
ha nem veszed észre?» De lám, még a böjtölésetek napján
is csak a hasznot keresitek, és sanyargatjátok munkásaito-
kat. Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel 
ütitek le a szegényt. Bizony, mostani böjtölésetek soha
nem szerez nektek meghallgatást a magasságban. Talán az
ilyen böjt tetszik nekem, és ilyen az a nap, amelyen az em-
ber megsanyargatja magát? Lehajtjátok fejeteket, mint a
káka, és zsákot meg hamut teríttek magatok alá: ezt neve-
zitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úrnak?
Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt
mondja Isten, az Úr: «Törd össze a jogtalan bilincseket,
és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az 
elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az
éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd
be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne
fordulj el embertársad elől!» Akkor majd felragyog vilá-
gosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan 
beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősé-
ge lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, kö-
nyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod
körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz 
beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és 
jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben
világosságod, és homályod déli verőfényre változik. Maga
az Úr vezérel szüntelen, s még a kietlen helyeken is felüdít.
Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, mint az öntözött kert,
és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha” 
(Iz 58,3-11). 

Ezekkel a bátorító szavakkal kívánok nektek jó harcot 
ebben a Nagyböjtben, hogy a külső jelek által láthatóvá
váljanak a belső jelek, vagyis megtérésünk által az 

irgalmasság cselekedeteiben
nyilvánuljon meg bennünk a
feltámadt Krisztus szeretete,
amely elvezet minket a húsvéti
misztérium ünnepléséhez, a 
vele való találkozásra!

Péter atya

Íme, újból itt állunk a Nagyböjt, egy különleges 
kegyelmi időszak elején, mely felkészít minket a „Pászka”,
illetve Jézus átvonulásának, Húsvétjának megünneplésére.
Óhatatlanul is eszembe jut az Úr intő szava: „Gondolj az
egész útra, amelyen az Úr, a te Istened negyven éven át
vezetett a pusztában, hogy megalázzon, próbára tegyen,
megvizsgálja szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait
vagy sem. Megalázott és hagyta, hogy éhezz, aztán 
mannával táplált, amelyet nem ismertél és atyáid sem 
ismertek, hogy megtudd: nemcsak kenyérrel él az 
ember, sokkal, inkább azzal él az ember, ami az Úr
szájából jön. Negyven esztendeig nem kopott le rólad a
ruha és nem dagadt meg a lábad. Ismerd el szívedben,
hogy az Úr, a te Istened úgy nevelt, ahogy az ember a fiát
neveli. Tartsd meg tehát az Úrnak, a te Istenednek paran-
csait: járj az ő útjain és féld!” (MTörv 8,2-6). Vagyis az Úr
minket is hív, hogy kivonuljunk a pusztába. Így megta-
pasztaljuk az ő gondoskodását, szeretetét. Ha látjuk Isten
művét, akkor talán érdemes feltenni a következő kérdést:
mit kíván, mit akar tőlünk az Isten? Te nem kívánsz véres
vagy ételáldozatot, de megnyitottad fülem a hallásra. Nem
követelsz égő- és engesztelő áldozatot (Zsolt 40,7). Nos,
testvérek, maga az Úr segít és szólít meg minket. Ahhoz
tehát, hogy lássuk, és értsük, mit kell tennünk, szükséges
meghallani Krisztus szavát. A zsoltáros így jövendöl róla:
„Így szólok hát hozzád: Lásd, itt vagyok! A könyvtekercs-
ben rólam írták, hogy teljesítsem akaratod. Parancsod, 
Istenem, örömmel tölti el szívemet. Az Úr igazságát hirde-
tem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgatott,
Uram, te ezt tudod. Nem rejtettem el szívembe igaz 
tetteidet, magasztaltam hűségedet és segítségedet. 
Kegyelmedről nem hallgattam,
a nagy közösség előtt hűségedet
nem titkoltam” (Zsolt 40, 8-11).
Világossá így válik előttünk aka-
rata, amelyet így fejez ki:
„…azt kérditek: «Miért böjtö-
lünk, ha nem látod meg, és 
miért sanyargatjuk magunkat,
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*
Január 21. és 28. között tartottuk az idén az ökumeni-
kus imahetet a keresztények (Krisztus-hívők) egységéért.
Segédanyagát, ebben az évben a karibi keresztény 
testvérek állították össze a következő mottóval: 
„Jobbod, Uram dicső az erőtől..” /Uram,jobbod kitűnik
erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). Templomunkban Berta
Zsolt református lelkész vezette az elmélkedést, az 
Irgalmas szamaritánus példabeszédre építve: Ki az én
felebarátom? Mit teszek felebarátaimért? A liturgiát a
Szkóla éneke tette meghittebbé, az imádkozást követő
beszélgetéseket pedig az Oltáregylet asszonyai által 
készített agapé kellemesebbé. Köszönet érte.

*
Adventi számunkban írtunk arról, hogy a következő öt
évben új/megújult képviselőtestület fogja segíteni 
Márton atya és Péter atya munkáját. Ezúton is megkö-
szönjük a leköszönő testület szolgálatát, amellyel 
támogatták a plébánia papságát és híveit az elmúlt, nem
könnyű öt évben. Az új testület tagjainak pedig sok erőt
és sikert kívánunk. A leendő testület tagjait – a Bíboros
úr jóváhagyása után – Márton atya fogja megnevezni, és
következő számunkban bemutatjuk őket.

A régi testület február 22-én tartotta utolsó ülését, 
amelyen – mint minden évben- megvitatta és elfogadta
a 2017-es zárszámadást és a 2018-as költségvetést.

A 2017. évi bevételek az előzetes számítások szerint
összeállított költségvetés összegeinek megfelelően telje-
sültek. Ezen belül emelkedett a perselybe dobott ösz-
szeg, míg az önkéntes hozzájárulás (egyházi adó) össze-
ge kb. 8 %-kal csökkent. Ennek kapcsán emlékeztetni
szeretnénk az egyházközség tagjait, hogy az egyházi elő-
írások szerint a tagoknak a plébánia fenntartásához az
éves jövedelmük egy százalékával kellene hozzájárulniuk.

A 2017-es évben az egyházi adó és a perselypénz kb. a
működési kiadások 50 %-ára volt elég. (Ezen felül, ter-
mészetesen, a személyi jövedelemadónk 1 %-át a kato-
likus egyház részére ajánlott átirányítani. Ez az összeg ad
fedezetet a központi feladatokra, a szociális, oktatási 
tevékenységre, beruházásokra, stb.) 

Aki adóbevallást nyújt be, érezze kötelességének, hogy
az szja 1 %-áról rendelkezzen a katolikus egyház javá-
ra, még akkor is, ha az átirányított szja igen csekély vagy
nulla. Az idei évtől kezdve a rendelkezés ugyanis mind-
addig érvényes, amíg az adózó azt vissza nem vonja,

vagy meg nem változtatja. A felajánlók száma nagyban
befolyásolja az egyház részére biztosított állami támo-
gatás összegét. 

Jelentős összeg gyűlt össze a közösségi ház építéséhez
kapcsolódó gyűjtések során. Ugyancsak jelentős volt a
nagylelkű adományozók hozzájárulása az építkezési
költségekhez. Köszönjük!

A működési kiadások (templom, plébánia fenntartási
költségei, a közösségi ház járulékos költségei és a bérek,
illetmények, járulékok) mintegy 37 millió forintba 
kerültek. 

