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A hamvazószerda (idén február 22.) a farsangi időszak utáni első nap, a húsvét ünnepét megelőző 40 napos 
nagyböjt kezdete. Szigorú böjt van ezen a napon! Ez azt jelenti, hogy 18-60 éves korig ezen a napon csak háromszor 
étkezünk, és egyszer lakunk jól, de húst, vagy hússal készült ételt nem vehetünk magunkhoz. 18 év alatt és 60 év 
felett, valamint súlyos betegség estén több alkalommal is étkezhetünk, de húst, vagy húsos ételt akkor sem 
fogyaszthatunk. 

 

Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 
XII. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás). Az ókereszténység idején a 
mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd 
miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a 
templomból. A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük.  
 

Hamvazószerdán szentelt hamuból (mely az előző évi virágvasárnap barkáinak hamvai) 
keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz, 
porból vagy és porrá leszel!”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” 
 

A nagyböjti időszak legjellemzőbb gyakorlatai: az imádság, a böjt és az alamizsna. 

 

A böjtölés segít az üdvösség elnyerésében és a tökéletessé formálódásban. Aki nem törődik lelkével és testével, 

szellemével és pszichéjével, az könnyen elkallódik. A tökéletesedés útja a böjt. (Vienne-i Zsinat) 

 

A böjt összeszedettséget kíván meg: elhatározást, időt és lelkületet. Isten 
meghallgatja azt, aki böjtöl és "megalázza" magát. 
 
A böjtölő ember keresi és felismeri az irgalmas Istent. Szívében tudja, hogy Isten 
előtt mi kedves és mi nem az. Ezért felismeri bűnei nagyságát és "sokaságát", 
vezekel. 
 
A komoly döntések előtt sem árt böjtölni. Egy nagy feladat, munka előtt, 
gyermekünk születése előtt, egy életre szóló elköteleződés előtt: a böjtben ismerjük 
fel Isten szándékát. 
 

A böjtölésnek jelei is vannak. A templom ilyenkor nincs díszítve, csak a főünnepeken. A liturgikus szín a viola, mely 

a bűnbánat színe. Az oltár üres, csupán a gyertyák és a feszület áll rajta. Egybefonódik az alamizsnával is a böjt. Ez 

is jel, vagyis a szegényeknek szánt adományainkat Isten elé visszük mintegy jeleként az igazságosságnak (iustitia). 

 
„Kedves Testvéreim! Ha jól megnézzük, a böjt legvégső célja – ahogy Isten Szolgája II. János Pál pápa írta –, hogy 

segítsen önmagunkat egészen Istennek ajándékozni (vö. Veritatis splendor kezd. enciklika, 21). Tartsuk fontosnak a 

nagyböjtöt minden családban és minden keresztény közösségben, hogy általa eltávolítsuk mindazt, ami szétszórttá 

teszi lelkünket, és megerősítsük azt, ami táplálja a lelket, megnyitva szívünket Isten és a felebarát szeretetére. 

Fordítsunk több figyelmet az imádságra, a szentírásolvasásra, a bűnbánat szentségéhez és az Oltáriszentséghez 

járulásra, főleg a vasárnapi szentmisén. Ezzel a belső készséggel lépjünk be a nagyböjt bűnbánó légkörébe.”  

(XVI. Benedek pápa) 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
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SZENT BALÁZS 
 Többféle változatban tudósít a legendás Szent Balázs szenvedéstörténete arról, hogy szentünk 

örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké 

választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, jóllehet 

tette nem éppen egyezett a kor püspök-eszményével. Innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és 

gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki. 

 Sajnos azonban nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem Agricola 

helytartó poroszlói is, aki 316 táján még folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban még Licinius 

császár rendelt el. Az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség nem tudott segíteni a 

remete- püspökön, mert ő ellenállás nélkül engedte, hogy elfogják és Agricola bírói széke elé hurcolják. Mivel Balázst nem 

bírták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a 

börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában sok-sok csodát tett, amelyekről a legendája beszél. 

Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül is lefejezték. 

 Egy napon rémült anya sietett hozzá, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút -- 

egy másik változat szerint eltávolította a szálkát --, és így megmentette a haláltól. Ez alapján a késő középkorban a tizennégy 

segítőszent közé sorolták. 

 A Balázs-áldás egy szentelmény, melynek célja, hogy megszenteljék az élet különböző körülményeit. Nem "kötelező" 

igénybe venni őket, nem hittételek. Az Egyház ezek által is segítséget akar nyújtani.  
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II. János Pál pápa a Szeplőtelen Fogantatás jelenésének első napját (február 11.)  
1992-ben a Betegek Világnapjának  rendelte el. 

