
MÁRCIUS 
  Böjtmás hava 

 

Március az év harmadik, 31 napos hónapja a Gergely-naptárban. Március nevét Marsról, a háború római istenéről kapta. Az ókori Rómában szerencsét 

hozónak tartották, ha a háborút ez idő tájt indítják. A 18. századi nyelvújítók szerint a március: olvanos. A népi kalendárium böjt máshavának (vagy másképpen 

böjtmás havának) nevezi. 

 
egyházi naptár 

néprajzi naptár 

Bauernregeln 

nemzeti ünnep/történelmi em-

léknap/híres emberek 

1. hétfő 
Albin, Lea 

Lk 6, 36-38 
A nagyböjt szokását – Szent Jeromos és Szent Leó 

alapján – apostoli eredetűnek tartják. A negyven nappal 

utánozni igyekeztek az Úr pusztában töltött szent negy-

ven napját és egyben az előképeket is: Mózes 40 napját 

a Sínai hegyen, Illés 40 napját a Hóreben. A hat hét 

(6x7 nap) 42 napot tesz ki; ha ebből levonjuk a vasár-

napokat, 36 nap marad, így a 40 megtartásához szerdán 

kellett kezdeni a böjti időt. 

Az áldozat bemutatásának helyét megfosztották díszei-

től. A szent negyven nap idején a lila szín uralkodik. 

Mindez lelki összeszedettségre, bűnbánatra hangol. 

Közös imádságainkban húsvétig különös hangsúlyt kap 

a bűnbánat. 

 

 

 

 

 

 

 

Regnet’s stark am Albinus, 

macht’s dem Bauern viel Verdruss. 

1666 – Zborón házasságot köt I. Rá-

kóczi Ferenc és Zrínyi Ilona. E há-

zasság révén Rákóczi bekapcsolódott 

a Wesselényi-összeesküvésbe. 

1692 – Az amerikai Salemben bo-

szorkányperek kezdődnek 

1815 – I. Napóleon francia császár 

visszatér első száműzetéséből Elba 

szigetéről, csapatával partra száll a 

Juan-öbölben. Megkezdődik száz na-

pos uralma. 

1917 – Babits Mihályt perbe fogják 

„Fortissimo” c. háborúellenes verse 

miatt, és elkobozzák a Nyugat e szá-

mát. 
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1920 – Horthy Miklóst az országgyű-

lés a Magyar Királyság kormányzó-

jává (ideiglenes államfőjévé) vá-

lasztja. 

2. kedd 
Lujza, Henriett 

Mt 23, 1-12 
 

Lässt der März sich trocken an, 

bringt er Brot für jedermann. 

1817 – Arany János születésnapja 

 

3. szerda 
Kunigunda, Korné-

lia, Frigyes 

Mt 20, 17-28 

 

 

Sankt Kunigund 

macht’s warm von unt‘. 

1880 – Megkezdi működését a Ma-

gyar Távirati Iroda (MTI). 

4. csütörtök 
Kázmér, Lúciusz 

Lk 16, 19-31 
Szent Kázmér emléknapja 

Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú emlék-

napja 

 

Kázmér IV. Kázmér lengyel király és Habsburg Erzsé-

bet magyar hercegnő fiaként született 1458-ban. 

1951. március 4-én halt meg a 2009 októberében bol-

doggá avatott Meszlényi Zoltán vértanú püspök. Litur-

gikus emléknapján rá emlékezünk. 

 

 

 

 

 

 

Zu Anfang oder End, 

der März sein Gift aussendt. 

1849 – I. Ferenc József osztrák csá-

szár Olmützben új birodalmi alkot-

mányt ad ki ("oktrojált alkotmány"), 

amelyben megszünteti Magyarország 

önálló államiságát, és a végrehajtó 

hatalmat a császár kezébe adja. 

1875 – Károlyi Mihály politikus, mi-

niszterelnök, az első magyar köztár-

saság elnöke († 1955) születésnapja. 

5. péntek 
Adorján, Adrián 

Mt 21, 33-43, 45-46 
 

A mai nap nagy ajándék a bűnbánatra és a jócselekede-

tekre. Isten szeretete Jézus kereszten átszúrt szívében 

nyilvánult meg, és viszontszeretetet hoz létre." (XVI. 

