimebb dolog, jobban illesz-

kedik ehhez a mostani helyzethez, 

ahhoz az elváráshoz, hogy az ember 

este 8-tól reggel 5-ig inkább otthon 

legyen. Mivel pedig nincs se igazi 

farsang, se fánk, se kocsonya, nagy-

kérdés: hogyan köszönt ránk a nagy-

böjt? 

Nem lehet, hogy már most, ez az 

egész történés a nagyböjt része, és a 

maszk, amely ugyan nem egészen ál-

arc – hiszen a szemünket nem ta-

karja, de a személyiségünket igen –, 

már része annak az előadásnak, ami-

nek mi szereplői vagyunk? 

A farsang után hamvazószerda kö-

vetkezik: emlékezzél ember, hogy 

porból lettél és visszatérsz a porba! 

Ezen a szerdán azonban nem lesz jel 

a homlokunkon, hiszen egymás hom-

lokát is tilos megérinteni. Inkább 



 

 

csak egy kis hamut szór a fejünkre az 

egyház, annak jeléül, hogy mégis 

csak a fejünket kell meghajtanunk Is-

ten ítélőszéke előtt. Évekig mondo-

gattuk, hogy a nagyböjtben már ne 

bálozzunk, arra ott a farsang. És íme, 

se farsang, se bál, se kocsonya se 

fánk! Csupán egymásnak vagyunk. 

Most tehát végre, minden álmaskarát 

levethetünk, minden kényszeres mu-

tatványt félre tehetünk, és szerethet-

jük azt, aki mellettünk maradt ebben 

a nehéz súlyos időben is. Szeressük 

és becsüljük, mert ő a mi felebará-

tunk, társunk és örömünk. Olykor az 

is kiderül, hogy ez maga az Úr. 
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 A nagyböjti idő Hamvazószerdától Nagycsütörtök estig tart. 

Nagyböjtben nem mondunk Alleluját és Dicsőséget. A szent negyven nap 

folyamán az oltárt nem díszíti virág, kivéve Laetare vasárnapon (IV. 

vasárnap), valamint a Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony 

ünnepén. Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot végzünk, minden 

pénteken este ¼ 6-kor a Mindszenti-templomban. A Zárda-kápolnában 

pedig a szentmise után 5-kor a fájdalmas rózsafüzért. 

 Hamvazószerdán szigorú böjti nap van: háromszor ehetünk, egyszer 

lakhatunk jól, húst nem eszünk és a szentmisében hamvazkodunk. 

  Nagyböjt péntekjein a hústól való megtartóztatás kötelező a 

felnőtteknek, nem lehet átváltani imádságra vagy jócselekedetre.  

 Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken szentáldozás után 

a fesszület előtt áhítattal elimádkozza az „Íme, jóságos, édes Jézusom” 

imádságot.  
 Február 19-én pénteken du. 5 órakor a Mindszenti Egyházközség 

Képviselőtestületének, zárszámadó és költségvetési tanácskozása lesz a 

(a járvány helyzetre tekintettel) Millenniumi Teremben.  

 Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-át adja a katolikus 

egyháznak. technikai szám: 0011.  