A közösségi ház építése tovább folytatódott. 2017-ben
a ház építésére 171 millió forintot fordítottunk. (Tájé-
koztatásul: A bontás és építés eddig felmerült költsége
meghaladja a 370 millió forintot. Ebből 30 millió forin-
tot az önkormányzati, 44 millió forintot pedig az állami
támogatásból fedeztünk). Az I. ütem (erre volt fedeze-
tünk) majdnem egy éves csúszással, május végére ké-
szült el. Az elkészült épület megáldása június 18-án volt.
A munka azóta áll, mivel az államtól kapott 100 millió
forint további támogatást a Főegyházmegye kezeli. A
közbeszerzési bonyodalmak miatt most történt meg is-
mét az ajánlatkérés. Várjuk, hogy az ajánlatok beérkez-
zenek, és az illetékesek kiválasszák azt a céget, amelyik
elvégzi a befejező munkálatokat. a közösségi házhoz
kapcsolódó kertrendezést és a beépített bútorok, szá-
mítástechnikai és hangtechnikai berendezések beszere-
lését. Az asztalokat, székeket megvásároltuk, erre az
idén már több mint 8 millió forintot kellett költenünk. 

Előzetes számításaink szerint a rendelkezésre álló állami
támogatás nem lesz elegendő a szükséges munkákra,
ezért továbbra is számítunk a hívek nagylelkű adomá-
nyaira. 

Ha a közbeszerzés végre sikeres lesz, és hamarosan 
kiválasztják a kivitelezőt, akkor a közösségi ház és a kert
szeptemberre véglegesen elkészülhet. 

Ezen az ülésen szó esett a Közösségi ház építésén túl
olyan munkákról is, amelyek nem tartoznak közvetlenül
a Közösségi ház beruházásához. Ilyenek pl az urnate-
mető mosdója, a templom körüli járdák javítása, a felső
kert kialakítása, a gépkocsi behajtó, ill. a felső parkoló
kialakítása, a vízelvezetés megoldása. Ezekre is kérjük a
hívek adományait, hiszen a fedezetet saját költségveté-
sünkből kell kigazdálkodnunk.

Krónika

„Mi is a böjt? Tulajdonképpen a böjt egy lelki mozdulat, amikor elfordulok magamtól a has-központú embertől…
A böjt azt jelenti, hogy az ember el mer fordulni magától azért, hogy sokkal  intenzívebben odafordulhasson az élő
Isten vezetése felé, hogy az imádsága ne monológ, hanem dialóg legyen”.

Gyökössy Endre: Könyvecske a böjtről
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*
Nagyböjtben minden pénteken délután negyed 6-kor
keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Szombatonként az
esti szentmise után vesperást énekelünk.

*
Lapzárta előtt értesültünk arról, hogy Nagy János atya,
aki hosszú évekig volt káplán, majd plébános helyettes
plébániánkon, nagyon súlyos beteg. Imádkozzunk gyó-
gyulásáért!

*
Amint azt már vasárnaponként hirdettük, az idén is lesz
plébániai tábor, amelyre 174-en jelentkeztek. A tábor a
Csattogó völgyben lesz június 29-től július 2-ig. 
Mindenkit szeretettel várunk.

Nem könnyű feladat számomra a ferences lelkiség-
ről beszélni világi egyetem szeminaristái számára. Ami-
kor a nagy koldulórend kialakulásáról van szó, általában
felteszem a kérdést: tudják-e, hogy a televízió védő-
szentje is a legismertebb ferences szentek között van?

Természetesen Chiara d`Assisi, azaz Assisi Szent 
Klára, „Klára nővér” a helyes megoldás. 1958-ban 
XII. Piusz pápa úgy döntött, az akkor újdonságnak 
számító találmányt a klarisszák alapítójának védelmébe
ajánlja. Klára ugyanis olyan közel került a karácsonyi
misztérium szemléléséhez, hogy legendája szerint egy 
alkalommal látta és hallotta is a betlehemi jelenetet.
Szent Ferenc lelki társaként Klára
azonban az Oltáriszentség fárad-
hatatlan tisztelője is volt. Nagyon
sok őt ábrázoló festményen, szob-
ron tartja kezében a monstranciát.
Egy alkalommal, amikor II. Frigyes
császár katonái rátörtek az assisi
San Damiano-templom közösségé-
re, Klára az Oltáriszentség segítsé-
gét kérve, az Úr testét felmutatva
űzte el a betolakodókat – miköz-
ben beteg volt, s alig-alig állt a 
lábán.

Klára alakját a Szent Ferenc
életét feldolgozó filmalkotások, 
irodalmi művek gyakran szelíden
mosolygó, bájos fiatal lánynak 
ábrázolják. A forrásokból azonban

az derül ki, hogy nagyon bátor, határozott jelleme volt.
Fiatalkoráról keveset tudunk, annyi biztos, hogy 18 esz-
tendősen, több házassági ajánlatot visszautasítva lépett
Isten szolgálatába. A hagyomány szerint maga Szent 
Ferenc vágta le a haját, s öltöztette be zsákszerű ruhába.
Hamarosan követte példáját húga, Ágnes is. Ekkor Klára
családja megpróbálta erőszakkal hazavinni a testvéreket,
de ők böjtöltek, imádkoztak, s a katonák meg sem bírták
őket mozdítani. A ferences rend „női ágaként” értel-
mezhető klarisszák élén közel négy évtizedig Klára állt.
„Io vi custodirò sempre”, azaz „mindig őrizni foglak”, hal-
lotta egy alkalommal víziója során a krisztusi ígéretet. 

Közösségét és a rábízottakat ezzel
az erővel tudta megóvni a minden-
napokban. Ferencet végül több
mint 30 évvel élte túl. Pápák és
hercegnők látogatták meg és kérték
közbenjárását, miközben a feren-
ces hagyomány szerint soha nem
hagyta el San Damiano kolostorát,
ahol élt.

Ha nem is örökítették meg a
források, biztosan nem volt híján a
Ferencet is jellemző derűnek. De
az is fontos, hogy rá merte bízni
magát Krisztusra, s ez különösen
követendő lehet számunkra –
nemcsak a nagyböjt idején.

Jakab Péter

„Eucharisztikus” szentek II.

Assisi Szent Klára
(1193 körül – 1253)

*
„…Tanítgass bennünket Urunk, egy magasabb rendű
böjtre!..…Tanítgass bennünket igazán böjtölni. 
Helyreállítani a kapcsolatot Veled! Illetve állítsd helyre a
mi megszakadt kapcsolatainkat Veled.
Add Uram, hogy tudjuk javítgatni a Te Szentlelked segít-
ségével kapcsolatainkat szeretteinkkel. Azt a sok 
szakadékot, a sok megsérült, a sok megbetegedett,
agyonrágicsált kapcsolatot. Tanítgass bennünket ma 
jobban szeretni, mint tegnap, a Te szent Nevedért. 

Ámen.” 
Gyökössy Endre: Könyvecske a böjtről

Béres György
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Talán a legégetőbb gond, hogy csoportunk tagjait sem
kíméli az idő, minden jószándékunk és segítőkészsé-
günk ellenére az idő elhaladt felettünk, és egyre keve-
sebben vagyunk, akik rendszeresen és fizikailag is 
terhelhetők. Ezért nagyon örülnénk, ha friss nyugdíjasok
vagy rugalmas munkarendben dolgozó fiatalabbak 
közül is csatlakoznának csoportunkhoz.

