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Gyümölcsoltó Boldogasszony, Urunk Megtestesülésének hírüladása, egyik legrégibb 
egyházi ünnepünk. Az ünnep tartalma, hogy Szőz Mária, Jézus édesanyjává lett. Mária 
ünnepként tartjuk számon, de természetesen elsısorban Jézus Krisztusról szól az ünnep. 
Ugyanis Jézus világba lépése, a hírüladás rejtett eseményével kezdıdött el. Benedek 
pápa is elmélkedett errıl: „ Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumának 
elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerő esemény – senki sem látta, senki sem tudott 
róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelentıségő az egész emberiség történelmében. 
Amikor a Szőz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant és általa új 

korszak kezdıdött a történelemben…...” 
 Mária megértette Isten akaratát, és igent mondott a Szentlélektıl való foganásra. A Szentírás 
magyarázók szerint, Máriának az a mondata, hogy „történjék velem a te szavaid szerint” egy örömteli 
sürgetést jelentett, egy készenlétet arra, hogy Isten akarata minél elıbb megvalósuljon. 
 Mária erénye a hit és az engedelmesség volt. Nyitott volt az isteni kegyelemre, befogadta azt és 
együttmőködött vele. Erre a bőntelen, kegyelmi állapota tette képessé. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
meghozhassa élete legnagyobb döntését. 
 İ volt Istennek az a teremtménye, aki teljesen szabadon, tiszta szívvel ajándékozta oda magát Isten 
elgondolásának. Szintén Benedek pápa beszél arról, hogy „valójában Mária igenje Krisztus igenjét vetítette 
elıre, amikor a világba jött, ahogy a Zsidókhoz írt levél idézi a 39. zsoltárt: „Nézd, megyek, Istenem, hogy 
teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.” (Zsid 10,7)”….. „Mária válasza az 
angyalnak tovább folytatódik az egyházban, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a 
történelemben, készséggel kínálva fel szolgálatát, hogy Isten továbbra is meglátogathassa az emberiséget az 
ı kegyelmével.” 
 Ebben az évben egyházunk különösen felhívja figyelmünket a család fontosságára. Szőz Mária 
alapvetı példaképe lehet minden lánynak és minden édesanyának. Imádkozzunk, hogy a fiatalok 
felelısségteljesen válasszák meg párjukat, merjék egy életre elkötelezni magukat egymásnak a házasság 
szentségében, Mária hőségével munkálkodjanak családjuk egységén, Mária bátorságával vállalják 
gyermekeiket, Mária keresztig kitartó erejével viseljék az élet nehézségeit, és így az önfeláldozó életet. 
Merjék megvalósítani életükben Isten akaratát. 
 Ez az ünnep nagyböjtre esik. Ilyenkor valahogy fogékonyabbak kellene, hogy legyünk a vallásos élet 
dolgaira. Ebben a szent idıben Isten, az Egyházon keresztül még bıvebben megajándékoz az ı kegyelmével. 
A nagyböjti gyakorlatok, mint a keresztút, szentmise, gyónás-áldozás, lelkigyakorlatok, bıséges kegyelmi 
források. Mindezek segítenek, hogy nyitottabbak és befogadóbbak lehessünk arra, amivel Isten meg akar 
ajándékozni. Mária példaképünk és közbenjárónk segít, hogy ne szalasszuk el a kegyelmi lehetıségeket, 
hogy kihasználhassuk az alkalmas idıt. Az idei nagyböjti idı legyen egy buzgón megélt idıszak, amelyben 
mintegy válaszolunk Isten kegyelmi ösztönzéseire. 
  Zárjuk Benedek pápa szavaival: 
„A nagyböjti idıszakban gyakrabban elmélkedünk a Szőzanyáról, aki a Kálvárián megpecsételte Názáretben 
kimondott igenjét. Jézussal, az Atya szeretetének tanújával egyesülve Mária megtapasztalta a lélek 
vértanúságát. Kérjük bizalommal az ı közbenjárását, hogy az egyház, küldetéséhez hően, bátran tanúságot 
tegyen Isten szeretetérıl az egész világnak.” 
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 Több katolikus iskoláról hallottam, amelyekben ilyenkor tavasszal, március 
18-án tartják, ünneplik az apák-napját. Ez Szent József ünnepéhez kötıdik. Kedves 
(leendı) édesapák! Szent József a ti védıszentetek, példaképetek is! De mit is tudunk 
róla? 