Benedek pápa) 

 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjt péntekein 

szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza 

az „Íme jóságos, édes Jézusom” imádságot: 

„Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed 

előtt, és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyör-

göm Hozzád; öntsd szívembe a hit, a remény és a szere-

tet élő érzelmeit, bűneim fölötti igaz bánatot és azok 

 

 

 

 

Ein feuchter, fauler März 

ist des Bauern Schmerz. 

1849 – Damjanich János és Vécsey 

Károly csapatai a szolnoki csatában 

győzelmet aratnak a császáriak fölött, 

és elfoglalják Szolnokot. 

1872 – A Néprajzi Múzeum első 

igazgatójává nevezik ki Xantus Já-

nost. Ennek emlékére ma ez a Nép-

rajzi Múzeum napja. 

1979 – Az amerikai Voyager-1 űr-

szonda részletes felvételeket készít a 

Jupiter gyűrűjéről és egyes holdjai-

ról. 

Születésnapok: 

1224 – Árpád-házi Szent Kinga, IV. 

Béla király lánya, Szent Margit és 
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jóvátételéért elszánt erős akaratot. Megilletődéssel és 

szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet, 

és elmélkedem fölöttük, szemen előtt tartva, amit Dávid 

próféta megmondott rólad, jóságos Jézusom: "Átlyug-

gatták kezemet és lábamat, és megszámlálták minden 

csontomat.” 

 

Boldog Jolán nővére, Lengyelország 

és Litvánia védőszentje (†  1292) 

1326 – I. (Nagy) Lajos magyar király 

(† 1382) 

6. szombat 
Leonóra, Inez 

Lk 15, 1-3., 11-32 
 

 

Nemzetközi energiatakarékossági vi-

lágnap 

 

Säst du im März zu früh, 

ist‘s oft vergebene Müh’. 

1919 – Az európai kommunista pár-

tok Moszkvában megalapítják a III. 

Internacionálét, közkeletű nevén a 

Kominternt. 

 

7. vasárnap 
Tamás 

Nagyböjt III. vasárnapja 

Jn 2, 13-25 
Szent Perpétua és Felicitász vértanúk emléknapja. 

A Septimus Severus-féle keresztényüldözés idején, 

203. március 7-én Karthágóban szenvedett vértanúsá-

got Perpétua, Felicitász, hitoktatójuk és három hittár-

suk. Perpétua naplószerű feljegyzéseket készített a bör-

tönbe vetett és az elítélt keresztények élményeiről. 

Írása a jegyzőkönyvvel együtt szó szerint az utókorra 

maradt. Felicitász a börtönben szülte meg gyermekét. 

 

 

 

 

 

 

 

Märzenschnee 

tut den Saaten weh. 

1530 – VIII. Henrik angol király 

megalapítja az anglikán egyházat vá-

laszul az első házasságának felbontá-

sát ellenző pápai döntésre. 

1608 – Báthory Gábor hajdúi segítsé-

gével az erdélyi fejedelmi trónra lép 

lemondatva elődjét, Rákóczi Zsig-

mondot. 

1936 – A német hadsereg bevonul a 

demilitarizált Rajna-vidékre. 

1939 – A magyar kormánypárt 

(Nemzeti Egység Pártja) átalakul 

Magyar Élet Pártjává. 

1943 – Sztálint kinevezik a Szovjet-

unió legfőbb marsalljává, ezután a 

Generalisszimusz címet (is) viseli. 

 

8. hétfő 
Zoltán 

Lk 4, 24-30 1910 óta nemzetközi nőnap 

 

 

1706 – A huszti országgyűlésen ki-

mondják az Erdélyi Fejedelemség 

önállóságát. 
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Märzenblüte 

ist ohne Güte. 

1913 – Magyarország csatlakozott a 

nőnapi felhíváshoz és a Nemzetközi 

nőnap első megemlékezéseként az 

Országos Nőszervező Bizottság röp-

lapokat osztott. 

1948 – A Rákosi-korszak egyik új 

ünnepeként kötelezővé vált a nemzet-

közi nőnap megünneplése. 

Születésnapok: 

1814 – Szigligeti Ede drámaíró, mű-

fordító 

1909 – Rajk László kommunista po-

litikus, belügyminiszter 

 

9. kedd 
Franciska, Fanni 

Mt 18, 21-35 
Római Szent Franciska szerzetesnő emléknapja. 