A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés  2018. március
4. és 11. között

Korábbi évek tapasztalata alapján lenne kérésem, és ha
lehet, javaslatom is. 

Kérések: Fokozott figyelemmel ellenőrizzék a szava-
tossági időket! Hála Istennek, mindig sok adomány jön
össze, de tárolási hely hiányában nagyon gyorsan kell
összesítenünk, miből mennyit kaptunk, elkészíteni a to-
vábbadandó csomagokat és lejelenteni a központnak az
eredményt. Ebben a feszített munkában nincs idő a sza-
vatossági idők ellenőrzésére. A csomagokat már 
március 12-én adjuk át a kedvezményezetteknek.

Örülnénk, ha jelzést kapnánk szépen gyarapodó 
nagycsaládjainktól, ill. kisnyugdíjasainktól, hogy kik örül-
nének ilyen élelmiszercsomagnak. Sajnos, nincs elég
szoros kapcsolat a karitász csoport és a fiatal családok
között, így nem ismerjük anyagi helyzetüket. Senkit
nem szeretnénk megbántani azzal, hogy „rászorulónak”
minősítjük, segíteni szeretnénk, és jelezni, hogy a 
közösség megbecsüli és támogatni szeretné a sok 
gyermekkel megáldott családokat. A nyugdíjasok életvi-
tele is igen különböző, van, aki alig vezet már háztartást,
van, aki viszont ragaszkodik a saját főzt jéhez és könnyí-
tene életén, ha kaphatna ilyen élelmiszereket.

Aki úgy érzi, hogy örömmel elfogadja az adományt, 
lehetőleg március 9-ig hívjon vagy emailben írja meg
nevét, címét, telefonszámát, esetleges diétára utaló
megjegyzést pl. cukorbeteg stb. 

Javaslat: Mint korábban már többször leírtuk, a kapott
adományokat nagycsaládosoknak, kisnyugdíjasoknak,
ill. az önkormányzat gyermekvédelmi csoportjának 
adjuk át azonnal a gyűjtés után, ezért kérjük, hogy pl. a
sok liszt helyett inkább „kényeztető” adományok is ér-
kezzenek, amikre már a szűkebb családi keretből nem
telne Húsvétra. Nagyon örülnek teának, kekszeknek,

kakaónak, idősebbek készétel konzervnek, leveskockák-
nak. Természetesen, ebben a kategóriában is fontos, hogy
tartós, kezelhető termékek legyenek.

Az olaj, cukor, száraztészta, rizs, búzadara fontos alap-
anyagok, amiket mindenki szívesen fogad.

Ingyenes jogi tanácsadás - előre egyeztetett időpontban  

Banki ügyek kivételével más jogi kérdésben ingyenes 
tanácsadással nyújt segítséget egy önkéntes előre egyez-
tetett időpontban a Szent Erzsébet Karitász központban.
Igénybevétel módja: a karitász csoportvezető jelzi a 
központban, hogy kinek, milyen ügyben szeretne 
segítséget kérni. 

Ez egy új lehetőség a karitász központ tájékoztatója 
szerint, tapasztalatunk még nincs.

Karácsonyi jótékonysági vásár tapasztalatai még 
nagyon frissek, ezért erről is szeretnék néhány 
gondolatot megosztani. 

Ebben az évben sokak örömére rendkívül sok játék 
érkezett. Kérésünk az lenne, ha tehetik, a puzzle játéko-
kat úgy csomagolják össze, hogy ne tudjon kiszóródni a
csomagból semmi és jelezzék, hogy hiánytalanul megta-
lálható minden elem, vagy hiányos a készlet. Azok a 
kicsiknek való kirakósok, amelyek egy kartonon állíthatók
össze, frissen tartó fóliával burkolva védettek és láthatók
is egyben. Sajnos minden évben találunk egy–egy kis 
elemet a maradékok eltevésekor, de nem tudjuk, kinek
kellene szólni, ki vitte el az adott képet. 

Ezúton is köszönünk minden támogatást és mi is igyek-
szünk lehetőségeinkhez mérten a kéréseket teljesíteni.

Karitász csoport elérhetőségei:  

Kedden 10 – 12 óra között fogadóóra és a ruharaktár is
nyitva áll.

Szerdán 15 – 18 óra között a ruharaktár fogadja az 
érdeklődőket.

Molnár Zsuzsa

tel.: 06/ 70 / 317 6543     

email: molnarnezsu@gmail. com

K É R É S E I N K

Élve a felajánlott lehetőséggel, ezúton szeretném megosztani a közösséggel karitász csoportunk kéréseit, gondjait.



- Mennyi?
- 174!
- Mi 174?
- Mi mennyi?
- Én az idei táborozók számát kérdeztem!
- Akkor jó, mert arra válaszoltam!  Megtelt az összes ház, 174 embert regisztráltunk!
- De hiszen még soha nem voltunk ennyien!

- Valóban nem, és még soha nem álltunk ilyen jól a szervezéssel! Lefoglaltuk Verőce mellett a Csattogó-völgyben lévő
táborhelyet az összes elérhető házzal, befizettük az előleget.  Márciusban lemegyünk feltérképezni a helyet, hisz ez egy
új táborhely, nem voltunk még itt.  Lesz-e tűzrakóhely, milyen a közös mosdó, hogyan tud ennyi ember megebédelni,
hol lesz a szentmise, mit teszünk eső esetén?

- Ha soha nem voltunk még ennyien, az azt jelenti, hogy vannak új táborozók?

- Igen, 34 olyan résztvevő van, aki még nem volt plébániai táborban! Persze ez azért is 
lehet, mert van két olyan táborozó, aki még meg sem született, és vannak olyanok is, akik
tavaly még édesanyjuk hasában táboroztak velünk! Tényleg, akkor most Őket minek 
számítsam?

- Ilyen bátran jönnek táborba a családok?

- Igen, hoznak kiságyat, eldobható pelenkát, van közös hűtőszekrény, és a tisztálkodást is
meg lehet oldani.  Valóban sokan jönnek kisgyerekkel!

- Miért jönnek a táborba?

- Szerintem az együttlétért, egymásért, a közös élményért. Az elmúlt években szépen 
kialakult egy csoport, amelynek tagjai számos ponton kapcsolódnak egymáshoz. Közös
házas csoportba járnak, ismerik egymást a Babaklubból, a Schola, a gitáros közösség vagy
a ministráns kollégium kovácsolja össze őket. A 9-es gyerekmise utáni kis agapé is azt 
mutatja, hogy a szentmise után nem szalad mindenki egyből haza: jó a többiekkel hétről
hétre találkozni, és néhány szót váltani. A tábor erre ad lehetőséget. Háromnapi együttlét
egy évnyi rendszeres heti találkozással mérhető össze.

- Milyen programok lesznek?

- A programokat magunknak szervezzük. Természetesen, minden nap lesz szentmise, 
hiszen Péter atya is velünk lesz. Ugyanakkor a tábor nem lelkigyakorlat, a komolyabb 
témák, beszélgetések mellett a gyerekprogramoké, a kirándulásé, a sportolásé a főszerep.  

- Jól hallottam, hogy lehet előadásra jelentkezni?

