
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Megélni a szeretetet, s így beengedni Isten világo sságát a világába – 
erre szeretnék hívni mindenkit ezzel az enciklikáva l.”  

Nagy várakozással fogadták a hívők és nem hívők XVI. Benedek pápa első körlevelének 
megjelenését. Az Isten Szeretet kezdetű irat programbeszédnek és hitvallásnak is 
felfogható, mert az elmúlt hónapokban sokat dolgozott ezen a Szentatya és nem 
véletlenül időzítette az aláírását is karácsony napjára, az isteni Szeretet 
megtestesülésének ünnepére. Nyolc hónappal megválasztása után először szólt az új 
pápa dokumentum formájában a katolikus hívekhez, de minden keresztényhez és 
jószándékú emberhez is. 

Az írás központi gondolata a Deus caritas est, az enciklika első szavai — mely egyben a 
címe is a szövegnek — arra utalnak, hogy minden szeretet Istentől származik, és egyúttal 
felhívnak a szeretet megújítására. Az enciklika két részből áll, egy teológiai és egy 
pasztorális egységből. Az első a szeretetet Isten ajándékának tekinti és itt a kiváló német 
teológus kezevonását ismerjük fel, ahol a szövegben az emberi szeretet rehabilitációjával találkozunk, mely 
szerves része az isteni szeretetnek. A második rész pedig a szeretet parancsának gyakorlati megvalósításával 
foglalkozik, amelyben a pápa megújult erőfeszítést kér az Egyháztól a szeretet szolgálatában. 
 
Deus caritas est, az Isten Szeretet kezdőszavak Szent János apostoltól való idézet (1Jn 4,16). Az első résznek a 
pápa szavai szerint is inkább teológiai-spekulatív jellege van. A mára leértékelődött „szeretet” kifejezés 
kettősségéről szól, amikor ezzel kapcsolatban a férfi és a nő közötti kapcsolatra utal. A szeretetnek fel kell 
emelkednie a lemondás, a megtisztulás és a gyógyulás útján az Istenben való „extázisig”. Ez az út azonban már az 
agapé, vagyis a szeretet egy másik elnevezése, mely a másik valódi felfedezésében és a másik igazi javának 
keresésében áll. A szeretet valóban extázis, mert a szó eredeti jelentése alapján az nem egy megittasult állapot, 

hanem egy ki-menetel az én bezárt köréből önmagunk odaadásának szabadsága felé, majd 
önmagunk és egyre inkább Isten megismerés felé. A szeret, ahogy Isten szeret, az emberi 
szeretet mértéke is egyben – folytatja a Szentatya. Szeretni nem a parancs értelmében kell, 
hanem ez olyan ajánlás, amellyel az ember hitelesen válaszol. Az Isten és az emberszeretet 
szinte egymásba fonódnak: a legkisebben Krisztussal találkozunk, Krisztusban pedig az Istennel.  

 Az agapé nem zárkózhat be a magánszférába. Éppen ellenkezőleg: a felebarát iránti szeretetnek 
az Egyháznak, mint közösségnek, lényeges cselekedetévé kell válnia. A körlevél második része a 
keresztényeket bátorítja cselekvésre a szeretetszolgálat területén.  

A karitatív tevékenység végső koordinátora a püspök, irányultsága pedig az evangéliumi szeretet dimenziójában a 
keresztény önazonosság. Ez adja meg a körlevél két részének egységét, mert a konkrét cselekvés elégtelen ama 
szeretet nélkül, mely a Krisztussal való találkozásból táplálkozik — fejeződik be XVI. Benedek pápa első körlevele. 

            Kránitz Mihály/MK 
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Február 11. 
 

