
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyertyaszentelı boldogasszony 

 
 Az Isten ısrégi követelése, hogy az ember ismerje el Isten tulajdonjogát az egész természet felett. 
Minden az Istené, mert İ teremtette, az embernek csak használatra adta oda. De mindent, amit Isten 
teremtett, a mi használatunkra, a mi szolgálatunkra teremtette; sem juhokat, sem tulkokat, sem jó illatú 
olajokat nem kell áldoznunk Istennek. Nem kell máglyára dobnunk a termés felét, sem negyedét vagy a 
tizedét. Isten nem osztozkodik velünk. Neki a lelkünk kell – de az egészen: a legkisebb részecskéjének sem 
szabad úgy tapadnia, hogy oda ne adjuk Istennek! 
 Istené a termés, övé a vagyon, ı adja az egészséget, sikert, boldogságot, családot, gyermekeket, és 
amikor úgy látja jónak: elveszi, visszaveszi tılünk. Mint ahogy az édesanya tanulás idején, ebédkor, vagy 
lefekvéskor letétei a gyermekkel a játékot: most elég volt, most más következik. És jó annak a gyermeknek, 
aki készségesen odaadja, aki nem toporzékol, és nem ragadja meg görcsös ujjakkal a játékát, mert 
hátkülönben elveszik és elzárják elıle, mert hát az édesanya nem engedheti meg, hogy ne tanuljon, ne 
táplálkozzék, ne aludjon este idejében…  
 Érzed-e, tudod-e, hogy az Isten is így akar bennünket szabadokká tenni? Ad és elvesz, és újra ad és 
újra elvesz, - hogy egyszer aztán túláradó bıségben örökre adhasson. De mindig azért ad, és fıként: mindig 
azért vesz el, mert az a valami magasabb szempontból úgy jó nekünk.  
 Nekünk nem a termés egy részét kell odaadnunk, hanem az egész termést lélekben és igazságban 
ıszintén kell felajánlanunk, és panaszszó és visszavonás nélkül is odaadnunk, amikor az Isten kinyújtja rá a 
kezét. Sokszor megelégszik Isten a lelki áldozattal, a belenyugvással. Máskor elfogadja az áldozatot, ahogy 
Szőz Máriától elfogadta. Egy azonban biztos: az Isten csak valami nagyobb, magasabbrendő cél érdekében 
okoz fájdalmat az embernek. És megváltás nincsen, csak nagy szenvedések árán! 
 

 Mi az, amit tıled kér az Isten? Odaadod-e készségesen, nagylelkően? Vagy dugdosod, takargatod 
kincseidet Isten elıtt? Mit ajánlottál fel eddig Neki? Mit viszel el a templom csarnokába (az Egyházba, az 
egyházközségi életbe, közösségedbe) egy pár gerliceként, mint a Szentcsalád? Pénzbeli adományt (a 
perselyen és egyházi adón felül), munkát, ötletet, társadalmi összeköttetést? Adsz-e idıdbıl a szegények 
látogatására, a betegek ápolására? Adsz-e mővészi, rendezıi, szervezıi, szórakoztató, békítı, 
hangulatteremtı tehetségedbıl valamit Istennek az ı Egyházán keresztül?  
Hja, adni, adni…de ehhez lelki nagykorúság kell. A kiskorúember mindig csak kapni akar. Hogyan 
„kaphasson” mindenki (mosolyt, vigaszt, jó szót, megértést, segítséget), amikor adni meg nem ad senki!  
 