- Igen! Már a korábbi években is voltak nagyon értékes felnőtt előadá-
sok.  Számomra a legérdekesebb az volt, amikor egyikünk a „Mit ettek
az apostolok?” címmel dolgozta fel a Szentírásból a különböző étkezé-
si szokásokat.  Nagyon jó volt a tavalyi fogmosolygós előadás is, amikor
egy fogorvos édesanya a gyerekei segítségével ismertette a helyes 
fogmosás alapjait (nem csak gyerekeknek). De igazából mindegyik 
előadás értékes, hiszen ezek tőlünk, a táborozóktól származnak, belül-
ről jönnek, magunknak készülnek.

- Mi a következő lépés?

- A helyszíni szemle után a programok kialakítása a legfontosabb. 
A szervezőknek a tábort megelőzően találkozniuk kell néhány 
alkalommal, hogy a program-felajánlásokból ki tudjuk alakítani a tábor
menetrendjét. Erre vonatkozóan még várunk segítséget!

Lejegyezte: Tóth Zoltán

Plébániai tábor
(Egy elkapott, fiktív beszélgetés)
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Visszaemlékezés

Mivel az idő nagyon gyorsan múlik, így szeretnék egy pár 
emlékezetes dolgot leírni abból az időből, mielőtt még nem hívták
össze a II. Vatikáni Zsinatot és a zsinat utáni korszakos változások-
kal teli időből, amit személyesen éltem át.

Templomunk ministránsgárdája a mai formában kb. 1958-ban
alakult ki. Ebben az időben bízták meg dr. Tóth János urat plébá-
nosnak. Ő a liturgia szépségére nagy súlyt fektetett. Szerencsére,
Löffler János ebben az időben került templomunkhoz, az ő sze-
mélyéhez kötődik a ministránsság  még ma is élő megszervezése. 

Az alapok cserkész-szelleműek voltak, mivel az ifjúságnak semmi-
lyen szervezeti jellege nem lehetett. A liturgia latin nyelven folyt,
és egy akkori ministránsnak nagyon komoly tudással kellett ren-
delkeznie. Az asszisztenciához igazodóan minden feladatkörhöz
külön vizsgát kellett tenni. Így a legkisebbek voltak a facesek, az 
általános iskola alsó tagozatosai tehettek le ministráns vizsgát, a 
felsősök lehettek akolitusok, a gimnazisták turiferek és ceremonárok.
A legfontosabb a liturgia mély átélése és szépsége volt.

Dr. Szörényi Andor professzor úr a zsinat résztvevője volt, és 
hozta az új híreket a liturgia megváltozásáról. Ilyen volt többek 
között, hogy megkezdődött a liturgikus szövegek magyar nyelvre
fordítása. A másik korszakos változás a szembemiséző oltár 
megjelenése volt. 

1964-ben Tóth plébános urat a Mátyás-templomba helyezik. Hí-
vására ott segédkezünk az első szembemiséző oltár felállításában.
Természetesen, nem lettünk hűtlenek a Felső-krisztinavároshoz
sem, és itt is részesei lehettünk az új liturgia magyar nyelvű 
bevezetésének.

A ministráns szolgálat továbbra is szépen, generációról generáció-
ra tovább él és rajtunk múlik, hogy mit tudunk megőrizni a szép
hagyományunkból.

Kazatsay Imre
még ma is aktív öreg ministráns
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NAGYHETI PROGRAMOK ÉS
SZERTARTÁSOK RENDJE 

TEMPLOMUNKBAN

A nagyböjti lelkigyakorlatos szentbeszédeket
Bárány Béla zuglói plébános atya tartja
nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán
(március 26-27-28-án). az esti 6 órai 
szentmisén.

Gyóntatás rendje: nagyhétfőn, nagykedden
és nagyszerdán az esti szentmisén, 
nagycsütörtökön, nagypénteken és 
nagyszombaton reggel 7 órától 9 óráig. 
Az esti szertartások alatt nem lesz gyóntatás.

A nagyheti szertartások rendje:

Virágvasárnap barkaszentelés és körmenet a
9 órai szentmisén lesz. A kórus a passiót a 9
órai és a ½ 11 órai szentmiséken énekli. 

Nagycsütörtökön szentmise az utolsó 
vacsora emlékére este 6 órakor, a szertartás
végeztével kb. ½ 8-kor lamentációt éneke-
lünk. A templom este 10 óráig lesz nyitva.

Nagypénteken délután 3 órakor keresztutat
végzünk, a szertartások és a passió este 6 óra-
kor kezdődnek. ½ 8-kor lamentációt éneke-
lünk. A templom este 9 óráig lesz nyitva.

Nagyszombaton reggel 7 órától este ½ 7-ig
van lehetőség a Szentsír-látogatásra. 
A szertartások este 7 órakor kezdődnek,
szentmise, majd feltámadási körmenet.

Húsvétvasárnap a reggeli ½ 8-as és a 9 órai
szentmisék után ételszentelés lesz. A kórus a
9 órai és a ½ 11 órai szentmiséken szolgál.
Urnatemetőnk ezen a napon 8-tól 1 óráig
nyitva tart.

Húsvéthétfőn reggel ½ 8-kor és este 6 órakor
lesznek szentmisék.
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Kérjük, meséljen magáról!
Ki vagyok?
Egy bűnös ember, aki Isten irgalmára számít.
Egy vénember (1933), aki állandóan megújulásra szorul.
Egy elégedett ember: ami jó, annak örülök, ami rossz,

annak értelmét a Szentháromságban akarom megta-
lálni.

Egy ember, aki embertársai imájára szorul.
Egy család tagja, aki ebben a szeretetkapcsolatban él,
küzd.
Egy férj, aki éppen olyan kiállhatatlan, mint élete párja.
Egy Istennek hálás apa, két gyermekért, hét unokáért,
két dédunokáért.

Mi a célom?
Hogy megtegyem a magamét Isten iránti szeretetből és
mellette döntsek: 
hogy szentebb legyek,
hogy szebb családi életet éljek,
hogy jobban szeressem az embereket,
hogy jobb szakember legyek.
Hogy végül Isten is megtegye a magáét, megkönyörüljön

rajtam: érdemtelenül üdvözüljek.
Folytonosan meg kell térjek a Szentlélek által: ez a me-

tanoia: Egy rádöbbenés kegyelme, és egy akarat a
helyes útra való ráfordulásra.

Kire számítok küzdelmeimben?
A Szentháromság szeretetére, kegyelmére, könyörületére.
Őrangyalomra, Szentjeimre, Szűzanyámra, Szent Jó-

zsefre, és a többiekre.
Lelki-atyámra: Márton atyára, családomra és szeretett
küzdőtársaimra.

Reguly Antal etnográfus-nyelvésszel milyen rokoni 
kapcsolata van a családnak? Mennyire él ez az örökség a
család fiatalabb tagjaiban? 
Reguly Antal nagyapám nagybátyja. Neki nem volt 
családja.
Élő kapcsolat van a Zirci Reguly Antal múzeum és a 
fiam között.

Mióta és hogyan kötődnek egyházközségünkhöz?
1956-ban költöztünk a környékre, azóta vagyunk az
egyházközség tagjai. 
Személyes baráti kapcsolatunk volt Greksa atyával, a
„Lorddal”, és gyerekeink ide jártak hittanra.

