
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

Február 2-a  Gyertyaszentelı Boldogasszony ünnepe. Urunk templomban való 
bemutatására emlékezünk. Mária ünnepe, az ı közbenjárását kérhetjük ezen a 
napon. 
A mózesi törvények szerint minden anya köteles volt felvinni elsıszülöttjét a 

templomba a gyermek születése után negyven nappal. Egy bárányt vagy egy gerlepárt kellett áldozatul 
bemutatni az Úrnak. Az elsıszülöttek bemutatása – a jószág vagy termények zsengéjének felajánlásához 
hasonlóan – arra emlékeztette Izrael egész népét, hogy Istené a z elsıdleges hatalom az élet fölött , 
akár emberrıl, akár állatról, akár termésrıl legyen szó. Az alázat megvallása ez , amiben elismerték újból 
és újból, hogy az Isten az úr, övé a hatalom minden fölött. İ a világ irányítója. Minden neki köszönhetı. Az 
elsıszülött gyermekek bemutatásával lemondtak a gyermekükrıl az Isten javára. Átadták az Úrnak, 
belefektetve bizalmukat . „Legyen úgy, ahogy az Úr akarja!” – Mária mondata cseng itt is vissza. Nem lehet 
tudni, mi lesz abból a fiúból, talán csak sejteni az elızményekbıl: a Gábor angyal jelenésébıl és 
üzenetébıl, a szőzi fogantatásból, az Erzsébet látogatásakor történtekbıl, a pásztorok látogatásakor 
elhangzottakból. Utalások, apró jelek ezek, nem kézzelfogható, könnyen megérthetı események. Nem 
olyan történtek, amiknek elıre láthatták volna következményeit. Titokzatos, izgalmas események sora. 
Micsoda bizalom volt Máriában, aki felajánlotta, bemutatta az Istennek a gyermekét, aki kész volt lemondani 
róla?! Mekkora bizalom élt benne, amikor kész volt elfogadni mindazt, ami várható - teljes nyitottsággal!? És 
ezzel nem csak a gyermek Jézust, hanem saját magát is ismét felajánlotta, feláldozta, lemondva a saját 
akaratáról, kiszolgáltatva magát teljesen Istennek. De miért? Honnan volt erre képes? Nem élt benne az 
élethez való ısi ösztön? Az akarat? De benne volt, ember volt ı is. De ismerte az Isten szeretetét és 
végtelen jóságát . És tudta, magától a Jóságtól nem kaphat mást, csak jót! Ezzel a bizalommal kellene 
nekünk is lemondanunk Istennel szemben a saját akaratunkról, tudva, hogy Tıle csak jó származhat. Mert 
minden, ami rossz, az nem Tıle való. De İ úr a rossz felett is, hatalma van minden bajt, szenvedést, nyőgöt 
és betegséget, sorcsapást és háborút a mi javunkra fordítani. Hatalma van és meg is teszi! De csak akkor 
tudja megtenni, ha nem mi akarjuk bebiztosítani magunkat, ha nem mi akarunk a földi véges képességeink 
által biztonságot teremteni magunknak, hanem nyitottak vagyunk arra, hogy (esetenként a rosszat bizonyos 
ideig tőrve) İ azt tényleg a mi javunkra fordítsa. Pont akkor, amikor elérkezik az idık teljessége…  
 És most itt áll elıttük Simeon és Anna prófétaasszony, két idıs ember, akik 
szintén nagyon meglepıen fogadják Máriát, Józsefet és a nemrég született Jézust. 
Simeon karjába fogja a Gyermeket, és azt mondja: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, 
szavaid szerint békében, mert látta szemeim üdvösségedet…” Kész meghalni. Nem fél 
a jövıjétıl. És ott van Anna próféta asszony, aki idıs kora ellenére (84 éves volt) erıt 
merít a találkozásból: „dicsıítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek”, akivel csak 
találkozott. Ez az ünnep az id ısek ünnepe is! Simeon és Anna kilépnek a szomorú és 
szorongó tömegek kórusából, hogy mindenkinek elmondják: Jó dolog idısnek lenni! 
Nem zárkóznak be gyengeségükbe, megfogyatkozott erejükbe. Az idıs kort igenis meg lehet élni teljes 
szépségben, örömmel, ha Jézusban új társra, új energiára találnak, új értelmévé válik idıs éveiknek!  
 Kérjük bátran Mária pártfogását és segítségét, hogy hozzá hasonlóan, Istenbe vetett teljes 
bizalommal és alázattal tudjunk élni az Úr elıtt! És kérjük Simeon és Anna pártfogását és segítségét idıs 
korunkra, hogy tudjunk örülni Jézusnak, mint üdvösségünknek és örömünknek, tudjunk errıl beszélni 
mindenkinek. 
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Egy idıben nem foglalkoztam a bizalom kérdésével. Nem nagyon használtam 

