
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Negyven Napunk programja: most új módon böjtölünk! 
 

1. hét 02.21.-tıl: Az érzékszerveim böjtje – a 

bérmálkozókért . 

    * A szemem Istené: csak azt nézem, olvasom, ami 

épít. 

    * A fülem Istené: figyelmesen végighallgatok 

mindenkit. 

    * A nyelvem Istené: nem fecsegek és mindenkirıl 

csak jót mondok. 

    * Én magam Istené vagyok: örülök ennek, minden 

nap megköszönöm. 
 

 2. hét 03.04.-tıl: A kapcsolataim böjtje – 

közösségünk tagjaiért . 

    * Idıt és figyelmet szentelek a családtagjaimnak. 

    * A héten végzek valami szolgálatot a 

közösségünkért. 

    * Kiengesztelıdök mindenkivel, senkire nem 

neheztelek. 
 

 3. hét 03.11.-tıl: A szívem böjtje – saját 

megújulásomért. 

    * Számvetést készítek az életemrıl: mi, vagy ki van 

elsı helyen a szívemben? 

    * Bátran nemet mondok bőneimre, rossz 

szokásaimra is. 

    * Fölkészülök egy komoly szentgyónásra. 
  

4. hét 03.18.-tól: A zsebem böjtje – a rászorulókér t. 

    * Megvizsgálom a pénz-kezelésemet, hol pazarlok? 

    * Tılem telhetı nagyobb összeget juttatok egy 

szegény családnak. 

    * Valamirıl lemondok, és az árát a templomépítésre 

adom. 

5. hét 03.25.-tıl: Az id ım böjtje – személyes Isten-

kapcsolatomért . 

    * Reggel örömmel és idıben kelek, mert Isten mai 

szép tervén munkálkodhatok. 

    * Igyekszem 15 percet elmélkedni, hogy jól 

ráhangolódjak Isten tervére. 

    * Gondosan és figyelmesen végzem a munkámat, 

nem lopom a napot. 

    * Napközben megállok egy rövid idıre Istennel: 

szentség-látogatás, rózsafüzér, keresztút. 

    * Találok idıt arra is, hogy meglátogassak valakit, aki 

nehéz helyzetben van. 

    * Az estémet is Istennel fejezem be, legalább 15 

percet Neki ajándékozok. 
  

6. hét 04.01.-tıl: Ünnepl ıbe öltöztetem a szívem! 

    * Igyekszem mindent jó elıre elrendezni, hogy az 

Ünnep ne legyen kapkodás. 

    * Rendben van minden? – A szívem, az idım, a 

kapcsolataim?... 

    * Igyekszem részt venni minden szertartáson, együtt 

ünnepelve az Egyházzal. 

    * Én is újjá akarok születni húsvétra! 
  

7. hét 04.08-tól: İrzöm az Ünnepet! 

    * Az Ünnep számomra nem a szétszóródásé, hanem 

Isten ideje. 

    * Nem adom át magam az üres, tartalmatlan 

pihenésnek. 

    * Az „ünnepek elmúltával” is ünneplı lélekkel élem az 

Istentıl kapott új életet 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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Nagyböjt elsı vasárnapján, az Anyaszentegyház, az evangéliumon keresztül, Krisztus negyven 

napos pusztai tartózkodását állítja elénk (Lk 4, 1-13).  Ott pedig Krisztus, egyedül, egy kiéletlen 
helyen, étel nélkül, felkészül az İ földi küldetésére, a hagyományos magyarázatok szerint.  Az 
evangéliumból tudjuk, hogy ez Krisztus számára nem volt könnyő idıszak, és sok mindennek ki volt 
téve.  Mint olvashatjuk, kísértésbe is esett, mert bizony éhes volt, fáradt volt, sıt, elege is volt az egész ottlétbıl.  
Természetesen, könnyebben szeretett volna élni, ezeket mind otthagyni, és a sátán felkínálta ezeket a lehetıségeket. Nem is 
egyszer, hanem háromszor!  Krisztus viszont mindegyik alkalommal nemet mondott a kísértésnek.  Azonban szokatlannak 
tőnhet az, hogy Krisztus így akart felkészülni az İ küldetésének teljesítésére.  Értelmetlennek tőnik az İ szenvedése, hogy ha 
már egyszer az İ megkeresztelkedésekor az Atya kinyilatkoztatta, hogy Krisztus a szeretett Fiú.   