Asszonyunk, Szőz Mária, imádkozzál érettünk bőnösökért, hogy tudjunk lélekben szabadok lenni; ne 
ragaszkodjunk görcsös erıvel javainkhoz, -tudjunk hitben, reményben, szeretetben megmaradni akkor is, 
ha azokat fosztja le Isten a lelkünkrıl, akik után nem apad el a könnyünk. Könyörögj érettünk, hogy 
tudjunk adni: gyorsan, nagylelkően, viszonzásra nem kancsalítva, s hogy ezt a lelkületet megtartsuk 
nemcsak most, hanem halálunk órájáig. Ámen. 
            Stadler Frieda 
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 A betegek világnapja kapcsán az irgalmas szamaritánus története jutott eszembe (Lk 10,25-37). Többféle 
ikont láttam már e példabeszéd ábrázolására. Az egyik fajtán az irgalmas szamaritánust ábrázolják Jézusként, a 
másik fajtákon a félholt ember arcában lehet Jézus vonásait felismerni. Mind a kettı találó. A szamaritánusban 
Krisztust ábrázolni is igaz és a félholt emberben Krisztust ábrázolni is igaz.  
 Ha te vagy a félholtra vert, a peremre jutott, az otthagyott, a beteg, a szenvedı, a kitaszított, engedd meg, 
hogy lehajoljon hozzád az Isten! Engedd meg, hogy szeressen! Engedd meg, hogy befogadjon! Engedd meg, 
hogy alázattal feléd forduljon, ne utasítsd el embertársaidban! Örülj Neki tisztán, ıszintén, ajándékozd meg İt a 
bizalmaddal, légy hálás Neki és fogadd be İt az életedbe, amennyire csak telik tıled!  Be tudod fogadni Istent a föléd 
hajolóban? 
  Ha pedig te látod ıt, akkor hajolj le, és oszd meg vele életed egy részét. Vállalj vele közösséget azáltal, 
hogy együtt szenvedsz vele, azáltal, hogy beengeded lényed legmélyéig ezt az embert! Az együttszenvedésben 
mindig ott van a kiszolgáltatottság, hogy el vagyok térítve az eredeti utamtól, az önzı, kicsinyes célomtól. Már 
nem tudom úgy folytatni lépteim, ahogy elterveztem, ahogy én akartam. Amikor a másik tehetetlen, akkor nem 
várhatok együttmőködést, megértést és hálát tıle. Csak azt láthatom, hogy Isten képmása, aki itt és most a 
segítségemre szorul. Isten koldulja a szeretetedet a szenvedıben, a betegben, a szegényben, a kitaszítottban. Le 
tudsz hajolni Hozzá? 

Isten meg akar ajándékozni a szegényeken, a szenvedıkön keresztül. 

Isten meg akar ajándékozni téged azokban is, akik tehozzád hajolnak le. 
Megköszönted már az ajándékait? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
A farsang neve a német „fasen” vagy „fasel” szóból 

származik, amely pajkosságot, mesélést jelent. A 
vígságnak ez az idıszaka vízkereszttıl 
hamvazószerdáig tart, az elızı nap a „húshagyó 
kedd”. A farsang hazája Olaszország, ahol egy régi 
római pogány ünnep volt ebben az idıszakban.  

A különbözı országokban 
különbözıek a farsangi szokások. 
Olaszországban a karneválon tengeri 
hajót ábrázoló kocsi után vonulnak fel, 
ezen kívül Rómában híres a farsangi 
lóverseny; Párizsban az ún. „kövér 
ökör” álarcosok után vonul a vidám 
sereg körül a városban; 
Spanyolországban rendkívül fényes 
álarcos felvonulások vannak; 
Németországban húshagyó keddet a 
„bolondok keddjének” nevezték el a 
vidám pajkosságról. 

Tulajdonképpen a húshagyó kedd a farsangi 
mulatságok csúcspontja. Nálunk sült húst és fánkot 
készítenek. Vidékenként a hamvazószerdát követı 
napot „kövér csütörtöknek” nevezik, mert ekkor 
fogyasztják el a keddi maradékokat. 

A húshagyó keddi mulatsággal véget ér a báli 
idıszak, s igyekezzünk ezt mi is figyelembe venni, 
annál is inkább, mert manapság sok bál idejét 
nagyböjti idıre teszik, nem véve figyelembe az 
egyházi idıszak váltását, s a Húsvétra való méltó 
felkészülés idejét. 
 

