
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hogy milyen bizalmat kér az Isten, arra nézve van egy jó történet.  
  

 Volt egyszer egy férfi, aki egy sziklán gyönyörködött a táj szépségében. Egy óvatlan pillanatban azonban 
lecsúszott. Több száz méteres mélység volt alatta, egyszer csak elkapott egy kiálló faágat.. Látta saját 
helyzetét, mely egy hajszálon függött, és arra gondolt, hogy órákig nem fogja bírni ezt a kapaszkodást sem ı, 
sem az ág. A halál vár rá, ha nem találja meg valaki, és nem segít rajta. Úgy gondolta, hogy a legbölcsebb, amit 
tehet, az az, hogy elkezd kiabálni és reméli, hogy valaki meghallja és ledob neki egy kötelet, amin felhúzza ıt a 
szikla tetejére. 
- Segítség! Segítség! Van ott fenn valaki? Segítség! -- kezdett kiabálni emberünk. 
Sokáig nem jött válasz, egyszer csak egy hang nevén szólította és megkérdezte, hogy nincs-e semmi baj? 
- Jól vagyok -- mondta emberünk -- leszámítva ezt a cudar helyzetet, de te ki vagy? 
- Én az Úr vagyok -- jött a felelet. 
- Úgy érted...Isten? -- jött a bátortalan kérdés. 
- Igen, úgy -- szólt a hang. 
- Istenem, kérlek, segíts rajtam! Megígérem, hogyha segítesz innen lejutni, többé soha nem vétkezem. Nagyon jó 
ember leszek. Életem hátralévı részében Téged foglak szolgálni. 
- Lassabban az ígéretekkel -- szólt az Úr -- elıbb leszedlek onnan, aztán beszélgetünk. Egy dolgot kérek tıled, 
nagyon figyelj! 
- Bármit kérsz, megteszem! Csak mondd, hogy mit tegyek Uram! 
- Engedd el az ágat! -- jött az Úr kérése. 
- Micsoda?? 
- Engedd el az ágat, csak bízz bennem! 
Ezután újra elkezdett kiabálni a bajba jutott:  
- Segítség! Van odafenn valaki más_??? 
 

Ez a történet kétségkívül mosolyra derít, ám életünk elevenére tapint. 
El tudjuk-e engedni azokat a dolgokat, amelyek elválasztanak az Istentől? Mert az Isten ezt kéri tőlünk, hogy 
engedjük el ezeket a földi, világi dolgokat és fogjuk meg az Ő kezét. „Gy őzelmes jobbommal támogatlak”-
- bíztat bennünket az Ige Izaiás könyvében (41:10).  
Ha az ember el tudja engedni azt, ami köti és lehúzza, és meg tudja markolni az Isten gondviselő kezét, 
akkor olyan áldások várhatnak ránk, amelyek elképzelhetetlenek sokszor. De a történet azt is 
megmutatja, hogy mennyire nehéz elengedni a látható kicsit egy láthatatlan nagyért! Már pedig Isten ezt kéri 
tőlünk, hogy higgyük el: Ő látja életünket, ismeri a gondjainkat. Az Ő kezét fogjuk meg, minden mást 
engedjünk el! Az Ő kezébe tegyük le életünket, családunkat, munkánkat, a gondjainkat, az örömeinket és 
mindent, mert csak ez használ nekünk!  
 A Jóisten nem úgy akar rajtunk segíteni, ahogyan mi elképzeljük, hanem számunkra elképzelhetetlen 
módon, ám minden bizonnyal abból sokkal jobb származik majd, hiszen minden elképzelésen túl szeret 
minket... 
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Tavaszi nagytakarítás! 
 
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr? 
Választásra készülünk ott kint a nagyvilágban, de lelkünk mélyén ki az úr? 
Vajon ott bent, nem kellene-e elkezdődjön egy nagyon komoly kampány? Vajon a bennünket belülről 
irányító hatalmakat, erőket nem kellene alázattal, bölcs nyugalommal felülvizsgálni? Nézzük meg, hogy 
egyáltalán van kormánya, saját magam számára elfogadott elvekkel az életemnek? Vagy csak simán 
sodródok, játékszere vagyok a kinti világ pillanatnyi benyomásainak, kusza ösztöneinek? 
 
Szerintem sem a politikai, sem a gazdasági reform nem fogja megoldani sem népünk, sem az emberiség, még 
kevésbé a magam gondjait, egy komoly belső lelki reform nélkül. Az ember önmagát, belülről kellene 
megreformálja! Választásra készülve jó lenne elgondolkozni, hogy ott belül, lelkünk mélyén ki van a 
kormányon, milyen pártok, hatalmak....? A dölyfös, mindenkit leócsárló, letaposó, hatalom utáni vágyam? 
Az anyag elvű  bírvágy? A kapitalizmus fogyasztás ösztöne?  Vagy az alkohol, a különféle élvezeti cikkek 
iránti olthatatlan szomjam? Mi vezet, lényem hajójában ki van kormányon? Bennem, ott legbelül a 
döntéseket ki hozza meg? 
 