Miért volt ez szükséges Krisztus számára? A válasz egyszerő: nem is Krisztusnak volt szüksége arra, hogy mindezt 
felvállalja, hanem nekünk, embereknek.  İsszüleink, teremtésükkor megélhették a tökéletes szeretetkapcsolatot Istennel. 
Istennel teljes harmóniában éltek, felhıtlen volt a viszonyuk. De az ember úgy döntött, hogy saját útját járja, elfordult az 
Istentıl, és kiérdemelte a magányt és a halált.  Ez azonban ellentétben állt Isten tervével, és nem engedhette, hogy ez így 
maradjon. Ezért aztán az üdvtörténelem folyamán Isten többször is szövetséget kötött az emberrel, és felkínálta a megváltást, 
az embernek csupán igent kellett volna mondani.  Az ember viszont újra meg újra nemet mondott, megszegte a Vele kötött 
szövetséget.  Ezek a szövetségek elégteleneknek bizonyultak a megváltásra, mivel az ember sorozatban elutasította.  Ezért 
az Isten, az ember megmentéséért, elküldte egyetlen Fiát, aki emberi testet öltött.  De nem csak testet öltött, hanem kimutatta 
szeretetét azzal, hogy azonosult az emberrel.  Felvette az ember természetét, szolidaritást vállalt az emberrel.  Krisztus 
elszenvedte mindazokat, amiket minden ember elszenved, mint például a kísértéseket. Sıt, amint a katekizmusban 
olvashatjuk, Krisztus helyettünk felvállalta mindezt, helyettünk elszenvedte mindezt, hogy az ember „nem” válasza „igen” 
legyen, a halálból élet legyen, és az ember újjá szülessen. (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 540. pont, „A kísértés 
megmutatja, hogy Isten Fia mely módon Messiás, ellentétben azzal a szereppel, amit a Sátán javasolt neki, s melyben az 
emberek szívesen látták volna.  Ezért Krisztus helyettünk gyızte le a Kísértıt.”) 

Ez a Nagyböjt lényege és misztériuma , hogy nem csupán magunkért vállaljuk a nehézségeket , hanem másokért, 
az egész emberiségért.   Krisztus így tett velünk, és így vált hatékonnyá az emberrel kötött szövetség.  Nagyböjtben mi is 
tegyünk hasonlóképpen, merjünk azonosulni a mai emberrel, felvállalni az İ szenvedéseit és nehézségeit helyette, hogy  a 
mai ember „nem” válasza Istenre „igen”-né váljon, é s így társadalmunk és országunk újjászülethessen. 
             Tamás atya 
 

 
 

 Plébániánk ifjúságának Tamás atya egy czestochowa-i zarándoklatot szervezett. 
Bár a létszám nehezen alakult, végül egy kisbusszal indultunk. Nagyon hálás vagyok 
Istennek, hogy összekovácsolt egy kis társaságot imák, közvetlen beszélgetések, közös 
éneklések, együtt megélt élmények, kalandok, és közös szórakozás által. A 
lengyelországi látnivalók, a czestochowa-i és a krakkói mise éppúgy fontos élmény 
maradtak, mint a játékok, és az egymás megismeréséhez egyre közelebb vivı 
együttlétünk. Eltérı volt a résztvevıkben, hogy az út folyamán ki melyik élményt élte 
meg a csúcsként. Ebbıl néhány példa: 
 