Előkelő római családban született 1384-ben. Már gyer-

mekkorát is elmélyült vallásosság jellemezte. Szülei 

akaratából férjhez ment: Lorenzo de Ponziani felesége 

lett. Áhítatgyakorlatait és a felebaráti szeretet cseleke-

deteit 40 évi házassága alatt sem hanyagolta el. A ke-

resztény feleségek és édesanyák példaképe – 6 gyer-

meke volt. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegé-

nyeiről, sőt, amikor már anyagi tehetsége nem volt, 

még koldulni is elment a szegények részére. Megalapí-

totta az Obláták társulatát, akik Szent Benedek szabá-

lyai szerint, de fogadalomtétel nélkül éltek. Férje halála 

után 1437-ben az általa alapított kolostorba kérte felvé-

telét. Itt fejezte be földi életét 1440. március 9-én. 

1608-ban V. Pál pápa avatta szentté. 

 

 

 

 

 

 

Taut’s im März nach Sommerart, 

kriegt der April einen weißen Bart. 

Madagaszkár felfedezése: 1349-ben 

portugál hajósok felfedezték a szige-

tet. 

10. szerda 
Ildikó, Emil 

Mt 5, 17-19 
 

A székely szabadság napja 

 

Wetter, das die Vierzig Märtyrer sen-

den, 

wird erst nach vierzig Tage enden. 

1990 – Horn Gyula külügyminiszter 

Moszkvában megállapodást köt a 

Magyarországon állomásozó szovjet 

csapatok kivonásáról. 

11. csütörtök 

Szilárd, Kadocsa 

Lk 11, 14-23 
 

 

Der Frost soll klirren, 

1849 – Bem tábornok Segesvárról in-

dított ellentámadással legyőzi 
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dann macht der Sommer keine Wir-

ren. 

Puchner császári csapatait, és elfog-

lalja Nagyszebent. 

 

12. péntek 
Gergely, Maximi-

lián 

Mk 12, 28b-34 
 

 

 

 

Sankt Gregor hell und klar, 

gibt ein fruchtbar Obstjahr. 

1938 – A német csapatok bevonulnak 

Ausztriába, megtörténik az Ansch-

luss. 

1946 – Kivégzik Szálasi Ferencet. 

1990 – A Veszprém megyei Hajmás-

kéren állomásozó harckocsizó alaku-

lat elindításával megkezdődik a szov-

jet csapatok kivonulása Magyaror-

szágról. 

13. szombat 
Krisztián, Ajtony 

Lk 18, 9-14 
Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának 

(2013) évfordulója. Imádkozzunk érte e napon: 

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel 

kormányozod nyájadat, végtelen irgalmadban Ferencet 

adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa legyen a 

hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és 

biztosítéka. Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten né-

pét – szeretettel és Krisztus nevében vezessen, legyen a 

szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgá-

lat szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd 

meg őt bölcsességgel, jósággal és hűséggel, hogy az 

örök élet felé vezessen minket szavával és példájával!  

Ámen. 

 

 

 

 

Ein Scheffel Märzenstaub ist einen 

Taler wert, 

doch allzu frühes Laub wird oft vom 

Frost verzehrt. 

1838 – Pestet elönti az árvíz: a men-

tési munkálatokban részt vesz Wes-

selényi Miklós, az árvízi hajós is. 

Születésnapok: 

1741 – II. József német-római csá-

szár, magyar király, a „kalapos ki-

rály” 

1822 – Irinyi József, magyar hírlap-

író, műfordító, a Márciusi ifjak tagja, 

az 1848. március 15-én kitört pesti 

forradalom követeléseit összefoglaló 

12 pont ötletadója és első változatá-

nak megfogalmazója, országgyűlési 

képviselő 

14. vasárnap 
Matild, Paulina 

Nagyböjt IV. vasárnapja 

Jn 3, 14-21 
Amikor bűnt követünk el és elszakadunk Isten szerete-

tétől, akkor elveszítjük istengyermeki állapotunkat. 

Amikor megbánjuk bűneinket, és Isten megbocsát ne-

künk, akkor nem egy alacsonyabb helyzetbe fogad 

minket, hanem ugyanabba az istengyermeki állapotba, 

amiben bűnünk előtt voltunk. A szentgyónás kegyelmi 

hatása így fejezhető ki: örvendek annak, hogy Isten 

gyermeke vagyok! 

nemzetközi π-nap / Pi-day 

 

 

 

 

Scheint auf Mathild die Sonn‘, 

hat der Bauer Freud und Wonn‘. 