Az ember hajlamos másokkal szemben nagyon kritikus lenni, és ez jól is van, de ebből a szigorúságból  nem 
ártana, ha egy rész önmagunk felé fordulna. 
 
Az általunk befogadott közel kétezer gyermek közül egy sem került hozzánk csak azért, mert a románok, 
cigányok, magyarok szétverték volna a családjaikat. Minden alkalommal a családot szétverő erő belülről jött: 
figyelmetlenség, naivság, alkohol, lustaság, bűnös kilengés és fojtathatnám a sort. Sajnos a családjainkat 
szétverő döntések ott bent, a lélek mélyén születtek..  Persze jól esik hárítani, a felelősséget mások nyakába 
varrni, az iskola, a TV, stb. Tudom, hogy jó lenne a fáradságos belső kemény munkát kiszervezni, másokra 
bízni, egy vasárnap délelőtti szavazással mindent megoldani. Ne csapjuk be magunkat: soha nem volt ennél 
nagyobb szabadság a Kárpát-medencében, de talán soha nem volt ilyen kevés befelé fordulás, ilyen kevés 
önuralmuk az embereknek, mint most. Önmagát kellene féken tartsa az ember! Szomorú szívvel mondhatom, 
hogy a bennünk lévő bűnös vágyak, kapzsi ösztönök okozták az elmúlt húsz évben a legtöbb kárt saját 
magunknak és népünknek. 
 
Az utolsó ítélet nem lesz más, mint amikor Isten felmutatja azt az embert, aki te lehettél volna. Nagy 
szelíden, csak annyit mond: "nézd ez lettél volna, ha reggelente szépen, idejében felkelsz és a mindennapi 
munkádat szépen elvégzed, ezek lettek volna a te drága gyermekeid, unokáid, ha te bennem bízó lélekkel, 
vidáman, szépen, szorgalmasan, a jóban kitartva éled életed... Ilyen lettél volna, ilyen lett volna a családod, 
néped, a közösség melyből vétettél...., de sajnos, benned nem a józan ész, a szeretet, a jóság, a szorgalmas 
kitartás uralkodott, hanem a bűnös vágyaid, kapzsi ösztöneid, melyek aláásták önbizalmadat, életkedvedet, 
mely elnyelte életed megannyi drága percét, óráját". Isten nem fog senkit elítélni, egyszerűen mi mondjuk ki 
magunk felett az ítéletet azzal, hogy mindennapi döntéseinkben milyen erőket engedünk életünk 
kormányához... Ott belül mi választunk, döntünk, és ott bent is csak mi dönthetjük le a lelkünkre telepedett 
bűnös zsarnokot. 
 
Milyen szép lenne, ha az elmúlt évek hibájából tanulva, egy hatalmas tavaszi nagytakarításban, minden 
szinten a selejtes, önző, kapzsi, bűnös erőket, letudnánk cserélni alázatos, 
becsületes, tiszta, dolgos családjainkra, Istenre figyelő vezetőre...  
Isten adja, hogy mindannyian, ott legbelül is megtartsuk szabad 
választásainkat....  
 
Én a szeretetre, Istenre szavazok!  
 
Kisebb testvéri szeretettel:  
 
 
           Csaba testvér 
 
Déva, 2o1o 



 
 
… hogy mi jut eszükbe a szenvedésről? 
 

A húsvét a legnagyobb ünnepünk, amelyet a 
leghosszabb felkészülési időszak, a nagyböjt előz 
meg. A nagyböjt minden péntekén keresztúttal 
emlékezünk meg Krisztus értünk ajánlott 
szenvedéseiről. Vajon mi mit tudunk kezdeni a 
szenvedéssel? Van-e helye az életünkben? Néhány 
fiataltól ezt kérdeztünk meg: 
  Mit jelet számodra a szenvedés? 
 

– Jézus hosszú útja a kereszthalálig, és egyes emberek 
hosszú haldoklása, aminek során nagyon sokat 
szenvedtek. Ez a szenvedés rossz, nehéz lehet nekik. (11 
éves fiú) 
  

– A Golgota hegye, ami azt juttatja eszembe, hogy az 
életben mindig próbatételek elé kerülünk, ami nagyon 
sokszor lelki vagy fizikai szenvedéssel jár, vagy akár 
mind a kettővel. (16 éves fiú) 
 

– A szenvedés lehet pozitív és negatív is. Pozitív, amikor 
valakiért fel tudod ajánlani, negatív, amikor nem tudod, 
vagy nem akarod. Én igyekszem mindig felajánlani, mert 
úgy elviselni is könnyebb. (23 éves lány) 
 

- A szenvedés egy próbatétel. Kb. olyan, mint hogy az 
egyetemen is el kell menni vizsgázni. Rá kell készülni, 
de amikor megvan, egy felszabadult érzéssel leszünk 
gazdagabbak: „igen, megcsináltam!” felkiáltással. Én 
hiszek abban, h a szenvedés egy időleges dolog. És 
mindig, ha jól elviseled, jobbá tudod tenni magadban a 
cikis dolgokat, amitől szenvedsz. Akkor győzöl. (23 
éves fiú) 

 
Köszönjük minden válaszolónak, hogy 

megosztotta velünk gondolatait! 
 