Az olajcsepp imája 
 

Lecsöppentem, Uram, a földre, 
Elvesztettem helyemet a rendben. 
Hasznodra lehettem volna, 
Most veszélyes vagyok. 
Elcsúszhatnak rajtam az emberek. 
Nem tudok pozitív célt látni magam előtt. 
Óvj a kétségbeeséstől! 
Vegyem észre: sokan kerültek 
Hozzám hasonló helyzetbe! 
Kimúlt csepp-testvéreim 
Kérget vontak a gyár talajára. 
Amíg várom kiszáradásomat, 
Kérem, ne okozzak bajt! 
Maradjak ártatlan nyomorúságomban! 
Amíg kis jót tudok tenni, tegyem meg,  
Szívjam fel a porszemeket! 
És amíg befejeződik szegény életem, 
Higgyem: 
A nagy átalakulásban értékes leszek. 
Ha másként nem, a tűz által… 
 

Február 11-én, betegek világnapján az esti szentmise keretében ( fél 7 )kiszolgáltatjuk a 
betegek szentségét azoknak, akik ezt kérik és felkészültek rá. A szentmise előtt fél 6-tól 
gyónási lehetőséget biztosítunk! 
 

 
 
 
Istenem!  
Te látod a mi kis romladozó várunkat  
s benne ezt a maroknyi, elszánt népet...  
A Te nagy mindenségedben  
kicsi semmiség ez a földi világ.  
Ó, de minekünk ez a mindenségünk!  
 
Ha kell a mi életünk,  
vedd el Uram, tőlünk!  
Hulljunk el, mint a fűszál  
a kaszás vágása alatt!  
Csak ez az ország maradjon meg...  
ez a kis Magyarország.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mária, Jézus anyja,  
Magyarország védő asszonya!  
A Te képedet hordozzuk zászlóinkon.  
A Te nevedet milliók ajka énekli magyarul!  
Könyörülj érettünk!  
 
Szent István király! Nézz alá az égből!  
Nézd pusztuló országodat. veszendő nemzetedet!  
Nézd Egert, ahol még állnak  
a Te templomod falai,  
és ahol még a Te nyelveden,  
a Te vallásodon dicséri  
a nép a Mindenhatót.  
 
Mozdulj meg mennyei sátorodban,  
Szent István király; ó borulj az Isten lába elé!  
Isten, Isten! Legyen szíved a miénk!

 
Hatalmas Úristen! A Te kezedben van 
mindnyájunk élete, és Te szabod meg azok 
határait. Ezért könyörgünk hozzád beteg 
szolgálóid életéért. Vigasztald, bátorítsd és 
erősítsd meg őket megpróbáltatásaik óráiban, 
hogy testüknek szenvedése lelküknek üdvére 
szolgáljon. Ha nem ellenkezik rendeléseddel, 
add vissza egészségüket, hogy a jövőben 
vallásos életükkel meghálálhassák jóságodat. 
Különösen is esedezünk azért, hogy adj nekik 
és hozzátartozóiknak megnyugvást a Te szent 
akaratodban. Krisztus, a mi Urunk által. 
Ámen. 
 

Adj gyógyulást a betegeknek, a haldoklókat pedig 

erősítsd és vigasztald a  szentségek által! 

 



 
 
 

 
 

I. Februári szentek 
Párosítsd a szenteket ismertetőjükkel! 
 
Ő vette kezébe Jézust a templomi bemutatáskor    Anna 
Őt választották Júdás helyére 12. apostolnak    Szent Balázs 
Ő is jelen volt Jézus bemutatásakor      Mátyás 
Ő az az örményországi püspök, akinek nevéhez egy csoda is fűződik  Símeon 

  
II. Ki írhatta? 
 
Kedves Atyám! 
 
Ma Lourdes mellett egy gyönyörűséges asszonyt láttam. A „Szeplőtelen Szűznek” nevezte magát. Arra kért, mossam meg 
arcomat ott a vízben. Én csak egy kis sarat találtam, és abban mostam meg az arcomat. Egy kis patak kezdett csobogni ott. Azt 
mondta, építsünk oda az ő tiszteletére egy templomot. Tisztelendő Atyám, segítsen, kérem, ebben!” 
 
 
Minden római számos feladat helyes megfejtése egy-egy kókuszgolyót ér, ha legkésőbb február 26-ig leadjátok a 
sekrestyében zárt borítékban névvel és életkorral ellátva Szilasné Udvardy Katalin részére. Beváltható: március 
első vasárnapján! 

Gyerekszáj 
 

Eredeti helyesírással és fogalmazással 
gyerekdolgozatokból!! 
 
- Mi a zsigerzacskó? 
- Az a rész a csigának, amibe a beleit tartja. A 
zsigerzacskó ara való hogy abba szarjon a csiga és  a 
csigaház alatt jön ki. 
 