Márton atya idekerülése óta Ő a lelkiatyám. Sokat 
köszönhetek Neki. Több metanoiámat, - rádöbbenése-
met - neki köszönöm. Például azt, hogy éppolyan kiáll-
hatatlan vagyok, mint életem párja.

A hétköznap esti miséken hűségesen szolgál az oltárnál
hosszú évek óta, mit jelent ez számára?
Vagy tíz éve Márton atya egy pünkösdi prédikációjában
azt kérte, hogy ha nincs ministráns, mi, hívek, bátran 
jöjjünk olvasni, szolgálni.
Megfogadtam. 

Állandó és mindig értékes, szép anyagokat hozó résztve-
vője volt az irodalmi körnek. Ismerője és kedvelője, vagy
esetleg művelője is az irodalomnak?
Szeretem az irodalmat, de nem művelem, és még azt
sem mondhatom, hogy ismerem. 
Sok értéket kaptunk ezeken Miklós atyától, elsősorban
sokat mondó verseit.

A plébániai levelezőlistán hétről-hétre olvashatjuk 
„Rádöbbenés” címmel írott gondolatait. Mi adta az 
indítást ehhez? Szokott-e kapni visszajelzéseket?
Lelki életem rugója a rádöbbenés és az ezekre adott 
válasz. Ez a metanoia. Nagy ajándék ez számomra. 
Szívesen megosztom.

Kaptam visszajelzést is, de: 

A bolondok házában az egyik felmászott egy oszlopra, és
feltűzött egy cédulát. Egy másik meglátta, felmászott,
megnézte, bólintott és lemászott. Ugyanígy sorban, 
sokan felmásztak, megnézték, bólintottak és lejöttek.
Majd éjjel még az orvos is így tett. Bólintott és lemászott.
Hogy mi volt a cédulán?:.. 
„Itt az oszlop teteje, tovább mászni nem lehet.”
Talán néha ilyenek az én céduláim is.

Legsúlyosabb rádöbbenésem Jézus mináról szóló példa-
beszéde (Lk 19,02-26). 
Belátom, keveset hozott az én tíz minám. Igyekeznem
kell, csak Isten irgalmában bízom.

Kérlek Titeket, imádkozzatok értem.

Zoli bácsi

Vallomás

Reguly Zoltánt, Zoli bácsit elsősorban a hétköznap esti misékre járók ismerik, a levelezőlista tagjai pedig gondolataival
találkozhatnak rendszeresen. Zoli bácsi a maga csöndességében egyházközségünk meghatározó személyiségei közé 
tartozik, ezért megkértük, mutassa be magát, hogy többen is megismerhessék.



2018. NAGyBöJT8 Felsőkrisztina

Idei scholás lelkigyakorlatunkon (febr.
23-25.) a zsolozsma imádság és eh-
hez kapcsolódóan a zsoltárok világa
volt a téma. Vezetőnk ezen a rendkí-
vül izgalmas úton Balogh Péter Pius
atya, premontrei perjel, a magyar
Egyházzenei Társaság Elnöke volt.
Szinte elképzelni se tudtuk azt a ha-
tást, ahogy a 2-3 ezer éves zsoltárok
egészen közel kerültek hozzánk, 
szívünket-lelkünket-értelmünket 
Istenhez emelve. 
Ismerjük-e azt a gazdagságot, melyet
a Szentírás zsoltárai rejtenek? A
szentmisében elhangzó, vasár - és 
ünnepnapokon énekelt formában is
megszólaló, népénekeink egy részé-
ben pedig feldolgozásban felbukkanó
zsoltárszövegek némelyikét szó 
szerint idézni tudjuk. Mindazonáltal
élünk-e eléggé a lehetőséggel, melyet
odafigyelő, sorok mélyére tekintő 
olvasásuk nyújt? Nincs életünknek
egyetlen helyzete, mely ne jelenne
meg ezekben a szövegekben, s 
miután az emberi lét alapkérdései az
ószövetségi időktől máig lényegében
azonosak, aktualitásuk is változatlan.
Miközben életünk történéseinek és
lelkünk rezdülésének teljes skáláját
felmutatják; üldöztetést és teljes 
elhagyatottságot, a bűnös gyötrő 
kínlódását, a hűség és jól végzett
munka gyümölcse feletti örömet és
ujjongást; minden zsoltárban ott a 
bizonyosság: az Istenhez tartozás 
valósága. Hozzá kiált a mélységből,
Belé kapaszkodik ínségében, a gyara-
podásban Őt dicséri, áldja, Neki ad

hálát. Nekünk, saját erőnket, teljesít-
ményünket gyakran túlbecsülő, majd
kudarcainkban a teljes kétségbeesés-
be zuhanó mai hívőknek vissza kell
találnunk a zsoltáros lelkületéhez!
Hogyan? Olvassuk, mondjuk hango-
san magunkban, közösségben! 
Miközben a sorokban ráismerünk
egy-egy élethelyzetünkre, ez a lelkü-
let elvezet az igazi megoldás felisme-
réséhez is.
Az élet határhelyzeteiben önkéntele-
nül is az szólal meg bennünk nagyon
elevenen, amit előtte napról napra,
hétről hétre, évről évre forgatunk
magunkban, amit visszatérően 
kimondunk, ismételgetünk, amit az
idők folyamán magunkban elmélyítünk.
Jézus az utolsó vacsorán és a keresz-
ten is a zsoltárok szavait mondja.
Életét teljesen átszőtte a zsoltárok 
világa, s abból idéz, amikor életének
drámai fordulópontjához ér. Az ó-
szövetségi, kinyilatkoztatott, imádsá-
gos zsoltárszövegeket önmagára 
vonatkoztatja, feltárva azok nagyon
mély, prófétikus jellegét és alapvető
jelentőségét.
A gyermekek és a felnőttek által
egyaránt könnyen tanulható, 
magyar nyelvű népzsolozsma a
többezer éves, egyetemes szöveg - és
dallamvilágba vonz be mindannyiun-
kat, és Európában is egyedülálló 
módon vezet el bennünket, 
magyarokat, személyes létezésünk
forrásvidékére, a teremtő Szenthá-
romság eleven,
személyes szere-
tetközösségébe.
A kinyilatkozta-
tott zsoltárszöve-
gek és a letisztult
zsoltárdallamok,
de a szentmise 
liturgikus énekei
is a legalkalma-
sabbak az emberi

élethelyzetek legmélyebb kifejezésé-
re, s egyúttal az emberi elképzelést
messze fölülmúló isteni magasság
közvetítésére. Ezért van az, hogy 
évszázadok, évezredek óta képesek
kifejezni és megszólítani minden
korok minden emberét, s ezt 
magam is megtapasztaltam a Felső-
krisztinában.
Jézus kiáltása a keresztfán, a 22. 
zsoltár kezdősora visszhangozhat
bennem is a saját mély elhagyatottsá-
gom idején, de a teljes zsoltár bátorí-
tást ad, s bizakodáshoz vezet, hogy a
zsoltárossal együtt mondhassam én
is: „Neki él majd a lelkem, Neki szol-
gálnak majd utódaim.”
Megerősödtünk abban a tudásban,
hogy a liturgia végzése, annak módja
egyáltalán nem periférikus ügy, 
hanem a keresztény hit gyökere, for-
rása, célja és értelme. A liturgia min-
den torzulása a hitbéli tanítás elfer-
dülését, torzulását vonja maga után. 
Egy hétvégén át nagy kincsünk, a
Magyar Népzsolozsma mindenki 
számára egyszerűen énekelhető 
szakaszaiban recitáltuk, elmélkedtük
a zsoltárszövegeket Balogh Pius atya
értő és lelkesítő vezetésével. S míg
Pius atya néhány lényegre mutató
gondolata mélyen megérintve segített
bennünket, a két nap legfőbb 
gyümölcse maga a gyakorlat volt:

az IGAZI LELKIGyAKORLAT.