-Klassz volt a czestoshowa-i mise a kegykép elıtt. Még az is, h olvashattam. Klassz 
volt, mikor tudtam imádkozni a krakkói templomban és a teteje is tetszett, hogy 
csillagos volt a mennyezet. És akkor úgy éreztem, hogy végre sikerül valami, ami 
azelıtt már régóta nem. Néha sikerül elérni İt ...Tetszett a vita a gyónásról és a 

halálról, meg hogy abba a beszélgetésbe beengedtetek. Jó volt az imaóra a lovagteremben. Az tényleg jó 
volt. Több olyan is lehetett volna. 
 

- Élveztem a „szabadnapot” Krakkóban. Miénk volt a lehetıség, hogy felfedezzünk egy egész várost 
önállóan. Megrázó élmény volt Auschwitz. Az ott látottakat még sokáig fogom emészteni.  
 

- Nagyon élveztem, hogy együtt voltunk, hogy összejött a csapat és jó hangulat volt, vidám társaságban 
jól ki lehetett kapcsolódni.  
 

- Megragadó élmény volt elsı este a czestochowa-i kegykép elıtt bemutatott ima csak a mi csoportunknak. 
Ott érezni lehetett valamit… 
 

- Jó volt a városnézés Krakkóban azzal a kisebb társasággal, akikkel együtt maradtunk. És nagyon 
élveztem azt is, amikor lecsatlakoztam, és elmentem villamosozni és a külvárost is megnézhettem. Egy 
város igazi arculatát nem a belváros fıutcája határozza meg számomra.  
  

- Az egész jó volt, de én elsısorban dolgoztam. 
 

-Számomra több csúcsa is volt az útnak. Az egyik legmélyebb Krakkóban az Isteni Irgalmasságnak szentelt 
templom Magyar kápolnájában bemutatott mise. Ott tényleg megéreztem az Isten végtelen irgalmát. Érdekes 
volt, hogy miután kisebb csoportokban fedeztük fel Czestochowát, estefelé véletlenszerően egy közös 
kávézóba győlt mindenki. Egymásra találtunk. És az Istenre is… És ezt éreztem a lovagteremben tartott 
imaórán is. Szakíthattunk volna arra több idıt is… de ezt mindenki kiegészíthette egyénileg. És elırébb 
vezetett a vita is az utolsó este. 
 

-  Nagyon jó volt a csapat és a vidámsága. Zarándoklatra indultunk, de belefért a vidámság és a nevetés 
is. Nagyon tetszett a programok szervezettsége, elıre lerendezett volta mind Czestochowában, mind 
Wiericzkában a sóbányánál és máshol is. Tartottam attól, hogy túl leszünk programozva, de mindenhol volt 
szabadprogram és erre elegendı idı is. Egyetlen negatívum az volt, hogy nem volt túl jó a kávé (kawa)… 
 

-Legjobban a közös város-és templomnézéseket élveztem, az esti programokat és magát a közösséget. 
 

Köszönjük Tamás atyának a szervezést, a hitet, hogy összejön az út és a lelki vezetését; a Köszönjük Tamás atyának a szervezést, a hitet, hogy összejön az út és a lelki vezetését; a Köszönjük Tamás atyának a szervezést, a hitet, hogy összejön az út és a lelki vezetését; a Köszönjük Tamás atyának a szervezést, a hitet, hogy összejön az út és a lelki vezetését; a 
híveknekhíveknekhíveknekhíveknek az alapítványon keresztüli támogatását; Palinak, hogy balesetmentesen „vezetett” minket;  az alapítványon keresztüli támogatását; Palinak, hogy balesetmentesen „vezetett” minket;  az alapítványon keresztüli támogatását; Palinak, hogy balesetmentesen „vezetett” minket;  az alapítványon keresztüli támogatását; Palinak, hogy balesetmentesen „vezetett” minket; 
és külön köszönjük azoknak a néniknek a munkáját, akik süteménnyel láttak el minket az egész útra!és külön köszönjük azoknak a néniknek a munkáját, akik süteménnyel láttak el minket az egész útra!és külön köszönjük azoknak a néniknek a munkáját, akik süteménnyel láttak el minket az egész útra!és külön köszönjük azoknak a néniknek a munkáját, akik süteménnyel láttak el minket az egész útra!    
    