ezt a fogalmat, és nem gondolkodtam a jelentésén. Akkor vált fontossá, amikor 
egyszer egy beszélgetés során szóba jött, és kiderült, hogy mindenféle kisebb-
nagyobb problémám alapja a bizalom hiánya. Bizalmatlan voltam a körülöttem 
élıkkel, magammal és Istennel szemben. Amikor kezdtem ráébredni erre, maga a 
bizalom fogalma is foglalkoztatni kezdett.  

Keresgélni kezdtem, figyelmesebben 
jártam-keltem naponta, hogy a bizalom 
nyomaira bukkanjak. Aztán lassacskán 
rájöttem arra, hogy mindenféle emberi 
kapcsolatom és az életben elvégzendı 
feladatom alapja csak az Istenbe vetett 
bizalom lehet. Rádöbbentem ugyanis, hogy 
Isten nélkül semmi és senki vagyok. 
Mindent Neki, és csak Neki köszönhetek: az 
egész életemet, mindent, ami abban történik, 

a bőnt kivéve. De Istennek még arra is van hatalma, hogy minden bőnt és rosszat a 
javunkra fordítson. Ha pedig Isten nélkül semmi vagyok, akkor valami, valaki csak 
Istennel lehetek. Úgy lehetek Istennel, hogy Rá bízom magam. Nem azon 
gondolkodom, hogy nekem mi a feladatom, milyen teendıim vannak, és nem 
határozom el elıre, hogy ezek miért nem fognak sikerülni – mások hibái vagy a 
magam korlátai miatt. Amikor ezeken a félelmeken túllépve rábízom magam Istenre, 
akkor már nem én leszek a fontos, hanem İ. Akkor mindent İérte teszek. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy biztonságosabban fogom érezni magam, mert Isten nem úgy 
vigyáz rám, és nem úgy segít, ahogy én elgondolom. İ más léptékben gondolkodik 
és tervez. Amiben biztos lehetek, az az, hogy szeret, és jót akar. A javamat akarja, a 
tenyerén hordoz, és minden kis lépésemet drukkolva figyeli, hogy sikerüljön. És ha 
már egy picit elıbbre jutok, annak İ nagyon örül. És akkor is fogja a kezemet, 
amikor ezt visszautasítanám. Dacból, haragból vagy megbántottságom gıgjében İt 
teszem felelıssé, İt okolom – de nem hagy ott. Amikor jól vagyok, és úgy érzem, 
hogy kerek a világ, akkor is, és amikor minden 
reménytelennek és kilátástalannak tőnik, akkor is 
teljesen Istenre kell bíznom magam.  