Deo gratias!

Schola híradó

A zsolozsma-imádság iskolájában 
válogatás a Máriabesnyőn tartott lelkigyakorlat résztvevőinek gondolataiból

Templomunkban nagyböjt szombatjain az
esti szentmise után vesperást imádkozunk.
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„Ne a ruhátokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket!”
A nagyböjti időszakban járva olyan nehéz visszaemlékezni, hogy mi is történt velünk, a Gitáros Együttessel a 

legutóbbi lapszám megjelenése óta… Írva ezeket a sorokat, megannyi szép emlék jut eszembe, és ismét rádöbbenek
és közösen is rádöbbenünk, hogy mennyire kellenek ezek a közösség életét színesítő programok, amik megtörik a 
próbák monotonitását, és amik által újból és újból meg tudunk újulni.

Legutóbbi írásunkban Advent elején jártunk és épp az áhítatunkra készültünk, arra az áhítatra, amely kivételesen rend-
hagyó módra sikerült. Most nem egy atyát hívtunk elmélkedni, hanem Péteri Pál atya Adventi mécsesek c. könyvéből
olvastunk fel részleteket. Karácsonyi szentmise-szolgálatunkat követően pedig idén immár második alkalommal 
tartottuk meg közös éneklésünket és a gyertyagyújtást, amely által talán egy kicsit közelebb kerülhettünk a betlehemi
istálló meghitt hangulatához.

Az évet egy közös karácsonyozással zártuk és az új évet is egy izgalmas programmal nyitottuk: disznótorost ültünk 
Budaörsön a Szentandrási-Szabó családnál. A sütés-főzésben segítségünkre volt egykori káplánunk, Kálmán Józsi atya
is – és ha már ott volt, megszentelte a házat.

A 2018-as évben nagyon korán, február 14-én elkezdődött a Nagyböjt. Éppen ezért, hogy ebben az időszakban is
méltóképpen fel tudjunk készülni a legnagyobb ünnepünkre, március 11-én, vasárnap 19 órai kezdettel tartjuk meg
hagyományos nagyböjti áhítatunkat, melyre sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket! Ezenkívül idén is
megszervezzük a ministránsokkal együtt a fáklyás keresztutat, melyet a Virágvasárnap előtti pénteken, március 23-
án fogunk végigjárni a budaörsi Kálvárián. Az elmúlt évekhez hasonlóan autóval mennénk a plébániáról, hogy azok
is könnyen kijuthassanak, akik gyalogosan közlekednek. A plébánián 18:30-kor találkozunk, a keresztutat 19:15-kor
kezdjük. Kérjük, hogy részvétel esetén fáklyát vagy gyertyát hozzanak magukkal!

Lelki feltöltődésben gazdag nagyböjti időszakot és áldott Húsvétot
kívánunk önöknek!

Hernády Balázs
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Téli cserkészportya Csákberényben

Idei cserkészportyánkat Csákberényben tartottuk az összes korosztállyal 
közösen. A Fejér megyei falu általános iskolájában húztuk meg magunkat,
több mint ötvenen! Ebben az esetben az osztálytermek padlóján aludtunk, és
az iskola udvarán főztük meg a vacsoránkat, ami mindenki kedvence, chilis
bab volt. A szombati korosztályos kirándulást követően éjszaka meglátogattuk
a földből kitörő metrókocsit, ahol egy, a vezetők által előkészített „bűnügyi
helyszínt” találtunk, és csapatokra oszolva segítettünk a bűnüldöző szervek-
nek megoldani a rejtélyt! Másnap reggel, a mise után összepakoltunk, kitaka-
rítottunk magunk után és hazatértünk. 

Római útinapló 
2. rész

Amint azt az előző számban
már említettük, plébániánk 
ministránsai közül néhányan
idén is részt vehetnek a 
Nemzetközi Ministráns Találko-
zón, amelyet Rómában rendez-
nek meg. A következőkben két
leendő résztvevővel olvasha-
tunk interjút. Egyikőjük, Pálfalvi
Tamás már járt a találkozó kere-
tein belül az örök Városban. Ő
így vélekedik: Nagyon örülök,
hogy másodjára is mehetek.
Legutóbb is kifejezetten élvez-
tem, sok élményt szereztem,
szívesen gondolok vissza rá, és
remélem, idén is olyan jól 
fogjuk magunkat érezni, mint
akkor. Arra a kérdésre, hogy mi
volt a találkozó során szerzett
legmeghatározóbb élménye, a
következőképpen válaszol:
Egyértelműen a pápával való 
találkozás és együtt imádkozás
volt a legmeghatározóbb, de a
Szent Péter-Bazilika is lenyűgö-
ző volt. Vezetőként azonban
egyelőre nem szeretné kipró-
bálni magát a hatnapos zarán-
doklaton. Másik interjúala-
nyunk idén fog először részt
venni a programon, és termé-
szetesen, már nagyon izgatott:
Nagyon sok pozitív visszajelzést
kaptam azoktól, akik már voltak
a zarándoklaton, többek között
ezért is jelentkeztem. A zarán-
doklatról szeretnék lelkileg 
felfrissülve hazatérni, és persze,
nagy álmom, hogy a pápával is
találkozhassak.

Juhász Bálint
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Vasárnapi misék Ausztráliában

Mivel a tél egy részét Ausztráliában töltöttem az ottani
kedves plébániám kötelékében, gondolom, érdekes lehet
az itthoniaknak, milyen egy vasárnapi mise ott. Ez az „én
plébániám” Sydney-ben teljesen ausztrál - már amennyi-
re „tiszta” ausztrálról egyáltalán lehet beszélni. Az alábbi-
akban egy pár pontban elmesélném az érdekes különb-
ségeket, jellegzetességeket, - lehetőleg vélemény, kritika,
kommentár nélkül.

- A belépőknek minden vasárnap adnak egy egyoldalas,
arra a vasárnapra szóló „kommentárt” az aznapi evangé-
liumi szakasszal, magyarázatokkal, hírekkel.
- A mise előtt nekem szokatlanul hangos „zsinatolás” van,
szinte teljes hangerővel beszélgetnek.
- A templom szellőzése tökéletes, pedig itt most forró
nyár van. Légkondicionáló ugyan nálunk nincs, de 8-9
ventillátor állandóan fúj, mennyezetről és oldalról is. 
- Ugyancsak tökéletes a hangosítás is. Legalább öt mikro-
font számoltam, legalább 6 pár hangszóróval. Az atya 
arcán is van mikrofon, de még így is van az oltár közepén
is egy.
- Bent, a sarokban van egy zongora (kihangosítva), - nincs
orgona - előtte három önkéntes énekes. Minden vasárnap
mások voltak. Többé-kevésbé szépen énekeltek, és érző-
dött rajtuk, hogy készültek, gyakoroltak az alkalomra.
- A mise úgy kezdődik, hogy az atyát az evangéliumos
könyvvel felvezeti az oltárhoz egy, a feszületet tartó öreg
bácsi - azt hiszem, az egyik legidősebb a plébánián. Csak
érdekességként: a bácsi már nem nagyon lát és egyik nap
fordítva vette föl a feszületet, és elindult vele előre, a 
padok között. A legkisebb zavar nélkül valaki megállítot-
ta és szólt neki. Megköszönte, megfordította és vonultak
tovább.
- Az atya úgy kezdi: „Jó reggelt kívánok!”. Erre mindenki
hangosan köszönti. Folytatja: „Köszöntsétek egymást is!”
Erre mindenki kezet fog, köszön, úgy, mint otthon „Isten
Báránya” előtt.
- A szentmise tanító része kb. úgy megy, mint otthon. Az
énekek szövegét kivetítik. A vetítés érdekessége, hogy a
szövegek között az aznapi evangéliumhoz illő képeket
vetítenek ki. Ezeket az atya maga válogatja. 
- Általában semmilyen öltözködési előírás nincs. Még az