 Március hónapot a régi kalendáriumok Szent József tiszteletére szentelték. 
Szent József foglalkozását tekintve ács volt. Az üdvtörténetben fontos szerep jutott 
neki. A Megváltónak, Jézus Krisztusnak lett nevelıatyja, a Boldogságos Szőz Mária 
jegyese és hitvese. No de nézzük kicsit részletesebben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZENT JÓZSEF ÉS JÉZUS KAPCSOLATA 
 

 Szent József Dávid házából származott. 
Izraelben Dávid király óta mindig az ı családjából 
származó utód lett a király. Az evangéliumok 
családfái (Mt 1,1-18; Lk 3,25-38) Jézus Dávid 
fiúságát akarják igazolni (2Sám 7,12-16). Jézus a 
kor társadalmi rendjének megfelelıen József fiának 
számított. Mária mást nem tudott megnevezni 
apának, mint Józsefet. Jézus és József kapcsolatára 
nem volt megfelelı kifejezés. Mária Jézusnak az 
édesanyja. József, mivel nem természetes apa, 
tisztázni kellett a helyzetét. Isten kiválasztotta ıt, 
hogy Jézusnak az ı fiának apja legyen. József tehát 
nem is örökbe fogadta Jézust, hanem Isten tette meg 
fiává.  
 József félt Máriát magához venni. Az Úr 
angyala megjelent Józsefnek álmában, hogy 
eloszlassa félelmeit. József álmában tudja meg, hogy 
Jézus apja lesz. Igaz embernek nevezi ıt Máté 
evangéliuma, mert elfogadta az Isten akaratát, és 
aszerint is cselekedett.  
 Menekülnie kellett Egyiptomba Heródes 
miatt. Heródes halála után visszatért Izrael földjére 
és Názáretben telepedett le. A tizenkét éves Jézust 
elvitték a templomba. Amikor rátaláltak Jézusra, 
Mária felelısségre vonta: „Atyád és én aggódva 
kerestünk.” Ezután az esemény után Szent Józsefrıl 
hallgatnak az evangéliumok.  
 Jézus és József kapcsolatát az Atya határozta 
meg, egyedül Tıle származott. József Dávid utóda 
volt és Jézus szintén a Dávidi családból származó 
Mária fia. Máriától Jézus a vér szerinti Dávidi 
örökséget kapta, a szent örökséget Józseftıl kellett 
kapnia. József halálával Jézusra szállt át az ábrahámi 
és Dávidi örökség. Ez az örökség az ószövetségi 
üdvrendnek a lényege. Jézus Józsefen keresztül 
került kapcsolatba az ószövetséggel. Átvette tıle ezt 
az örökséget, az ószövetségi üdvrendet és 
beteljesítette. 
  Isten Józsefet tette meg Jézus 
nevelıatyjának, ezért a névadási jogot is megkapta. 
Az ószövetségi szokások szerint ölébe ültette a 
gyermeket, nevet adott neki. Ezzel elismerte, hogy 
övé a gyermek. 
 

SZENT JÓZSEF KAPÓS VÉDİSZENT 
Védıszentjüknek tekintik az ácsok, asztalosok, 
erdészek, famunkások, favágók, bognárok, 
koporsókészítık, kádárok, tímárok, a jegyesek, 
az ifjú házasok, a családok, az árvák és a 
haldoklók. Segítségért folyamodnak hozzá a 
házépítéskor, kísértésben, hirtelen halál, 
reménytelen ügyek, szembetegségek idején. A 
XIX. századtól tartják a papnövendékek és a 
szerzetesek védıszentjének; a XX. században 
pedig a munkások patrónusa lett.  

ÁBRÁZOLÁSA 
Szent Józsefet legtöbbször úgy ábrázolják, hogy 
a kis Jézus a jobb karján ül, bal kezében pedig 
liliomot vagy kivirágzott vesszıt tart, de 
ábrázolják vándorbottal, főrésszel, fejszével és 
fúróval is.  
 