Így idén ünnepeljük ennek 20. évfordulóját. 
A Betegek Világnapján több templomban a Betegek Szentségét szolgáltatják ki idős, beteg testvéreknek, 

hogy a Jóisten kegyelme erősítse hitüket napjaik megélésében, és szent küldetésüket szolgálják. 
(Adoremus) 

 

Sokan elmondhatjuk magunkról, hogy számtalan nehézségen, gondhegyeken és lehetetlenségeken keresztül 

tapasztaltuk meg a mi Mennyei Atyánk hűségét. Gyermekeiként jöttünk Hozzá, és Ő soha nem csalt meg minket, 

még akkor sem, ha gyakran várnunk kellett az Ő órájára. Folyamatosan megtapasztaltuk az Ő segítségét – csak 

néha másképpen, mint ahogy mi azt gondoltuk. De Ő mindig gondoskodott rólunk, mellettünk állt atyai 

szeretettel. És tudjuk: az Ő atyai szíve így dobog gyermekeiért, ha a legsötétebb idők, betegségek, félelmetes 

szenvedések, szívfájdalom vagy más baj jön is. És ezekben a nehéz órákban (ami bármilyen nehéz időt jelenthet) 

értékessé tehetjük szenvedéseinket, ha akaratunkat teljesen átadjuk Istennek, igennel válaszolunk Neki – minden 

szenvedésre – nem rezignáltan, hanem tudatos odaadással: 
 
Atyám, bízom Benned akkor is, ha utaidat nem értem és 
a sok nehézség között nem ismerem fel, mi a terved 
azokkal. 
 
Semmi sem történik velem a Te akaratod nélkül. Tudom, 
hogy szíved tele van atyai szeretettel irántam és 
minden gyermeked iránt.  
 
Terveid, amelyek bölcsességedből és jóságodból 
fakadnak, mindig csodálatosak és az örök cél felé 
vezetnek; s végül a legsötétebb utak is ragyogó 
világosságban végződnek. 

Gondviselés  
Életem ott van Isten tenyerén, 
Azért nem félek én. 
Bármi fáj nekem, Mosolyog a szemem, 
Száz jajszó között is Bízom vakon. 
Hitem fel nem adom. 
Rámtörhet vadul Ezer baj, veszély - 
Isten így szól: Ne félj! 
Miért is... mitől is Félhetnék én 
Az Isten tenyerén? (Vörös Jolán) 
 

Bárhol térdelsz  
Bárhol térdelsz – előttem térdelsz! 
Bárhová nézel – szemedbe nézek! 
Bármi a gondod, bármi a vágyad – 
Énreám gondolj: ott vagyok nálad! 
Hol emberlélek van – Én ott vagyok! 
Hol minden néma – Én szólhatok! 
Hol üres minden – Engem láss meg ott! 
Hol megsemmisül minden – Én ott alkotok – 
Mert én Ember – s megváltó Isten vagyok! 
 

 

Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására 
engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled! 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged az Isten a torokbajtól és minden 
más bajtól: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ámen. 



 

Sok-sok egyeztetés után végre sikerült összehozni a találkozót új kántorunkkal, Leskó 
Zoltánnal, aki fiatal és rendkívül ügyesen játszik az orgonán. Kérlek mesélj egy kicsit a 
családodról! 
A családommal élek Angyalföldön, édesanyámmal és két testvéremmel. A bátyám 
hivatásos szakács, a nővérem pedig tanító, most egy harmadikos osztályt vezet. 
Édesanyám pedig már nyugdíjas, de korábban levéltárban dolgozott, anyakönyvekkel 
foglalkozott. 
 

Hol tanulsz most? 
Nos a Zeneakadémia egyházzenei szakjára járok, és nagyon szeretem. Kiskorom óta 
szeretem a zenét, és már középiskolás koromban elkezdtem egyházzenét tanulni. 
 

Hova jártál középiskolába? És ott hogy kapott meg a zene szeretete? 
Középiskolába a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába jártam, ott rengeteget énekeltünk, illetve tanultunk hangszeren 
is. Már általános iskola második osztályában elkezdtem zongorázni tanulni, középiskolában ezt folytattam, majd -mivel 
lehetett második hangszert is választani- orgonálni kezdtem.  
 

Magadtól választottad az orgonát? 
Igen, bár nem ez volt az első választásom. Először nővérem javaslatára gitározni szerettem volna, de mivel a 
gitártanszak betelt, az igazgatónő utánam telefonált, hogy válasszak mást: így kerültem az orgonatanulás közelébe. 
 

A későbbiekben csak hobbi szinten zenéltél, vagy voltak komolyabb megmérettetések is? 
Mivel olyan szerencsém van, hogy a hobbim a szakmám, így -tanáraim segítségével- indultam például zenei 
versenyeken is. Egyik ilyen verseny a Bécsi Nemzetközi Zenei Fesztivál volt, ahol a zongora egyik kategóriájában első 
lettem.  
 