 

 
 2005 ıszén indította útjára 
Gábor atya azt a kis csoportot, akik 
akkor eldöntöttük, hogy szeretnénk 
bérmálkozni, illetve az azt megelızı 
két éves felkészítésen részt venni, 
teljes felelısséggel vállalni a 
keresztségkor kapott istengyermeki 
hivatást.  
 A bérmálkozás szentsége felé 
vezetı úton ez év február 18-án egy 
fontos állomás érkezik el, amikor a 
bérmálandó fiatalok a plébánia 
közössége elıtt, a diákmise keretében 
nyilvánosan vállaljuk, hogy felnıtt 
tagjai szeretnénk lenni az egyháznak, 
és Krisztus tanúivá kívánunk válni a 
környezetünk számára. Ez az ún. 
beavatás szertartása, amelynek 
lényege az, hogy bérmálkozási 
szándékunkat kifejezzük egymás és az 
egész közösség elıtt.  
 Kérünk mindenkit, hogy 
imádkozzon a fiatalokért, értünk, akik 
majd 2007 áprilisában e szentséghez 
járulunk, és vegyen részt velünk ezen a 
szentmisén. 
  Tamás atyának köszönjük a 
felkészítést, szüleinknek és 
barátainknak a támogatást, és 
köszönjük a minket kísérı imákat. 
    K. Zsófi 



 
 

  
…hogy mi jut eszükbe a farsangról, a 
farsangi idırıl… 
 
Idén a farsang jó része még februárra esik. A 
karácsony és a nagyböjt között ez a 
vidámabb, felszabadultabb idıszak egy 
egészen más hangulatot jelent, amely a 
gyerekekhez, fiatalokhoz mindig különösen 
közel áll. Esetleg érdemes meríteni mások 
válaszaiból, és elgondolkodni, hogy 
 
Neked elıször mi jut eszedbe a farsangról, a 
farsangi idırıl? 
 
–Nekem a vidámság, a bolondság és a 
jelmezek. (14 éves fiú) 

 
–Bál, móka, jelmez, tánc, és a fánk, amit én 
most sütöttem életemben elıször, de nálunk 
mindig szokott lenni farsangi idıszakban 
többször is. És átmeneti idıszak a karácsony 
és a nagyböjt, illetve húsvét között. A 
plébániai farsangról pedig a gyerekek és a 
csapatjátékok jutnak eszembe. (24 éves lány) 
 
–Beöltözünk, közösen eszünk, aztán mindenki 
kipróbálja a jelmezét, pl. egy lovag harcol. (9 
éves fiú) 
 
–Elıször a tánc, és a bál, buli, jelmez, 
tombola, vetélkedı. (19 éves lány) 
 

 
 

–A farsang a mulatság, a bulizás ideje. A 
tavasz jut még eszembe, amelynek elsı hetei a 
hívı ember számára a nagyböjt hetei, ezért 
kevésbé is vesszük észre a tavasz kezdetét, ezt 
kompenzálja a tél végi felhıtlenebb idıszak, 
ami a tavaszváráshoz is kapcsolódik. 
Számomra a farsang ezt jelenti: a télbıl a 
nyárba. (30 éves fiú) 

 

Köszönjük minden válaszolónak, 
hogy megosztotta velünk gondolatait! 