1948 – Először adnak át Kossuth-dí-

jakat (az 1848-as forradalom száza-

dik évfordulója alkalmából). 

1990 – A parlament jegyzőkönyvébe 

bejegyzik, hogy Mindszenty József 

hercegprímás egy koncepciós per ál-

dozata volt. 

1794 – Bem József lengyel katona-

tiszt, az 1848-49-es szabadságharc 

tábornoka születésnapja 
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15. hétfő 
Kristóf 

Jn 4, 43-54 Az ókori római naptárban ismert volt 

még március idusa néven is. Magyar-

országon munkaszüneti nap, az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc 

kezdetének, a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének 

napja. 

 

 

 

 

Mitte Märzen 

soll der Bauer im Feld ‘rumsterzen. 

Az 1848–49-es forradalom és sza-

badságharc Magyarország újkori 

történetének egyik meghatározó ese-

ménye, a nemzeti identitás egyik 

alapköve. Társadalmi reformjaival a 

polgári átalakulás megindítója, önvé-

delmi harcával a nemzeti mitológia 

részévé vált. Szerves része volt az 

1848-as európai forradalmi hullám-

nak, azok közül viszont lényegében 

egyedül jutott el sikeres katonai el-

lenállásig. Eredményességét mi sem 

bizonyítja jobban, mint hogy a Habs-

burg-ház csak az Orosz Birodalom 

katonai beavatkozásával tudott győ-

zedelmeskedni. Az 1848–49-es sza-

badságharc a magyar nemzet történe-

tének talán legismertebb háborús 

konfliktusa. 

16. kedd 
Henrietta, Herbert 

Jn 5, 1-16 
 

A magyar zászló és címer napja 

 

Märzendonner und Aprilregen 

kommen dem Gärtner gelegen. 

 

17. szerda 
Gertrúd, Patrik 

Jn 5, 17-30 
Szent Patrik püspök emléknapja 

461. március 17-én hunyt el Szent Patrik, Írország híres 

térítő püspöke, aki idegen származása ellenére a „sma-

ragd sziget” egyik legjelentősebb történelmi személyi-

ségévé vált. Haláláról nemcsak a katolikus egyház em-

lékezik meg, de egyúttal ez az ír nemzet egyik legfon-

tosabb ünnepnapja is. 

A győri Könnyező Szűz Mária emléknapja 

A győri székesegyház kegyképén látható Szűzanya 

1697. március 17-én reggel véres könnyeket hullatott. 

Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan el-

zarándokolnak a Könnyező Szűzanyához. 

 

 

 

 

 

St. Gertraud führt die Kuh zum 

Kraut, 

die Biene zum Flug, das Ross zum 

Zug. 

1848 – V. Ferdinánd király kinevezi 

Batthyány Lajost miniszterelnökké. 

Megalakul a független magyar felelős 

ministerium (kormány). 
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18. csütörtök 
Sándor, Ede 

Jn 5, 31-47 
Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító emlék-

napja 

Cirill (Kürillosz) püspök és egyháztanító ünnepét már 

az V. században megülték. Mint jeruzsálemi püspök 

szinte egész életében az arianizmus ellen küzdött, 16 

évet száműzetésben töltött. Maradandó jelentőségű ka-

tekéziseiben rendszerezte a katolikus hittételeket. 

 

Sándor napján megszakad a tél, 

József napján eltűnik a szél, 

Zsákban Benedek hoz majd meleget, 

Nincs több fázás, boldog, aki él. 

 

A népi időjóslás szerint, ha ezekben a 

napokban kisüt a nap, akkor hosszú, 

meleg nyár várható, ha nem, akkor 

hosszú, lucskos ősz lesz. A zsák me-

leg a vágyakozást jelenti, hiszen Jó-

zsef napján éppen nem szűnik meg a 

szél, hanem ekkor fújnak a „böjti 

szelek”. 

 

 

Ist der Himmel voller Sterne, 

ist die Nacht voll Kälte gerne. 

 

1965 – Az első űrséta: a szovjet 

Voszhod-2 űrhajósa, Alekszej Leo-

nov 12 percet tölt kint az űrben. 