Hálánk jeléül egy diavetítéssel egybekötött élménybeszámolóraHálánk jeléül egy diavetítéssel egybekötött élménybeszámolóraHálánk jeléül egy diavetítéssel egybekötött élménybeszámolóraHálánk jeléül egy diavetítéssel egybekötött élménybeszámolóra     hív hív hív hívunk és unk és unk és unk és várunkvárunkvárunkvárunk    
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… hogy mit jelent számukra a nagyböjt… 
 

A felszabadult farsangi mókák után február vége 
felé elérkezett a nagyböjt ideje. Ezzel 
kapcsolatban tettük fel kérdésünket, amellyel 
titeket is arra bíztatunk, hogy gondolkodjatok el: 
mire szeretnétek felhasználni ezt a szent idıt. 
Válaszolj te is: 
 

Számodra mit jelent a nagyböjt? 
 

– Lelki csendet, elmélyülést. 
 

– Béketeremtést és csendteremtést a családban, a 
munkánkban… Mégis azzal a tudattal, hogy itt a 
feltámadás, és hiába forrong a világ, bízom 
benne, hogy ezt tudjuk látni. (50-60 éves szülık) 
 

– Visszatérést, megtérést Istenhez, és a Vele való 
szorosabb kapcsolattartást az imában és a 
mindennapi életünkben. (19 éves lány) 
 

– Böjtöt jelent, hogy péntekenként nem eszünk 
húst és valamirıl lemondunk, amit szívesen 
csinálnánk, pl. tévé-nézésrıl, internetezésrıl… 
(13 éves lány) 
 

– Felkészülést a húsvétra, és átérezni azt, amikor 
Jézus negyven napig böjtölt. Egy kihívást is 
jelent, hogy meg tudod-e tenni, amit vállalsz. (19 
éves lány) 
 

– A Nagyböjt egy lehetıség az újrakezdésre, 
hogy tegyem jóvá azt, amit elrontottam. (32 éves 
férfi) 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

ELMÚLT A FARSANG IDEJE,  
DE JÓ VOLT! 

 
 Bár már megkezdıdött a böjt, komolyan, 
testben és lélekben összeszedetten, 
összeszedettebben készülünk húsvét ünnepére, 
mégis jó visszagondolni a velünk történt boldog 
percekre. Így például a farsang gondtalan, vidám, 
együtt töltött napjaira. Mert plébániánkon két ilyen 
alkalom is volt.  
 Az egyik egy péntek estére szervezıdött, 
ahova a 15 évesnél idısebb fiatalokat várták egy kis 
lazításra, nevetésre, versengésre. Természetesen 
jelmezbállal kezdıdött, amiben két pozitívum volt.  
 Az egyik, hogy tényleg 
sokan beöltöztek, a másik, hogy 
nagyon ötletes és jól kidolgozott 
jelmezeket láthattunk: csizmás 
kandúrt, csillagfejő csavarhúzót, 
méhecskét, öreg nénit, Salkaházi 
Sárát és még sok mást. Felsorolni 
mind soká tartana. Késıbb volt 
vetélkedı a templomunkról, és 
közben persze étel-ital bıség. No 
meg tánc.  

 A másik farsangi mulatságot 
vasárnap délutánra szerveztük 
a kisebbeknek. Itt is volt 
jelmezverseny sok ügyes 
alakítással (megtestesült 
fejetlenség, szellem, kalóz, 
katica), de legjobbnak Szent 
László király jelmezét tartották, 
aki ezért egy egész tortát nyert.  