 
 
  

  

 

Itt a tavasz, itt a jó idő, irány a természet! 
 

Találkozunk: 2010. április 10-én 8.10-kor a templom előtt 
 

Cél:  Király-rét – Márianosztra 
 

Hozzál: ételt-italt, nasit, jókedvet, diákigazolványt, bérletet vagy BKV jegyet. 
  Az alapítvány szorult anyagi helyzetére való tekintettel 300Ft önrészt kérünk a résztvevőktől. 
  A fennmaradó összeget az alapítvány fedezi.  
 

Vissza:  este 7-re a Nyugati-pályaudvarra. 
 

Szervező: Borsányi Ákos (06/20/822-52-72) 

Gyertek el! Gyertek el! Gyertek el! Gyertek el! Gyertek el! Gyertek el! 

 
Keress alkalmas időt arra, hogy önmagaddal 
foglalkozzál, és Isten jótéteményeit újra meg újra 
végiggondoljad. Hagyd azt, ami csak a 
kíváncsiság fölcsigázására való, azt fontolgasd, 
ami nemcsak elfoglal, hanem arra indít, hogy 
magadba szállj. Ha megtartóztatnád magad a 
fölösleges beszédtől, a fölösleges ide-oda 
mászkálástól, a sokféle újság és morgolódás 
meghallgatásától; volna elegendő és alkalmas 
időd arra, hogy belemélyedj a hasznos 
elmélkedésekbe. A legnagyobb szentek, amikor 
csak lehetett, nem vegyültek az emberek közé, és 
jobb szerettek a rejtekben Istennek szolgálni. (...) 
Aki tehát azon van, hogy belső, lelki értékekre 
szert tegyen, kell, hogy Jézussal együtt elvonuljon 
a sokaságtól. Csak az léphet bátran az emberek 
elé, aki szívesen rejtőzködik. Csak az szólhat 
bátran, aki szívesen hallgat. 
Csak az vezethet bátran, aki szívesen vállalja az 
alárendelt szerepét. Csak az örvendezhet bátran, 
akinek jó a lelkiismerete. 

(Kempis Tamás: Krisztus követése 
I. könyv 20. I–II.) 

 

 

Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom, 
   De amit rám mértél szívesen hordozom. 
   Szívembıl szeretlek, ha meg is látogatsz. 
   Eléd térdelek, bár milyen csapást adsz. 
   Te Krisztus vagy - mégis összerogytál, 
   Én ezerszer kisebb porszem a pornál. 
   Viszem a keresztem - csak erıt adj hozzá, 
   Ha Neked úgy tetszik, - váljak áldozattá. 
   Minden bőnömet, bocsásd meg nekem, 
   Hogy a másvilágra tisztám érkezhessem. 
   Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura, 
   Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Nagyböjtben 

 minden pénteken  

a Kruspér utcai kápolnában  

az esti szentmise után  

keresztutat járunk (kb.18 óra) 

 
 

Nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán kötelező a 

hústól való megtartóztatás, betöltött  tizennegyedik 

évtől 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 előírás betöltött huszonegyedik 

évtől megkezdett hatvan éves korig tart. 

 

A bűnbánat gyakorlatai:  imádság, alamizsna, 

önmegtagadás és böjt. 
 

 

Idős, otthonhoz kötött testvéreinkhez a nagyböjt folyamán készséggel elmegyünk, hogy a húsvéti 

szentgyónásukat, szentáldozásukat el tudják végezni. Kérjük a szándékot a sekrestyében vagy az 

irodában jelezni. 

A Magyar Szentek Templomának nagyböjti zenei műsora  
 

Márc. 20. szombat 18.30 
 

Solymári Szokolay Bálint Nıikar;  Mővészeti vezetı: Blazsek Andrea 
Semmelweis Kamarazenekar;        Mővészeti vezetı: Tardy László 
Orgonál: Mózes Krisztina; Szólót énekel: Hantos Andrea és Fucskó Magdolna 
Spielenberger: Officium missae ; Pergolesi: Stabat Mater 
 

Márc. 21. vasárnap 1/2 12  
 

Guido Kamarakórus  
Vezényel: Király Miklós.  
Mősoron: Palestrina: Missa brevis, Pietro Vinci: Agatha laetissime  
(magyarországi nyilvános bemutató), nagyböjti kórusmővek. 

Mendelssohn, Bartók, Teuvo Tikko, Bárdos kórusmőveit adja elı.  