 

19. péntek 
József, Bánk 

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária je-

gyese - főünnep 

Mt 1, 16. 18-21. 24a vagy Lk 2, 41-51a  
 

A katolikus hagyományban József a munkások, a kádá-

rok, a kocsigyártók, a tímárok, a jegyesek, az ifjú háza-

sok, a haldoklók védőszentje. Azoké, akiket kísértés ér 

vagy szembaj gyötör, valamint a házépítésé, a remény-

telen ügyeké és a hirtelen halálé. Ünnepnapjai: március 

19. és május 1. IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Péterrel 

együtt az egyetemes katolikus egyház védőszentjévé 

nyilvánította. 

 

József kapcsolata Jézussal egyedülálló volt. József nem 

édesapja Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten cso-

dával szólította létbe. És Isten az, aki József fiává tette 

Jézust, amikor Mária méhében fogant, abban a Máriáé-

ban, akire egyedül Józsefnek volt joga az eljegyzés cí-

mén. Az angyal álomban világosította föl arról, hogy 

A cigányság világnapja 

Apák napja 

 

A népi megfigyelés külön elnevezés-

sel jelöli a nagyböjt időszakában ta-

pasztalható folyamatos, erős szélfú-

vást: ezek a böjti szelek. Hogyha sok 

böjti szél fúj, akkor száraz lesz a 

nyár, ha nem, akkor sok lesz a csapa-

dék. Ha nem fúj szél, az sem jó, mert 

az gyenge termést jelez előre. 

 

 

Joseph klar – 

gutes Honigjahr. 

1516 – Székesfehérváron eltemetik 

II. Ulászló magyar királyt az 1506-

ban elhunyt feleségével, Candale-i 

Annával együtt. 

1849 – Bem József tábornok elfog-

lalja Brassót, ezzel egész Erdélyből 

kiűzi az ellenséges osztrák-orosz csa-

patokat. 

1944 – Hajnali 4 órakor, a Marga-

réta-terv alapján, német csapatok lé-

pik át Magyarország határát, ellenál-

lás nélkül eljutnak a fővárosba, 

ugyanaz nap Kállay Miklós minisz-

terelnök beadja lemondását. 
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Jézus apja lesz, és neki kell majd nevet adnia Mária fiá-

nak. József helyzetét Jézussal szemben Isten határozta 

meg. József és Jézus kapcsolata egyedül Istentől szár-

mazott. 

20. szombat 
Klaudia, Hubert 

Jn 7, 40-53 
 

A boldogság világnapja 

 

Gewitter im Monat Märzen, 

gehen dem Bauern zu Herzen. 

 

 

21. vasárnap 
Benedek, Bence 

Nagyböjt V. vasárnapja 

Jn 12,20-33 
 

Ezen a napon letakarjuk a feszületeket fekete lepellel, 

ami majd nagypénteken kerül le a keresztekről. 

 

Feketevasárnap: nagyböjt 5. vasárnapja, a szenvedés 

idejének, időszakának kezdő napja. 

Jézus meg szeretné értetni, hogy ki ő az emberek szá-

mára; nála van a legértékesebb ajándék, ami után vá-

gyakozunk: az Élet, az az Élet, amely nem múlik el. Ha 

olvastad János evangéliumát, megfigyelhetted, hogy 

Jézus ezt is mondta: "Amint az Atyának élete van ön-

magában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen ön-

magában." Mivel Jézusban Élet van, életet tud adni. 

 

Ma a Szentföld javára van gyűjtés. 

Benedek napja a “hivatalos” tavasz-

kezdés, azaz a tavaszi napéjegyenlő-

ség napja. 

 

A költészet világnapja 

1966 óta a faji megkülönböztetés el-

leni küzdelem nemzetközi napja. 

1960-ban ezen a napon Dél-Afriká-

ban 59 tüntetőt lőttek le a rendőrök. 

2006 óta a Down-szindróma világ-

napja. 

 

 

 

Wie das Wetter zu Frühlingsanfang, 

so ist’s den ganzen Sommer lang. 

1919 – A Tanácsköztársaság kikiál-

tása Magyarországon 

1969 – az első színes tévéadás Ma-

gyarországon 

1959 – Mansfeld Pétert, az 1956-os 

forradalmat követő megtorlás legfia-

talabb áldozatát kivégezték 

22. hétfő 
Beáta, Izolda 

Jn 8, 1-11 

 

A víz világnapja 

A magyar fordítók és tolmácsok 

napja 

Trockenen März und nassen April 

der Bauer und Gärtner will. 