 

A faluban a templomba járok között nagy vita 
alakult ki arról, hogy  nagycsütörtökön lehet-e húst 
enni vagy sem. Végül a plébánostól kérnek 
eligazítást. 
-Valóban, régen nagycsütörtökön délutántól kezdve 
nagyszombat éjjelig szigorú böjtöt kellett tartani. 
Most már viszont nagycsütörtön is szabad  
húst enni. Hiszen Jézus is nagycsütörtökön 
fogyasztotta el tanítványaival a húsvéti bárányt. 
Mari nénit, a "konzervatívok" szószólóját azonban 
nehéz meggyızni. Harciasan így válaszol:  
-Igen, na és mi történt vele másnap?... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Tanév kezdete van, leküldi Isten Szent Pétert a 
Földre, nézze meg, mit csinálnak az egyetemi 
hallgatók. Jár-kel Szent Péter, mikor visszamegy, 
kérdi tıle Isten, mit látott. 
- Hát, az orvosi egyetemen tanulnak, a jogon 
úgyszintén. De a Mőegyetemen... csak buliznak. 
Év közepén megint leküldi Szent Pétert. Mikor 
visszajött, megkéri, mondja el, mit látott. 
- Az orvosi egyetemen beleszakadtak  a tanulásba, a 
jogon ugyanúgy. De a Mőegyetemen buliznak, 
lógnak, szórakoznak. 
Vizsgaidıszak elıtt megint lemegy Szent Péter, 
mikor visszajött, kérdi Isten tıle: 
- Nos, mit láttál? 
- Az orvosin reggeltıl estig tanulnak, izgulnak, a 
jogon szintén.  
- Hát a Mőegyetemen? 
- Ott már csak imádkoztak... 
- Imádkoznak? Remek! Ezeket átengedjük! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Elızı havi rejtvényünk helyes megfejtése és egyben 
a feladatunk is, hogy „Örömhírt vigyek”. Szerencsés 
megfejtı, aki meglepetés csomagot kap Zajtai 
Viktória Vanda. Gratulálunk! 
 

Mostani feladványunk egy egérrágta Szentírás-
részlet. Egészítsétek ki a mondatokat!  
 

1, Legyetek tehát ... , mert nem tudjátok sem a ... , 
sem az ... ! 
 

2, Kérjetek és ... , keressetek és ... fogtok, 
zörgessetek és ajtót ...  nektek. 
 

3, Ha valaki utánam akar jönni, ... meg magát, 
vegye föl ... minden nap, és  
kövessen engem! 
 

A február 20-ig (borítékban, névvel ellátva, Szilasné 
Udvardy Katalinnak) beküldık között ismét 
meglepetést osztunk! 
 



 
 
 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának elsı 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melybıl hitéleti 
tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 
A kedvezményezett technikai száma: 0011 

A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 
A törvényben elıírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek között  az alábbi alapítványokra ajánlhatja: 

ha Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  

SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 
melynek adószáma: 18055971-1-43 

ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

SZENT ERZSÉBET A SZEGÉNYEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 18044768-1-42 

 

K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 
 

 
 

Rendelkezzen Ön is adója 1+1 %-áról! – Egy fillérjébe sem kerül! 

A farsangi idıszak február 20-ig tart.  

Február 21. már hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. 
Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelezı a hústól való megtartóztatás, betöltött 

tizennegyedik évtıl 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 elıírás betöltött 
huszonegyedik évtıl megkezdett hatvan éves korig tart. 

 

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

JEGYESISKOLA 
 

Február 14-én, szerdán 19.00-kor a 
Magyar Szentek Templomában  

jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló elıadássorozat  
(febr.14., 21., 28., márc.7., 14., 21.) végén 

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

 

Február 25-én, vasárnap 
országos győjtés lesz a katolikus 

iskolák javára. 

 

 

FARSANG    FARSANG    FARSANG    FARSANG    FARSANG 
 

Az idei farsang 2003. február 11-én délután 1/2 4-kor lesz a gyermekek számára. 
Programok: jelmezverseny, vetélkedık, tombola… 

Hozzájárulásként süteményt, üdítıt és tombolához játékokat szívesen fogadunk. 
Az ifjúsági hittanosok farsangja (15 éves kortól)  

febr. 9-én pénteken este 7 órakor kezdıdik.  

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 
 

 

 

 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı 
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. 

 