Miért nem maradtál a zongora mellett? 
Nem volt elég időm gyakorolni ahhoz, hogy hivatásos zongorista legyek. Emellett már igen régóta vonzott az egyházzene, 
és így elkezdtem orgonálni. Még elég pici voltam, amikor egy nyáron a nagybátyámnál nyaraltam Szolnokon, ahol a 
templomban nagyon megtetszett az egyik ének, és vágytam rá, hogy azt én is el tudjam orgonálni. Valahol itt kezdődött 
a hivatásom. :D  
 

Korábban kántorizáltál más templomokban is? 
Igen, elég sok helyen helyettesítettem, de fix helyen még nem dolgoztam. Hiányzott is már egy olyan közösség, ahol 
rendszeresen megfordulok, hiszen eddig  gyakorlatilag minden vasárnap máshol voltam, és nem tudtam mélyebben 
megismerkedni senkivel. 
 

Sok helyen helyettesítettél? Hogy jutottál el ezekbe a templomokba? 
A kántorok kerestek meg ismerősökön keresztül, ha szükségük volt helyettesítésre. Nagyon jó alkalom volt gyakorolni, 
tapasztalatokat szerezni. 
 

Hogy kerültél hozzánk? 
Balázs atya segítségével. Egy alkalommal a Külső Váci Úti Plébánián helyettesítettem, ott megismerkedtem Balázs 
atyával, és mikor Gábor atya felvetette az ötletet, hogy egy új kántor kellene, ő beajánlott engem. A szituáció egyébként 
nagyon érdekes volt: Helyettesítettem egy szerda esti misén egy budai templomban, ahol a pap arról prédikált, hogy egy 
szerzetesnek szüksége volt egy asztalra, és elképzelte, hogy milyen kellene neki. Csodák csodájára, egyszer egy ember 
megajándékozta őt egy asztallal, pont olyannal, mint amilyenre vágyott. Ezen a történeten felbuzdulva én is 
elképzeltem, hogy szeretnék egy állást, és hogy milyen állást szeretnék. Nem sokkal később jött a telefon...  
 

Beszéljünk egy kicsit a zenéről. Van kedvenc zenedarabod?  
Nem, nincs. Nem tudok megnevezni egy darabot, amit rendkívül szeretek, mert minden egyes darabhoz, amit játszok, 
máshogy kapcsolódom. Minél több időt töltök egy-egy darabbal, annál több tárul föl belőle nekem, és így mindig 
máshogy kötődöm a zenéhez.  
 

Az egyetemen csak tanultok, vagy vannak közös fellépések, előadások? 
Igen, persze vannak, több alkalommal is szoktunk az egyházzenei tanszék kórusával énekelni, legtöbbször liturgikus 
alkalmakon. 
 

Mit gondolsz az egyházi énekekről? 
Mivel ezt tanulom, nagyon szeretem. :D Kevesen vannak tisztában azzal, hogy milyen változatos, és milyen szép énekek 
vannak.  Nagyon sok szép változata van például egy egyszerű Uram irgalmazz-nak is. Én magam is megpróbálok 
változatosan játszani, az ünnep tartalmához igazodó énekeket választani, mert szeretném, hogy a hívek minél több 
éneket megismerjenek, és azok által közelebb jussanak az adott ünnep misztériumaihoz. 
 

Nemrégiben említetted a mise végén, hogy szeretnél alakítani egy Scholát is. Mi lenne a célja? 
Ennek a célja a liturgia ünnepélyessé tétele, illetve az ének tanítás, a hívek minél teljesebb bekapcsolása az éneklésbe. 
   

Visszatérve egy kicsit még az egyetemre: mennyi idő  van még hátra, hogy végezz? 
Mivel most volt a diplomakoncertem, nemsokára végzek :D 
 

És mi a következő lépés? 
Úgy gondolom, hogy a tanulással most egy évet várok, lenne egy év „szabadságom”, ezalatt az idő alatt pedig 
koncentrálnék  a gyakorlásra, saját magam fejlesztésére, és foglalkoznék a scholával is. Ezután jelentkeznék majd a 
mesterszakra. 
 

Úgy érzed, hogy még nem fejezted be? Gondolod, hogy még nem vagy „teljes”? 
Nos, úgy gondolom, hogy szeretnék tovább fejlődni, mert az sosem árt. De emellett teljesen jól érzem magam, és 
teljesen teljesnek érzem magam:D Szóval megtaláltad a hivatásod?   Igen, egyértelműen igen.   
         A riportot összeállította, készítette, szerkesztette: Bogyi 



 
 

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 

KARITÁSZ TÁMOGATÓ  ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 19666275-1-43 

 

  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  ! 
 
 

 
Budai Egyházközségek Bálja 2012. február 18-án, szo mbaton 19 órakor lesz a XII. ker. MOM 

Kulturális Központban. 
A belép ő 3500 Ft + egy tálca sütemény.  

 
Jegyek a sekrestyében rendelhet ők. 

 

 
JEGYESISKOLA 

 

Február 22-án, 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 11-én, szombaton betegek világnapja lesz. