
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Mai forrongó társadalmi helyzetünkben egyre többször hangzik el, hogy 
imádsággal és böjttel tehetünk valamit. A nagyböjt alkalmat ad arra, hogy 

egészen komolyan vállaljuk a lemondást, a böjtöt.   
 
Egyházunk mai elvárása, a két szigorú böjti nap és a péntekenkénti hústilalom minimum 
elvárás. Éppen azért van ez így, hogy leleményesen megkereshessük 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. Általánosságban csökkentsük a 

fogyasztásunkat, csak a szükségeset fogyasszuk mindenbıl!  
Böjtöltessük a szemünket, a fülünket, a szánkat! A számítógépet csak 
ténylegesen munkára használjuk! 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! Adjunk bátran a 
másiknak idınkbıl!  
 
A böjt közösségi tett. Együtt tesszük, akkor is, ha ki-ki másként teszi, más 
önmegtagadást vállal. A böjt közösségi jellegét fejezzük ki azzal, hogy esténként, 9 
órakor mondjuk el a Szentmise bánatimáját, (Gyónom a mindenható Istennek …) 
főzzünk hozzá egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Ezzel egyrészt kifejezzük 
bőnbánatunkat, másrészt egymásért imádkozva tesszük, amit a bánatimában kérünk: 
„imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz!” Osszuk meg 
egymással – névtelenül – azt, amit vállalunk, ehhez egy 
kosarat teszünk ki, amelybe betehetjük vállalásunkat.  
 
Hiszem, hogy a komolyan vállalt imádság, böjt, önmegtagadás 
által Jézus arca átragyog tekintetünkön. Hiszem, hogy a 
csendes ima és böjt sugárzóvá válhat. Ha pedig sugárzóvá 
válik, ez alkalmat teremt a beszélgetésekre, a tanúságtételre 
is. 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

 
Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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„ A betegek évente megtartott világnapjával az 
Egyház a legszélesebb körben szeretné 
fogékonnyá tenni az egyházi közösséget az 
egészségügy hatalmas területén végzett 
lelkipásztori szolgálat fontossága iránt. Ez a 
szolgálat szerves részét képezi küldetésének, 
mivel Krisztus üdvözítő küldetésének vonalába 
illeszkedik. Ő, az isteni Orvos „ahol csak járt, 
jót tett, meggyógyította az összes ördögtől 
megszállottat” (ApCsel.10,38). 
Szenvedésének, halálának és feltámadásának 
misztériumából az emberi szenvedés értelmet 
és teljes világosságot nyer.” 
 

XVI. Benedek pápa 

 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
február 7-re országos gyűjtést hirdet 

hazánk templomaiban, amellyel a 
katasztrófa sújtotta Haitinak kíván 

segítséget nyújtani. A püspökök 
testülete körlevélben kéri a hívek 

 nagylelkű adományait. 

Kedves Testvérek! 
 

Mindannyian értesültünk a sajtóból arról a rendkívüli pusztító erejű földrengésről, amely január 12-én 
és azt követő napokban Haiti szigetét sújtotta. Emberek százezrei haltak meg és milliók váltak 
nincstelenné az amerikai földrész egyébként is legszegényebb országában. A katasztrófa méreteit nehéz 
szavakba önteni, a főváros szinte teljes egészében megsemmisült. 
 A Katolikus Egyház kezdettől fogva nagy erőkkel sietett a szerencsétlenül járt lakosság 
megsegítésére. A Nemzetközi Karitász családok tízezreit látta már el élelmiszerrel, ivóvízzel, sátrakkal. 
Ugyanakkor nagy szükség van a további segítségre is, ezért február 7-én, vasárnap minden katolikus 
templomban gyűjtést rendezünk a haiti földrengés károsultjainak támogatására. Kérjük a hívek 
nagylelkű adományait, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. 
 Az összegyűlt adományokat a Vatikánnak a szomszédos Dominikai Köztársaságban található 
nagykövetségére utaljuk át, ahol a segélyek megszervezése történik. 
 

Budapest, 2010. február 1.    Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
 

  A Haitit sújtó természeti katasztrófát követően világszerte összefognak 
az egyházak és karitatív szervezetek, hogy segítséget nyújtsanak a 

földrengés áldozatainak. 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábban 
százezer dollár gyorssegélyt utalt át a szigetország 
megsegítésére.  

A Katolikus Karitász bankszámlát nyitott, hogy 
összegyűjtse a bajbajutottaknak szánt 
adományokat. Az adománygyűjtő számlán eddig 
több mint 2 millió forint gyűlt össze. 

Számlaszám: 12011148-00124534-00900004 

 
 
Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! 
   Milyen jó, hogy rábízhatjuk 
   kezünket arra a Kézre, 
   amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, 
   amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, 
   s amelyet szegek vertek át. 
   Ráhagyatkozni arra a Kézre, 
   amely olyan, mint a mienk, 
   de amelynek tetszıleges döntését csupa jóság vezérli, 
   s folyton csak szorosabban köt le minket önmaga számára. 
   Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejő Kéznek, 
   amely lehat a lélek velejéig, 
   amely formál és teremt, 
   s amelyen át oly végtelen szeretet árad. 
 
       Teilhard de Chardin 



 
 … hogy mit jelent számukra Jézus? 
 

A kérdést ezúttal nem én találtam ki, hanem 
kölcsönvettem Ottlik Gézától. De mielőtt az ő 
válaszát elolvasnád, gondolkodj el te is, azután 
nézd meg, hogy akiket megkérdeztünk, mit 
feleltek…  
 

– Jézus: barát, úr, atya, társ. Olyasvalaki, akihez 
bármikor bármivel fordulhatok. A kapcsolat alapja az 
Ő szeretete és az én viszontszeretetem, bizalmam. A 
kapcsolattartás tudatos formája az ima, egyébként 
Jézusnak a folyamatos jelenlétét is érzem, ha figyelek 
rá. (22 éves lány) 
 

– A példaképet, a hitet, a megnyugvást, a reményt. Az 
életben bármilyen problémával találkozunk, e négy 
fogalom valamelyike elengedhetetlen a megoldásban. 
(50 éves édesapa) 
 

–Jézus? A lelkemben az Isten. Ilyen egyszerű. Nem?  
(7 éves lány)  
 

– Nekem Jézus azt jelenti, Aki sugározza a hitet, 
szeretetet és a reményt. (18 éves fiú) 
 

– Az Isten egyszülöttje, aki utat mutat az Atyához.   
(23 éves lány) 
 

- Számomra Jézus az igazi szeretet és a legjobb barát, 
akihez az ember fordulhat. (40 éves anyuka) 

 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

 
 
  

 Ottlik Géza: Körkérdés Jézusról 

Ha jól értettem, s a kérdés nem az, hogy mit jelent Jézus a világnak, az emberiségnek, az elmúlt és eljövendő 
évezredeknek, hanem hogy nekem, személyesen, budapesti lakosnak kicsoda Ő, akkor könnyű válaszolni rá. Uram 
és Megváltóm. Miként arra a kérdésre is van felelet, van szó, hogy például ki volt nekem egy kecskeméti születésű 
Szabó Erzsébet Ottlik Gézáné. Anyám. Fölöttem pedig a csillagos ég. De hogy mit jelent nekem a csillagos ég, 
anyám vagy Jézus, ezen sem elmélkedni nem szoktam, sem válaszolni nem tudok rá. Nem is tartozik másra, 
bizalmas magánügye kettőnknek, nekem és a csillagos égnek. Az emberi nyelv eddigi jelentéskészlete, 
összetételének szabályai, gondolkodásunk meglévő fogalmi felszerelése nem teszi lehetővé, hogy ilyen – nyelven 
inneni és nyelven túli, intuitíve megragadható – tartalmakat kifejezzünk (ahogyan egyszer a regényről szólva 
próbáltam demonstrálni). A legfontosabb dolgokról nem tudunk beszélni, vagyis gondolkozni sem létezésünk 
alapjai – a hallgatás mélyén – sértetlenül őriznek ép, teljes tartalmakat. A nyelv fel tudja bontani roppant 
összetettségüket részjelentésekre, érzelmi, indulati, etikai, esztétikai, gondolati, akarati jelentésekre. Ezek az 
értelmezések mind csonkák, hamisak. Az író a nyelvet nem ebben az értelmező, felbontó funkciójában használja, 
hanem éppen ellenkezőleg, mondhatnánk visszaélve a nyelvtan szerkezetével és a szavak jelentésrendszerével, 
versében, regényében a világ eredeti épségét és teljességét igyekszik visszaállítani. És ha ez egyáltalán sikerül 
neki, csak a szövegébe beáramló hallgatásokkal sikerülhet. Ha pedig nincs benne a művemben mindez, anyám, az 
égbolt, Jézus, akkor semmi sincs benne. Nem néven nevezve kell jelen lenniük – a vers nem a csillagokról szól, 
nem Jézusról, nem a költő anyjáról – hanem valóságosan. Ha Ő nem áradt bele a mégoly profán, világi 
jelentésmozzanatokból összerakott művembe – ha másként nem, hát mint szomjúság, halhatatlan vágy, a szarvas 
kívánkozása a szép hűvös patakra –, akkor nem is hoztunk létre semmit. 
 

       (Ottlik Géza: Próza. Válogatott írások. Budapest, 1980., részlet) 
 

 

 
 
-Melyik a legfelső memória? 
-U-RAM. 

- Hogy fognak kezdődni 50 év múlva a mesék? 
- Egyszer volt, hol nem volt, az operációs 
rendszeren is túl... 

Két számítógép beszélget: 
- Iszonyatos rémálmom volt… 
- Mit álmodtál? 
- 0 1 1 1 0 1 0 0 2 

- Mit keres egy részeg a számítógépben? 
- A CD-RUM-ot 

- Hogy találod meg a Nagy Ő-t? 
- Shift és kis ő. 

Pistikétől megkérdezi az anyukája: 
-Pistike, hogy beszél a kutya? 
-Vau-vau -- mondja Pistike. 
-És a macska? 
-Miau-miau. 
-És az egér? 
-Klikk-klikk… 

 

 

 



 
 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának első 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melyből hitéleti 
tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 
A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

A törvényben előírt 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 

hétfő 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 -------------- 

JEGYESISKOLA 
 

Február 17-én, szerdán 19.00-kor a 
Magyar Szentek Templomában  

jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló előadássorozat  
a résztvevők igazolást kapnak. 

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

Február 28-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák 
javára. 

 

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. 

 

 Budai Egyházközségek 
Tízedik, Jubileumi Bálja 

2010. február 13-án, 
szombaton 19 órakor lesz 
a II. ker. Móricz Zsigmond 
Gimnázium épületében. 

A jegyek ára 3000 Ft + egy 
tálca sütemény. 

 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  

 

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

 

Február 11-én, csütörtökön betegek világnapja lesz. 
Az esti szentmise keretében fél 6-kor kiszolgáltatjuk a 

betegek szentségét azoknak, akik ezt kérik és felkészültek rá. 

A szentmise előtt 5 órától gyónási lehetőséget biztosítunk! 
 