SZENT JÓZSEF A MEZİGAZDASÁGBAN 
József napja a mezıgazdaságban is a tavaszi 
munkák kezdetének számít. Szegeden még a 
lusta emberek is rá hivatkoznak, akik egész télen 
nem takarítják el a havat: „nem vergıdöm vele, 
majd megfogadom Szent Józsefet, majd elhordja 
ı. ” Szent József napján kezdték meg a csíkosok, 
csordások és a gulyások a szolgálatukat, de csak 
Szent György napjától hajtják ki az állatokat. A 
néphiedelem a méheket szőzi életet élıknek 
tartja, ezért öntötték a gyertyát méhviaszból és 
nem faggyúból. Szent József tisztaságára utaltak 
ezzel is. Ezen a napon eresztették ki elıször a 
méhrajokat.   
 

SZENT JÓZSEF  
AZ APOKRIF IRATOKBAN 

Az apokrif iratok részletezik eljegyzésük 
történetét, József kiválasztottságát, amelyet a 
kizöldült vesszı csodája bizonyít (vö. Áron 
vesszeje). A „József az ács történetei” címő IV.-
V. századi apokrif irat részletesen elbeszéli 
halálát. A Szent Családnak jogi biztonságot és 
oltalmat adott. Halála elıtt átadta Jézusnak az 
Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsıszülöttségi 
áldást. József tiszteletének elterjedésében a 
ferencesek mőködtek közre.  



 
 … hogy mit jelent számukra az 
apaság? 
 

Nem csak apukák válaszoltak, de az apukák 
vannak „f ıszerepben”. Bízunk abban, hogy a 
gondolatébresztı válaszok a „címzettekhez” is 
eljutnak! ☺ 

Mit jelent számodra az apaság? 
 
 

– Számomra az apa olyasvalaki, aki akkor is 
mellettem áll és szeret, ha ez nem feltőnı. Bízhatok 
benne, és ha néha sikerül arra is idıt szakítani, hogy 
hosszabban beszélgessünk, mindig meglepıdök: 
ahhoz képest, hogy mennyit lát belılem, milyen jól 
ismer... Végül is félig-meddig belıle is vagyok! 
(23 éves lány) 
 

- Sajnálom, hogy apa már nem lehet velünk, de az jó, 
hogy most a Jóistennél van. Ennek örülök! És egyszer 
majd találkozunk velük. (8 és fél éves lány) 
 

- Öröm, felelısség, kötöttség, éjszakázás☺. Célt és 
értelmet ad a mindennapi mókuskeréknek. (35 éves 
édesapa) 

- Az apaság mővészet: kezdetben nagynak, okosnak 
biztonságot adónak, értékközvetítınek lenni. Késıbb 
egyre inkább szabadon hagyni, háttérbe vonulni. 
Megélni, amit Keresztelı János élt át: „Neki 
növekednie kell, nekem kisebbednem.” De mindvégig 
megmaradni a biztos pontnak. (45 éves édesapa) 
 

- Gondot, küzdést, de mindezektıl szép az élet! (39 
éves édesapa) 

- Az apaság egy nagyszerő feladat, de egyszerre egy 
olyan szerep is, amit ha az ember elkezd játszani, egy 
életen át tart, és egész életére, életének minden 
területére hatással van. Egy nehéz, de hálás és 
áldásos "munka". (26 éves fiú) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

1. Jobban szeretem Anyuci testvérét, mint a sajátomat. Anya testvére a nagynéném, az enyém meg senkim! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
   2. Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan nyelte le. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
   3. Az anyukákra nem szokás kiabálni, ık hasznosak.    

Kedves Olvasó! 
Ugye, neked is van apukád? Elgondolkodtál már azon, vajon mit tett, tesz érted és a 
családotokért? Vajon mivel tölti a napjait?  
Vagy talán te magad is apuka vagy már? Elgondolkodtál már azon, hogy ez a hivatás 
mit jelent? Vajon mi hiányzik még ahhoz, hogy jobb apuka legyél? 
A Család Évében a családtagokról és magáról a családról szeretnénk együtt 
gondolkodni azzal a céllal, hogy tudatosítsuk magunkban a családunkban betöltött 
szerepünket, sőt: hivatásunkat. A sort a családfőkkel, az édesapákkal kezdjük. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apu az ágy alatt 
 