Nagyon szeretem Charles de Foucauld egyik 
imáját, amely így kezdıdik: „Atyám, Reád 
hagyatkozom, tedd velem, ami neked tetszik.” Már 
ebben az egy mondatban benne van a teljes 
ráhagyatkozás Istenre! És amikor ezt a 
bizalmamat minden nap meg tudom újítani, akkor utólag mindig rájövök, hogy kis, 
hétköznapi csodák történnek velem. Ez néha csak annyit jelent, hogy egy kirándulásról hazafelé nem késem 
le az utolsó buszt, vagy megoldódik egy régi-régi nehézség, ami már hosszú ideje nyomasztott, esetleg 
találkozhatok valakivel, akit már régóta nem láttam. És ezek azok a „csodák”, amik tovább tudnak lendíteni 
mindig Isten felé, és újra meg újra arra sarkallnak, hogy mondjam is el a többieknek hogy bízzanak Istenben, 
akkor majd egymásban és önmagukban is fognak tudni bízni. Nagyon sok bajunk alapja mostanában a 
bizalmatlanság, pedig számtalanszor sokkal könnyebb lenne a bizalom útját választani. Ha nem abból 
indulnánk ki, hogy a másik biztosan rosszat akar és meg akar rövidíteni, akkor sokszor sokkal könnyebben 
boldogulhatnánk.  

Mindennek az alapja az Istenbe vetett bizalom. Ha már teljesen át tudjuk adni Neki a kormányrudat, 
akkor mi is a zsoltár szavaival imádkozhatunk majd: „Sokat tettél értünk, Uram, én Istenem, csodáiddal és 
terveiddel: nincs hozzád hasonló senki sem! Hirdetni akarom ıket és beszélni róluk, de túl sok ahhoz, hogy 
számba vehetném!” (Zsolt 40,6)  



 
  
… hogy mi jut eszükbe a BIZALOM 
szóról…  
 

A bizalom mindnyájunk életében alapvetıen 
fontos. Az emberek egymás közötti 
kapcsolatának alapja csak a bizalom lehet. Te 
már gondolkodtál azon, hogy milyen helyen 
van életedben a bizalom? Megbízható vagy? 
Bízol a társaidban? A plébániai fiatalokat 
arról faggattuk, mi jut eszükbe a BIZALOM-
ról… 
 

– Az egyik barátnım jut eszembe, akinek gyakran 
elmondok magamról valamit, és megbízom benne, 
hogy nem mondja el másnak. (11 éves lány) 
 

– Ha megbízok valakiben, elhiszem, amit mond. Már 
többször megingott a bizalmam másokban, akiknek 
elhittem a szavukat, de azután kiderült, hogy nem 
mondtak igazat. (17 éves fiú) 
 

– A bizalom nehéz, mert nagyon könnyő elveszíteni. 
(22 éves lány) 
 

– Ha elvállalom, hogy valamilyen feladatot 
képességeim szerint megcsinálok, fontos, hogy akkor 
azt megbízhatóan végezzem el. (24 éves fiú) 
 

– Egy zeneszám jut eszembe, aminek ez a címe. A 
refrénje pedig: „Igazi bizalom, hiszem és akarom...” 
(20 éves lány) 
 

- Számomra a bizalom biztonságot jelent, hogy 
ráhagyatkozhatok a másikra, hogy tudom, hogy nem 
akar rosszat, nem akar megkárosítani, hogy jót akar 
nekem. (24 éves fiú) 
 

- Elsıre a vak-játék, és a Láthatatlan-kiállítás, amit 
szeretnék megnézni. Eszembe jutnak azok az Ó- és Új 
szövetségi alakok (Ábrahám, Noé, Bartimeus), akik 
Isten kérésére nem kérdéssel válaszoltak, hanem 
hittek és bíztak Isten akaratában és elfogadták az ı 
akaratát. Ilyen hitért imádkozom én is. (33 éves 
édesanya) 
 

- Az Isten. Meg, hogy nem tudom, hogyan születik, 
pedig döntı jelentıségő az életemben. A szeretet 
lényegéhez tartozik, e nélkül nincs. Vajon, hogyan 
kelthetem fel a gyermekeimben ill. hogyan ırizhetem 
meg a bizalmukat? És eszembe jut még néhány szó 
ezzel kapcsolatban: a hála -> bizalom -> 
engedelmesség. Krisztus engedelmes lett a halálig 
(határtalanul bízott az Istenben). 