1933 – Megnyílik a dachaui koncent-

rációs tábor, az első náci koncentrá-

ciós tábor. 

1989 – Magyarországon megalakul 

az Ellenzéki Kerekasztal. 

23. kedd 
Emőke, Ottó 

Jn 8, 21-30 
Mongrovejói Szent Turibius püspök emléknapja 

 

Turibiusz, Peru apostola, abban a korban élt, amikor az 

új földrajzi felfedezéseket követő sok erőszakos hódí-

tás után a spanyol király kijelentette, hogy 

A magyar-lengyel barátság napja 

2007 óta. 

Meteorológiai világnap 1960 óta, a 

Meteorológiai Világszervezet 

(WMO) megalakulásának tisztele-

tére. 

1848 – Az országgyűlés alsó táblájá-

nak ülésén Batthyány Lajos minisz-

terelnök ismerteti a kormányt. 

1913-ban ezen a napon született Lotz 

János, magyar származású amerikai 

nyelvtudós. 
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világbirodalmában sohasem nyugszik le a nap. Turibi-

usz papi küldetésének feladata az volt, hogy bizonyítsa: 

az Egyház céljai, amikor misszionál, mások, mint a vi-

lági hódítóké. 

 

Weht kalter Wind am Ottotag, 

das Wild noch vier Wochen Eicheln 

mag. 

 

24. szerda 
Gábor, Karina 

Jn 8, 31-42 
Gábriel (Gábor) arkangyal, Isten küldönce a „jó hírt”, 

az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. 

Nemcsak a keresztényeknél, hanem már a zsidóknál és 

később a muzulmánoknál is nagy becsben állt. Ő jelen-

tette meg Keresztelő János és Szűz Mária születését. 

Az utóbbiról az Arany legenda tudósít apokrif újszö-

vetségi iratok nyomán. Azt az angyalt, aki megjelent 

Sámson anyjának, hogy hírt adjon a hős születéséről, a 

zsidó hagyomány Gábriellel azonosítja. Gábrielnek 

tartják a keresztények azt az égi hírnököt, aki Jézus 

születését meghirdeti a pásztoroknak, és Jézus üres sír-

jánál az odaérkező asszonyoknak bejelenti Isten fiának 

feltámadását. Gábriel azonban leginkább arról neveze-

tes, hogy ő közölte Máriával a hírt, mely szerint a 

Szentlélek által a Messiás anyja lesz. Ebben az epizód-

ban Gábriel név szerint is szerepel (Lk 1, 26–38). 

A tuberkulózis (tbc) világnapja 

(WHO) 

A miniszoknya világnapja 

 

 

Auf Märzenregen 

wird ein dürrer Sommer entgegen. 

 

 

25.  csütörtök 
Irén, Írisz 

Urunk születésének hírüladása - Gyümölcs-

oltó Boldogasszony ünnepe – főünnep 

Lk 1, 26-38 
 

A kereszténységben az örömhír ünnepe: Gábriel arkan-

gyal hírt visz Máriának, hogy 9 hónap van Jézus szüle-

téséig. 

Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ün-

nep, Rómában a keleti származású I. Sergius pápa 

(687–701) honosította meg Annuntiatio Domini (az Úr 

hírüladása) néven. 692-ben említik először, amikor a 

trullai zsinat helyesnek ítélte nagyböjtben való ünnep-

lését – valószínűleg ekkor már hosszú ideje a jeles na-

pok sorába tartozott. 

Az ünnep magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák 

oltását nálunk ez idő tájt szokták végezni. Országszerte 

 

 

 

 

Maria Verkündigung 

kommen die Schwalben wiederum. 

1442 – Hunyadi János Szebennél le-

győzi a Mezid bég vezette török sere-

get, Kemény Simon megmenti Hu-

nyadi életét. 

1948 – Magyarországon államosítják 

a száznál több főt foglalkoztató üze-

meket. 

1990 – Az első szabad választás Ma-

gyarországon a szocializmus évtize-

dei után. 

