
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jézus Krisztus értetek szegénnyé lett. (Kor 8,9) 
(XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetének mottója) 

 
Mai forrongó társadalmi 
helyzetünkben egyre többször 
hangzik el, hogy imádsággal 
és böjttel tehetünk valamit. 
A közelgı nagyböjt alkalmat 
ad arra, hogy egészen 
komolyan vállaljuk a 
lemondást, a böjtöt. Hogy 
errıl beszélünk, az elsısorban 
egymás felé kell történjen, és 
nem a világ felé. Egymás felé, 
mert a böjt közösségi 
gyakorlat is, mert ha tudom, 
hogy többen tesszük, 
könnyebb vállalni a lemondás 
erıfeszítését.  

A kezdıdı nagyböjtre két idézet 
áll elıttem. Az egyik a nagyböjti 
prefációban: „most többet 
imádkozzanak, és buzgóbban 
gyakorolják az irgalmasság 
tetteit.” A másik az egyik 
zsolozsma himnusz verssora: „Étel 
s italban hısi fék.” 
Egyházunk mai elvárása, a két 
szigorú böjti nap és a 
péntekenkénti hústilalom 
minimum elvárás. Éppen azért van 
ez így, hogy leleményesen 
keressük meg azt, amit helyzetünk, 
állapotunk megenged a nagyböjti 
önmegtagadásokra.  

Mit tehetünk? Vállaljuk például a napi háromszori étkezést! Ezt akkor is megtehetjük, ha 
munkahelyen étkezünk, és abban hús is van. Böjtöltessük a szemünket, a fülünket, a szánkat! A 
számítógépet csak ténylegesen munkára használjuk! Korlátozzuk a tv elıtt töltött idınket. 
Teremtsünk csendet magunkban és magunk körül!  
Mit tegyünk az így felszabaduló idınkkel? Használjuk imádságra, hétköznapi szentmisére, 
keresztútjárásra! De használhatjuk beszélgetésekre otthon, családi körben. Vagy látogassunk meg 
valakit, akit már régen kellene, keressük a nehéz kapcsolatok rendezésének lehetıségét! Gyakoroljuk 
az irgalmasság testi, lelki cselekedeteit környezetünkben! 
 
Az irgalmasság testi cselekedetei  
1. Az éhezıknek ételt adni,  
2. a szomjazóknak italt adni,  
3. a szegényeket ruházni,  
4. az utasoknak szállást adni,  
5. a fogságban levıkért imádkozni,  
6. a betegeket látogatni,  
7. a halottakat eltemetni.  
 

„Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten 
felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely felette áll minden névnek. ”  (Fil. 2,8.) 
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Az irgalmasság lelki cselekedetei:  
1. a bőnösöket meginteni, 
2. a tudatlanokat tanítani,  
3. a kételkedıknek jó tanácsot adni,  
4. a szomorúakat vigasztalni,  
5. a bántalmakat békével tőrni,  

6. az ellenünk vétkezıknek, megbocsátani,  
7. az élıkért és holtakért imádkozni.  
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*************************************************** ********* 

Ha  a  B ib l i a  l e n n e  a  m o b i l o m…  
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat? 
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk? 
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? 
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre? 
Mi lenne, ha ajándékként adnánk? 
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsınként ezt vennénk elı? 
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, 

hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban? 
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele 
kommunikálni, aki ezen keresztül is válaszol. 
És miért jobb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerı miatt aggódnunk, 
ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész 
Földön és kiontott vérével aláírta azt a szerzıdést, mely örökre szól, és állja minden 
számlánkat, így ingyenesen hívható... 
 
Sürgıs hívószámok:  
Ha szomorú vagy, hívd a Jn 14-et! 
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et! 
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn 15 -
öt! 
Ha bőnt követtél el, hívd a Zsolt 51-et! 
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt 6:19-34-et! 
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et! 
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-
et! 
Ha hitednek erısítésre van szüksége , hívd a 
Zsid 11-et! 
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at! 
Ha keserő és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at! 

Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt 11:25-30-at! 
Ha a világ nagyobbnak tőnik Istennél, hívd a Zsolt 
90-et! 
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et! 
Ha imáid gyengék és önzıek, hívd a Zsolt 67-et! 
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs 1 -et! 
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et! 
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 
1Kor 13-at! 
Ha az emberek rosszindulatúnak tőnnek, hívd a Jn 
15-öt! 
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!  

 
Figyelem! Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel! 

Minden vonal 0-24 óráig hívható. 

Minden hónap 3. szerdáján a Kruspér utcai 
Szent Tádé kápolnában 16,00 órától az esti 
szentmise kezdetéig együtt olvassuk a szentírást. 
A cél az, hogy a Szentírás évében végigolvassuk a 
szentírást adott tematika szerint. A helyes 
értelmezés végett a szakasz elolvasása után rövid 
magyarázatot tartunk.  
Idıpontok: febr. 20; márc. 19; ápr. 16; máj. 
21; jún. 18; 
Az összejöveteleket Gergelyné Kovács Mária vezeti. (tel:386-0540) 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
… hogy melyik volt eddig a legötletesebb 
jelmeze, amit eddig látott? 
 