énekesek is úgy néznek ki, mint akik éppen a strandra 
készülnek innen. Mentség: már reggel is elég meleg van,
a szentmise végére hőség.
- A plébániai hirdetéseket a hívek könyörgése után olvas-
sák, az a hívő, aki a könyörgéseket is olvassa. Ez egészen
rövid, hiszen a kiosztott lapon is megvan. 
- A liturgia kánonja teljesen a szokásos. De az Eucharistia
ostya nagyon nagy: kb. 25 cm átmérőjű. Nagyon szokat-
lan és érdekes.
- Érdekes az is, hogy a misekönyv középen van, tartó nél-
kül – a kehely (kelyhek) pedig oldalt.
- Az áldozás előtt 5 áldoztató felmegy az oltárhoz, meg-
áldoznak, aztán hárman az ostyákkal, ketten a bor 
kelyhével lemennek áldoztatni. Ez úgy történik, hogy az
ostyát adók középen vannak, a bor kelyhe pedig az oltár
két szélén. Aki két szín alatt kíván áldozni, az megkapja
az ostyát, és elmegy az oltár széléhez, a borhoz. Itt kétfé-
lét tehet: lehet inni is a kehelyből, de lehet úgy is, hogy
bemártja az ostyát a borba.
- Számomra furcsa, hogy kétszer is gyűjtenek: először a
szokásos időben, másodszor áldozás után.
- A szertartás végén a feszület és az atya a könyvvel újra
végigvonul a templomon.
- Szokás szerint az atya a szentmise végén fogadja a híve-
ket: aki akarja, üdvözli, akit az atya ismer, azzal kezet fog.
- A templom előcsarnokában kávét és süteményt vehet-

nek, itt aztán hamarosan egészen kávé-
házi hangulat alakul ki.
- Fontos és ott is új a „Mass on De-
mand” szolgáltatás, ami a mindennapi
mise felvétele, és ami bármikor elérhető
interneten (a következő linkre kattintva:
northsydneycatholics.com.au). 

Tanulságos és felemelő számomra, hogy
a különbségek és furcsaságok ellenére
éreztem: ugyanahhoz a családhoz 
tartozunk, mint akár otthon, a 
Felsőkrisztinában.

Bíró István
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Amikor a Biblia megtérésről beszél nemcsak egyszerű
bűnbánatot vár el, hanem a teljes ember megtérését, 
átalakulását, 180 fokos fordulatát. Pál megfogalmazásá-
ban: „aki Krisztusban van, új teremtmény” (2Kor 5,17).
Nem elég tehát egy szokásos, „sima” bűnlista. Itt az idő,
hogy hagyd, hogy Isten kegyelme egész személyisége-
det, annak minden dimenzióját átformálja! A személyi-
séged ugyanis öt dimenzióból épül fel:

testi
érzelmi
szociális
szellemi
lelki

Isten mind az öt területen változásra hív! Mit jelent ez?

Testi

A testről elég keveset (és azt is szégyenkezve) szoktunk
beszélni, maximum az önsanyargatásról vele kapcsolat-
ban, mert valahol még mindig azt gondoljuk, hogy a
testhez csak bűnös dolgok kapcsolódnak. Pedig a test a
Szentlélek temploma, és mint ilyen, megérdemli, hogy
jól bánjunk vele. Ahogy Futó Károly atya mondta egy-
szer: „A szentség ott kezdődik, hogy időben fekszel le!”.
A tested egészsége kihatással van a lelki életedre. Ha ki-
alvatlan vagy, gyengébb leszel a kísértésekkel szemben,
és türelmetlenebb a szeretteiddel. Határozd el, hogy
nagyböjtben minden nap lefekszel időben! Emellett, ha
ellustultál, kezdj el heti 2-3alkalommal sportolni, ez
szintén segít az önfegyelemben a lelkiek terén is, mert
erősíti az akaraterődet.

Érzelmi

A bűnről sokszor leegyszerűsítve gondolkodunk, vala-
hogy így: megtettem vagy nem tettem meg? Pedig Isten,
aki a „szívek és a vesék vizsgálója” (Jer 17,10) látja a 
belsődet is, a vágyaidat, szándékaidat, motivációidat.
Megszabadulni a bűntől nem csak azt jelenti, hogy már
nem követem el. Az igazi szabadság az, ha már nem is
vágyom rá. Kérd Isten kegyelmét, hogy a bensődet is
tisztítsa meg, hogy te is olyan tiszta szívű lehess, akik
„meglátják az Istent” (Mt 5,8)!

Szociális

Talán a legtöbb bűnt a kapcsolataink területén követjük
el. A lehetőségek tárháza igen nagy: gondolattal, szóval,
cselekedettel, mulasztással. Nagyböjt kezdetén gondold
át: van-e olyan kapcsolatod, ami a folytonos kritika, a
harag vagy megbocsátatlanság miatt kihűlt, vagy esetleg
van olyan ismerősöd, aki azért magányos, mert már nem
figyelsz rá, nem hívod fel, nem látogatod meg? Az is 
lehet egy elhatározás, hogy békejobbot nyújtasz (még
akkor is, ha nem te voltál a hibás), vagy felveszed a 
telefont.

Szellemi

Ha össze kéne szedni a ma egyházának 10 legnagyobb
problémáját, sok egyéb mellett ott lenne, hogy sokszor
a felnőtt keresztények nem ismerik hitük tanításait, mert
megragadtak kábé elsőáldozós szinten. A szellemi 
terület megújítása azt jelenti, hogy vállalod az önképzés
feladatát, és tudatosan fejlődsz a hitbeli tudásodban: 
olvasod a Bibliát, a Katekizmust. Fogadd meg, hogy a
negyven nap során minden nap olvasol ezekből a 
könyvekből! Tudd, hogy mit és miért hiszel! Így amikor
legközelebb a haverok kérdeznek valamit a hiteddel
kapcsolatban, nem fogsz össze-vissza dadogni.

Lelki

Nem azért került a végére, mert lényegtelen, sőt igazá-
ból innen indul ki minden. A személyiség lelki dimenzi-
ója az Istennel való kapcsolatod, az imaéleted. Az utób-
bi hetekben úgy alakult, hogy többször, több helyszínen
is előadást kellett tartanom az imaéletről. Minden eset-
ben egy kérdéssel kezdtem: tegye fel a kezét, aki napi
1,5 órát imádkozik! Az összesen kb. 150 főből egy sem
emelte fel a kezét. Ahogy csökkentettem az időinterval-
lumot, lassan egy-egy kéz felemelkedett. A legnépsze-
rűbb a 10 perc volt. De most őszintén: voltál már olyan
randin, ami 10 perc után véget ért, mert meguntátok?
Nem hiszem. Nincs kapcsolat kommunikáció és minő-
ségi idő nélkül. Nincs több kifogás! Készülj a Húsvétra!
Kezdj el intenzíven imádkozni!