 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

 

Híres emberek a bizalomról 
 

 

„Ne féljetek! Nyissátok meg, sıt tárjátok 
szélesre a kapukat Krisztus elıtt!” (II. János 
Pál pápa) 
 
“A gyanú megbetegít, a bizalom meggyógyít.” 
(tuvai közmondás) 

 
“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni 
egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan 
letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, 
akinek kedves arca előzi lelkünk bánatát, akinek 
egyszerő jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon 
boldogok legyünk.” (Ernest Hemingway) 
 
“Mennyivel többször szólal meg az emberismeret 
úgy: Vigyázz, mert ismerlek! - mint így: Ne félj, 
mert ismerlek!” (Osvát Ernı) 

 
“Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy 
Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell 
benne, hogy „madárka tolla se hull ki” az İ 
akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal 
mindent az İ kezébe tenni le; Isten reám bízta, 
hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak, 
ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít. A tunyák 
és a gyávák, akik bólogatva és hümmögve, 
Istenre bíznak mindent: a válságos pillanatban 
Isten szava nélkül maradnak.” (Márai Sándor) 
 
“Vannak, akik úton-útfélen elfecsegik, amit csak 
barátokra szabad bízni, és minden fület 
teletömnek azzal, ami nyomasztja ıket. Mások 
viszont visszariadnak attól is, hogy a 
legkedvesebbeket beavassák, s ha lehetséges 
volna, még magukra se bíznának semmit, 
minden titkot lelkükbe zárnának. Egyiket sem 
szabad tenni. Hisz egyformán hiba mindenkiben 
bízni és senkiben sem.” (Seneca) 
 

 

 
- Szappannal mosd meg a kezed, mert a víz nem 
mossa le az apró, szabad szemmel nem látható 
vírusokat. 
- Tudom, otthon van horoszkópunk, azzal lehet 
megnézni ıket.   (mikroszkópunk helyett) 
 
- Lemehetek a kampónába imádkozni? 
- Hováááá??? 
- Hát a kampónába, oda mentek a többiek is… 
- Nem inkább a kápolnába? 
 
- A halak tudod mivel lélegeznek? 
- Persze, hogy tudom, koporsóval.     



 
 

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

Budai Egyházközségek Tízedik, Jubileumi Bálja 2009.  
február 21-én, szombaton, a szokásos helyen, az ELT E 
Gömbaulájában lesz.  
A jegyek ára 3000 Ft + egy tálca sütemény. 
Fıvédnökök: Dr Erd ı Péter bíboros úr és Tarlós István 
fıvárosi FIDESZ-KDNP frakciószövetség elnöke. 
A bál díszvendégei felvidéki magyar fiatalok és tan áraik 
lesznek. 
Jegyek a sekrestyében kaphatók.  
 

JEGYESISKOLA 
 

Február 25-én, szerdán 19.00-kor a 
Magyar Szentek Templomában  

jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló elıadássorozat  
a résztvevık igazolást kapnak. 

Információ: egylelk@freemail.hu; Állandó jegyesszolgálat: www.jegyes.hu 

Február 22-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. 

 

Febr. 28. szombat este 1/2  7-
kor a Pilisvörösvári 

Nagyboldogasszony Énekkar 
énekel a templomban.  

Vezényel: Somorai Nóra, 
Orgonál: Kárpáti Levente. 

Halmos: h-moll mise, 
nagyböjti kórusmővek. 

  

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  

Febr. 7-én szombaton 
fél 4-tıl az Apostolok 
Cselekedeteinek filmes 

változatát vetítjük a 
hittanteremben.  

Minden érdeklıdıt 
szeretettel várunk. 

 