Itt a farsang, áll a bál. Bár valószínő már mindenki 
elkészítette eddigi legjobb jelmezét idénre, azért 
mégiscsak megkérdezzük híveinket (akár ötlet 
gyanánt jövıre): 
 
Melyik volt eddig a legötletesebb jelmez, amit 
láttál vagy viseltél? 
 
–Láttam egyszer egy fogkefe, fogkrém jelmezt. Az 
ember fogkrémnek öltözött (lepedıbıl talán) és a 
fogkefe egy hatalmas autómosó kefe volt. Nagy 
sikert aratott. (20 éves lány) 
 

- Egy farsangon díjat nyert egy zsákbamacska 
jelmez. Egy zsákba bújtatták a kislányt, lukak 
voltak rajta a kezének és a lábának, fekete 
nadrág volt rajta, és kapucnis pulcsi, arra volt 
varrva egy macska álarc, meg fülek. (31 éves 
anyuka) 

 

– Vámpír voltam egyik évben. Fekete köpeny, fekete 
ruha volt rajtam. Az egyetlen, amit be kellett 
szerezni hozzá a vámpírfogak voltak. És persze 
festékkel tettük élethővé: vér folyt a számból.  (16 
éves lány) 
 

- Láttam egyszer egy boszorkányt. Fekete 
ruhája alatt hatalmas púpot viselt és persze 
a seprője elengedhetetlen kelléke volt. A 
megjelenéséhez nagyon hozzátartozott a 
boszorkányos viselkedése is! (28 éves férfi) 

 
- Tavaly a csizmás kandúr tetszett legjobban. 
Macskának festett arcához fekete ruhája volt, 
hosszú farka, bajsza. Kardja volt és persze hosszú 
térdig érı csizmája. (16 éves fiú) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk ötleteit! 

 

            Jézus megkísértésének helye. 
            Ide is elvitte Jézust az ördög. 
            Ha ........Fia vagy." 
            Jan. 6-tól hamvazószerdáig 

terjed.             Jézusnak is része volt benne. 
            "Uradat,.... imádd és csak neki szolgálj!" 

            "hogy ........ ne üssed lábadat." 
            Isten küldötte. 
            Húsvét elıtti készületi idıszak. 
            "Az is .........van." 
            "Nemcsak kenyérrel él az 

........."             Ami sérti Istent. 
            Amivel kiengesztelhetjük 

Istent.             Hamvazószerdán szórja a pap fejünkre. 

A meghatározások  
által próbáld megoldani  
a rejtvényt. Megoldásként a 
nagyböjti idı másik  
elnevezését fogod megtalálni. 

            "Emlékezz ember: ........lettél." 

Csak egy bető 
 Egy minneapolisi házaspár 
eldöntötte, hogy Floridába megy 
felmelegedni egy különösen fagyos télen. 
Úgy tervezték, hogy ugyanabban a 
hotelben szállnak meg, ahol a 
mézesheteiket töltötték 20 évvel 
azel ıtt. Mozgalmas programjuk miatt 
nehéz volt összeegyeztetni az utazási 
id ıpontot, ezért a férj pénteken, a 
feleség pedig a következ ı napon repült 
Minneapolisból Floridába. A férj 
bejelentkezett a hotelbe, ahol a 
hotelszobában egy számítógép is volt, 
nem úgy, mint évekkel azel ıtt, és 
eldöntötte, hogy küld egy e-mailt 
feleségének. Véletlenül azonban 
kihagyott az e-mail címb ıl egy bet őt, s 
anélkül, hogy észrevette volna a 
tévedést, elküldte a levelet a rossz 
címre.  
 Közben ... valahol Houstonban ... 
egy özvegy épp a férje temetésér ıl 
érkezett haza, akit az Úr hazahívott az 
ı dics ıségébe, egy szívinfarktus után. 
Az özvegy elhatározta, hogy megnézi a 
barátoktól és rokonoktól érkezett e-
maileket. Miután elolvasta az üzenetet, 
visított és elájult.  
 Fia berohant a szobába, édesanyját 
a földön találta, majd felpillantott a 
képerny ın található szövegre:  
Szeret ı feleségemnek  
Id ıpont: 2005 okt.13, péntek  
Tárgy: megérkeztem!  
Drága Szerelmem!  
Tudom, meg vagy lep ıdve, hogy üzenetet 
kapsz t ılem. Már számítógépük is van az 
ittenieknek és lehet szeretteinknek e-
mailt küldeni. Épp most érkeztem meg és 
jelentkeztem be. Minden el ı van készítve 
a holnapi érkezésedre és már nagyon 
várom, hogy találkozzunk.  
Remélem, hogy az utazásod olyan csendes 
lesz, mint az enyém.  
PS.... Tényleg nagyon meleg van 
idelent!!!  

 



 
 

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  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 

 
 

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

 
 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 -------------- 

A farsangi idıszak február 5-ig tart.  

Február 6-a 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 13-én, szerdán 19.00-kor a 
Magyar Szentek Templomában  

jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló elıadássorozat  
(febr.13., 20., 27., márc.5., 12., 19.) végén 

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

 
Február 24-én, vasárnap országos győjtés lesz a katolikus iskolák javára. 

 

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. 

 

Nagyböjtben  
 minden pénteken  
a Kruspér utcai kápolnában  
az esti szentmise után  
keresztutat járunk (kb.17,45 ) 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  