Hodász András atya
(forrás: 777blog.hu)

Legyél új teremtmény!

Elérkezett a böjt ideje, és a templomokban máris egyre-másra hangoznak el a megtérésre felszólító igehelyek és prédi-
kációk. Ilyenkor a megszokásban kissé megfásult keresztény lélek jobbára arra gondol, hogy „jóvanna, hát akkor elme-

gyek gyónni”. Szerinted ez elég?



 1. Isten terve rólam

• Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy a jézusi élet kibontakozzon bennem. Nekem e célért csak
egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát. 

• Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem? Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt?
Imádkozom-e ezért? 

• „Ne aggódjatok!” – mondja Jézus. Tudom-e rábízni magam Isten gondviselő szeretetére? 

• Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét? 

• Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírásolvasás, lelki olvasmányok, 
elmélkedések, stb.) 

• Figyelek-e lelkivezetőm irányítására? 

• Lelkiismeretem által a Szentlélek vezet, hogy Isten terve megvalósulhasson bennem. Azonnal követem-e 
lelkiismeretem indításait? 

• Kötelességeimet (tanulás, munka, állapotbeli kötelességek) becsülettel, örömmel végzem-e? 

• Fegyelmezett vagyok-e az étkezésben? 

• Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: most, itt hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát? 

2. Jézus a testvérben

• Isten akarata, hogy szeressük Őt és embertársainkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.) 

• Észreveszem-e Jézus jóságát embertársaimban? örömet szerezek-e nekik azzal, hogy megdicsérem a bennük
levő jót? (Vagy sokszor megbírálom őket?) 

• Legalább olyankor, ha nehezemre esik is mások szolgálata, gondolok-e arra, hogy embertársaimban Jézust
szolgálom? 

• Azzal az elhatározással megyek-e embertársaim közé (iskolába, munkahelyre, haza), hogy örömet szerezzek
nekik? Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet? 

• Tudok-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? Vagy mindenáron ragaszkodom ahhoz? 

3. Jézus a szenvedésben

• Jézus a kereszten, majd elhagyottságában magára vette szenvedésünket. Azóta minden fájdalomban 
felismerhetjük Őt. Ha vele egyesülünk, minden szenvedés a feltámadásba vezet. 

• Testi és lelki fájdalmaimban felismerem és köszöntöm-e a szenvedő Jézust? Vele egyesülten örömmel aján-
lom-e fel szenvedésemet másokért? 

• Hibáim, gyengeségeim megtapasztalásakor felismerem-e az értünk gyengévé lett Jézust? Tudom-e 
újrakezdeni életem az Ő erejében? 

• Szenvedésemben, kedvetlenségemben gondolok-e arra, hogy a sötétségből a szeretet vezet ki (vö. Jn 14,21;
1 Jn 3,14)? 

• Ha egy hibázó, bűnös embert látok, gondolok-e arra, hogy Jézus érte is meghalt? S tudok-e Jézus szemével
nézni rá? 

• Bármilyen fájdalommal, sötétséggel találkozom, köszöntöm-e ott is Jézust? 

4. Szentháromságos küldetésem

• Isten ajándékait, a szentségek kegyelmeit azért kapjuk, hogy használjunk vele másoknak; hogy ők is 
eljussanak Istenhez. 

• Gondolok-e arra, hogy felelős vagyok embertársaimért? Hogy úgy kell szeretnem őket, hogy Jézus 
megszülethessék és növekedhessék bennük? 

• Törekszem-e arra, hogy Jézus élhessen bennem? Hiszen csak Ő tud bennem megtéríteni másokat! 

• Törekszem-e arra, hogy embertársaim és köztem növekedjék a szeretet? Hiszen Jézus azt akarja, hogy erről
ismerje meg Istent a világ! 

• Ha feszültség volt hittestvéreim és köztem, elkövettem-e mindent, hogy ez megszűnjék? 

• Végzek-e valami konkrét szolgálatot keresztény közösségem (egyházközség, munkahely, település, család) 
érdekében? Vajon mit tehetnék még? 

Lelki tükör rendszeres gyónók számára
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Lelki tükör ritkán gyónók számára – A Tízparancs alapján

• Mikor gyóntam utoljára? 

• Miért maradt el ilyen sokáig? 

1. Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

• Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?) 

• Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?) 

2. Isten nevét hiába ne vedd!

• Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? – Milyen gyakran?) 

• Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?) 

• Esküdöztem fölöslegesen? – Szent dolgokkal tréfálkoztam? 

3. Az Úr napját szenteld meg!

• Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?) 

• Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt? 

• Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket? 

• A bűnbánati napokon szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?) 

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

• Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik? 

• Tisztelem-e az idősebbeket? 

5. Ne ölj!

• Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? – Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit,
próbáltam-e jóvátenni?) 

• Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?) 

• Csábítottam-e mást bűnre? 

6. Ne paráználkodj!

• Paráználkodtam-e? – Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant? 

• Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet? 

• Cselekedtem-e tisztátalant – mással vagy magammal?

7. Ne lopj!

• Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?) 

• Vigyáztam-e magam és mások holmijára? 

• Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? 

• Nem „lopom-e” az időt? – Becsülettel végzem-e kötelességeimet?  

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

• Hazudtam? – Okoztam-e ezzel másnak kárt? 

• Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?) 

• Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem? 

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

• Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, stb.?) 

• Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?) 

Köszönöm Uram, hogy megmutattad gyengeségemet és a Te jóságodat.

Add, hogy erődből új életet kezdhessek!
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GYEREK-SAROK

Kicsik: Színezzétek ki a képeket!

Kicsit nagyobbak: Írjátok a képek alá, hogy Jézus életének melyik eseménye látható a képen, és a nagyhét melyik 
napján emlékezünk erre!

Nagyok: Keressétek ki a megfelelő szentírási részt, és abból írjatok a kép alá egy mondatot! 
vagy: 
Írjatok rövid imádságot saját szavaitokkal az egyes képek alá!   

A sír üres!
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Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 100Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

Vidács Eszter Bernadett

Józsa Viktória

Pohl Attila

Akiktől búcsúzunk:

Az Egyház új tagjai:

Házasságot kötöttek

Molnár Márton – Hernády Orsolya

Anyakönyv

2017. december - 
2018. február 

Tolnai Lajos  (86)

Dr. Meskó Tamás  (77)

Nagy Ferenc Tamás  (65)

Dominiák Józsefné  (85)

Vladár Kázmérné  (86)

Dr. Farkasné Vikor Judit  (68)

Prenker Emil  (83)

Gänsler Sándorné  (100)

Hunyad Simon Péter  (94)

Fülöp Imre Zoltán  (76)

Puskás Pálné  (77)

Dr. Herczeg Ottóné  (87)

Dér Lászlóné  (86)

Békéssy András Leóné  (93)

Strohmayer Ferenc  (89)

Král József  (89)

Zimonyi Péterné  (86)

Solymár Imre Árpádné  (81)

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Pilinszky János

Harmadnapon