Születésnapok: 

1347 – Sziénai Szent Katalin Európa 

és Olaszország egyik védőszentje, 

egyházdoktor 

1881 – Bartók Béla zeneszerző, nép-

zenekutató 
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általános szokás volt, hogy ezen a napon kell oltani, 

szemezni a fákat, hiszen Szűz Mária is most fogadta 

méhébe Jézust.  

 

1916 – Kaszap István jezsuita no-

vicius 

 

26. péntek 
Emánuel 

Jn 10, 31-42 
Hans Urs von Balthasarnak van egy könyve: Vajon Jé-

zus ismer minket? És mi ismerjük őt? Jézus ismer ben-

nünket kívül-belül. A bennünk rejlő erősségekre össz-

pontosít. De ezek az erősségek akkor teljesednek be, ha 

egyre jobban megismerjük őt. Ez az, amiért a megszen-

telt tér imaidejei annyira fontosak: „Jézus, segíts, hogy 

jobban megismerjelek, nap mint nap egyre jobban!” 

 

 

Nimmt der März den Pflug beim 

Sterz, 

hält der April ihn wieder still. 

 

27. szombat 
Hajnalka, Lídia 

Jn 11, 45-57 
 

Színházi világnap 

 

Ist an Sankt Ruppert der Himmel 

rein, 

so wird er’s auch im Juni sein. 

 

II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 

emléknapja 

28. vasárnap 
Gedeon, Johanna 

URUNK SZENVEDÉSÉNEK 

VASÁRNAPJA – VIRÁGVASÁRNAP 

Palmsonntag 

Mk 14, 1-15,47 

Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron 

való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép 

közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a 

fákról, s eléje szórták. Az előtte járó és utána tóduló so-

kaság így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki 

az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 

8). Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a 

pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet. 

A körmenet tehát jeruzsálemi eredetű, ahol a legutóbbi 

időkig minden esztendőben megismétlődött a jeruzsá-

lemi püspök személyében az Úr jelképes bevonulása a 

 

 

 

 

 

Donnert’s im März, 

so schneit’s im Mai. 

1945 – A visszavonuló német csapa-

tok felrobbantják a komáromi Duna-

hidat. 
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szent városba. A körmenet népe a falakon kívül gyüle-

kezett. Itt történt a pálmaszentelés. A kapukat bezárták 

a menet előtt, csak később nyitották meg. A püspök 

szamárháton vonult be, a kanonokok és hívek pedig ru-

hájukat terítették eléje. 

 

29. hétfő 
Auguszta 

NAGYHÉTFŐ 

Jn 12, 1-11 
 

 

 

 

Märzen trocken 

bringt den Bauern auf die Socken. 

1464 – Hunyadi Mátyást magyar ki-

rállyá koronázzák. 

Születésnapok: 

1885 – Kosztolányi Dezső magyar 

író, költő, műfordító, újságíró 

1892 – Mindszenty József bíboros-

hercegprímás, esztergomi érsek 

 

30. kedd 
Zalán 

NAGYKEDD 

Jn 13, 21-33, 36-38 
Amikor Jézusnak, mint Fiúnak az Atyához való kap-

csolatának mélységét, titkát keressük, akkor a biza-

lomra és a ráhagyatkozásra találunk. Nevezhetjük ezt 

szeretetnek, amely szeretet a bizalomban és a ráhagyat-

kozásban nyilvánul meg. Gyermeki, fiúi bizalom ez Jé-

zus részéről, aki egészen rábízza életét az Atyára és az 

ő akaratának teljesítését tekinti küldetésének. És gyer-

meki ráhagyatkozás, amely képes elfogadni mindent, 

mert hisz abban, hogy az Atya szeretetétől semmi sem 

szakíthatja el, még a szenvedés és a halál sem. Van-e 

hozzá bátorságom, és van-e bennem akkora szeretet, 

hogy így bízzam életemet mennyei Atyámra? 

 

 

 

 

 

 

Wie viele Nebel im März einfallen, 

so viele Platzregen gibt es im Som-

mer. 

 

31. szerda 
Árpád 

NAGYSZERDA 

Mt 26, 14-25 
 

 

 

 

Der März soll wie ein Wolf kommen 

und wie ein Lamm gehen. 

1889 – Átadják az Eiffel-tornyot Pá-

rizsban. 

1977 – Ezen a napon lett kötelező 

Magyarországon a biztonsági öv 

használata. 
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