  
 De a többiek sem 
búslakodtak, hiszen az utána 
következı ügyességi 
versenyekben is lehetett nyerni 
értékes pontokat és finom 
falatokat egyaránt.  
  
 

 Majd következett a mindenki által nagyon 
várt tombola! A kis csörgıktıl, a komolyabb 
könyveken és írószereken át itt is volt lehetıség 
elnyerni a fıdíjat: ami egy óriási plüss jegesmedve 
volt és a különdíjat: egy egész gyümölcstortát!  
 Azt hiszem, bármely rendezvény bármely 
résztvevıje egybehangzóan állítaná: jó volt együtt 
tölteni az idıt, együtt szórakozni a mulatság idején. 
Most pedig itt az ideje, hogy néha vissza-
visszatérve a vidám percek gondolataira, komolyan 
gondoljunk a böjtölések, felajánlások, imák, 
keresztutak végzése által Krisztus értünk vállalt 
szenvedéseire! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
Mai rejtvényünk könnyő. Emlékszel még arra, milyen 
esemény történt Jézussal a hegyen a mai 
evangéliumban? Ha véletlenül elfelejtetted volna, 
megfejtheted, ha a bal felsı sarokból "L" alakban 
(lóugrás) elindulsz. (A megfejtés 19 bető, és két szó.) 

J B Á Á Z 

Z V S C S 
S É D Í L 
E O U A F 
Z G N T H 

     
Megfejtés: ................................................................................................
 

A március 20-ig (borítékban, névvel ellátva, Szilasné 
Udvardy Katalinnak, Tel: 78-66-332, Bp.1117 
Bogdánfy Ö.u.7/b. vagy a plébániára) beküldık között 
ismét meglepetést osztunk! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Családok lelkigyakorlata 
  

Március 16. és 18. között a Szív Lelkiségi Központ várja az évek óta visszajáró (nagy)családokat és új 
résztvevıket, hogy segítsenek nekik megtalálni és megteremteni életükben a harmóniát és az egységet. 

A csoportokba 10-12 családot fogadnak, maximum 40 gyermekkel. 

A program sajátosságai:  

 
– a szülık és gyermekek közel vannak egymáshoz  
– a gyerekek látják szüleiket elmélkedni, csendben imádkozni, vagy örömmel játszani 
– a szülök kapcsolata egymással és a házaspárok közösségi kapcsolatai mélyülnek 
– a gyerekek közössége is formálódik közben;  
 

 

A felnıttek lelkigyakorlatát Kulcsár 
Apollónia SJC, a gyermekek programját 
önkéntesek vezetik. 

A szentmisét Béky Gellért SJ mutatja 
be. 

További információ: 
2022 Tahi, Villasor 7–9. 
Tel: (26) 387-162, Fax: (26) 585-088 
sziv[kukac]dunainfo.net 
www.dunainfo.net/~sziv 

 
 
 

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. 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  

 

 

Magyar Szentek 

Temploma 

Kruspér utcai 

kápolna 

Irodai 

ügyelet 

hétfı 17,30 7,00 16,00-17,15 

kedd 7,00 17,30 16,00-17,15 

szerda 7,00 17,30 -------------- 

csütörtök 17,30 7,00 16,00-17,15 

péntek 7,00 17,30 16,00-17,15 

szombat 18,30 7,00 -------------- 

vasárnap 9,00 és 11,30 8,00 és 19,00 -------------- 

 

Nagyböjtben 

 minden pénteken  

a Kruspér utcai kápolnában  

az esti szentmise után  

keresztutat járunk (kb.18 óra) 

 

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. 

Március 22-én csütörtökön 

este 7 órakor 

ökumenikus böjti Istentisztelet  

lesz a templomunkban az  

Egyetemi lelkészség szervezésében. 

 

 