- Sorold fel a páros ujjú patásokat! 
- Sertés, disznó, malac, mangalica 
 

- Jellemezd a vidrát! 
- Teste: formás. 
 
- Jellemezd röviden kedvenc hősödet utazókról, 
felfedezőkről olvasott könyv alapján! 
- Nekem Jean-Claude van Damme, mert bátran 
viselkedik és jó a mozgása. 
 
- Mi a humusz? 
- Elpuszlott állat. 
 
- Az oroszlán  jellemzése. 
- hangja: vastag, kitörő, látása: gonosz 
 

- A cápa  jellemzése: 
-  Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni. 
 
- A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy 
hölgyet tűztek maguk elé. 
 
-A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda... 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

Felmérés 
 
Múlt hónapban világméretű felmérést 
indított az ENSZ. Egy kérdés volt: 
 
"Kérem, mondja meg őszinte 
véleményét arra nézve, hogyan 
lehetne megoldani az élelmiszer 
hiányt a világ többi részén?" 
 
A felmérés nagy kudarccal 
végződött. 
 
Afrikában nem tudták, mit jelent az 
"élelmiszer".  
Kelet-Európában nem tudták, mit 
jelent az "őszintén".  
Nyugat-Európában nem tudták, mit 
jelent a "hiány".  
Kínában nem tudták, mit jelent a 
"vélemény".  
Közel-Keleten nem tudták, mit jelent 
a "megoldás".  
Dél-Amerikában nem tudták mit 
jelent a "kérem".  
Az USA-ban pedig nem tudták, mit 
jelent a "világ többi része". 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 



 

A farsangi időszak február 28-ig tart. Március 1. már hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. 
 

Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a hústól való megtartóztatás, betöltött 

tizennegyedik évtől kezdve. Szigorú böjt csak kétszer van: hamvazószerdán és nagypénteken, amikor húst 

nem eszünk, és csak egyszer lakhatunk jól, de két esetben még ehetünk kevés ételt. A böjti előírás 

betöltött huszonegyedik évtől megkezdett hatvan éves korig tart. 

A bűnbánat gyakorlatai:  imádság, alamizsna, önmegtagadás és böjt. 

JEGYESISKOLA 
 

Február 8-án, szerdán 19.00-kor a 
Magyar Szentek Templomában  

jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló előadássorozat  
(febr.8., 15., 22., márc.1., 8., 22.) végén 

a résztvevők igazolást kapnak. 
Információ: egylelk@freemail.hu 
Állandó jegyesszolgálat: www.jegyes.hu 
 

 

Február 26-án, vasárnap 
országos gyűjtés lesz a katolikus 

iskolák javára. 

 

 

FARSANG    FARSANG    FARSANG    FARSANG    FARSANG 

 

Az idei farsang 2003. február 26-án délután 1/2 4-kor lesz a gyermekek számára. 
Programok: jelmezverseny, vetélkedők, tombola… 

Hozzájárulásként süteményt, üdítőt és tombolához játékokat szívesen fogadunk. 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 

                                                                

 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar ezt az esztendőt 
nemzetünk lelki megújulásának ima-évévé  nyilvánította. 

E programhoz társulva egyházközségünk is szervez illetve bekapcsolódik 
olyan szentségimádásba, amelyen erre a szándékra imádkozunk. 

    Az  Egyetemi Lelkészség minden hónap 
második hétf őjén  19 órai kezdettel  szentség-
imádást hirdet a Magyar Szentek Templomá-
ba, amelyet egy-egy lelkészségi közösség 
vezet majd. 
Az első alkalom: február 13 -a lesz (a további-
akban: márc. 13., ápr. 10., máj. 8., jún. 12.). 

A plébánia ifjúsága minden hónap első szerdáján 
este 6 órától a Kruspér utcai kápolnában 
szervez szentségimádást. Énekekkel, imákkal 
csendes elmélkedésekkel fohászkodunk 
nemzetünkért. 
Alkalmak: febr.1.; márc. 1.; ápr. 5.; máj.3.; jún.7.; 

 
Plébánia híveit, diákokat és tanárokat egyaránt hívjuk és várjuk. 

Kapcsolódjunk be minél többen! 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. 
Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf.: 70. levélcímen. 
E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 