 Kislány koromban egy apa olyasvalami volt 
számomra, mint a világítás a fridzsiderben. Minden 
házban volt belıle, de senki se tudta, valójában mit 
mővel egyik vagy a másik, ha már becsukták az ajtót. 
 Az én apám minden reggel elment hazulról és 
minden este, midın hazajött, úgy látszott, örül, hogy 
viszontláthat bennünket. Egyedül ı tudta kinyitni a 
savanyúságos üvegeket, ha a többieknek ez nem 
sikerült. Egyedül ı nem félt attól, hogy lemenjen a 
pincébe egymagában. Borotválkozás közben 
megvágta magát, de senki se adott neki puszit, senki 
se törıdött vele emiatt. Ha esett, természetesen ı volt 
az, aki kiment, hogy elhozza a kocsit, egészen a 
bejárat elé. Ha valamelyikünk beteg lett, ı ment, és 
megvásárolta az orvosságot. İ rakta ki az 
egérfogókat, és ı nyeste meg a rózsafákat úgy, hogy 
ne szúrjuk meg magunkat, ha bekukucskálunk a 
bejárati ajtón. Midın elıször kaptam biciklit, 
kilométereken át ı pedálozott mellettem, mindaddig, 
amíg magam is megbirkóztam vele. Én mindegyik 
apától féltem, csak az enyémtıl nem. Egyszer teát 
készítettem neki. Csak cukros víznek sikerült, de leült 
mellém egy kisszékre és megitta, mondván, hogy 
finom volt. 
 Valahányszor a babáimmal játszottam, az 
„anya” babámnak mindig rengeteg tennivalója volt. 
Sose tudtam azonban, milyen munkát adjak az „apa” 
babámnak. Ezért neki ezt mondtam: – Jól van, te most 
menj el, és tedd a dolgodat! – s aztán bedobtam az 
ágy alá. 
 Mikor kilencéves voltam, apám egyik reggel 
nem kelt fel, hogy elmenjen dolgozni. A kórházba 
ment, és másnap meghalt. Akkor bementem a 
szobámba, és kerestem az „apa” babát az ágy alatt. 
 Megtaláltam, leporoltam, és elhelyeztem az 
ágyamon. 
 Az én apám nem csinált semmi különöset. Nem 
is képzeltem, hogy távozása annyira fáj majd a 
szívemnek. Máig sem tudom, miért.  

(Erna Bombek) 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.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. 

 

A bőnbánat gyakorlatai:  imádság, alamizsna, 

önmegtagadás és böjt. 
 

Idıs, 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 mősora 
a szombat esti fél 7 órai szentmiséken, és az utánuk következı hangversenyeken: 

 

Márc. 26.: Semmelweis Kamarazenekar ( Mővészeti vezetı: Tardy László Liszt díjas, a Budavári 

Koronázó Fıtemplom karnagya ) és az Imperatrix Énekegyüttes ( Mővészeti vezetı: Srajber Zsolt ). 

Orgonál: Dr. Kolbe Ilona és Dr. Göblyös Péter, szólót énekel: Nyilas Tünde. - Missa pro populo, 

nagyböjti motetták, Vivaldi: Stabat Mater, Bach: O Gott, du frommer Gott – korálpartita, Haydn: A 

Megváltó hét szava a keresztfán ( részletek a vonószenekari változatból ). 

Ápr. 2.: Guido Kamarakórus, vezényel: Király Miklós . Higginson: Missa brevis. Magyarországi 

bemutató! Viadana, Perti, Suriano, Croce, Duruflé, Liszt kórusmővei. Ápr.9.:  Albinoni Kamarakórus és 

Kamarazenekar ( Mővészeti vezetı: Zsigmond Balassa ), és az Imperatrix Énekegyüttes  ( Mővészeti 

vezetı: Srajber Zsolt ). Orgonál: Dr. Göblyös Péter - Casciolini: Missa brevis, nagyböjti motetták, Bach: 

56. Kantáta „Kreuzstab”, Istvánffy: Offertorium a Sanctam Crucem, Schütz: Jézus hét szava a keresztfán. 

 

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉSI 

AKCIÓ  

 

„Nyisd meg kezedet a szűkölködő és 

szegény előtt”      (Második Törvénykönyv 15,11.) 

Hozzon tartós élelmiszert a szentmisére 

márc. 27 – ápr. 3. között, melyet a karitász 

eljuttat a rászoruló családokhoz. 

Ebben az időben minden szentmise előtt 

vagy után a templom vagy a kápolna 

sekrestyéjében leadható a felajánlott tartós 

élelmiszercsomag! 

 

Hálásan köszönjük! 


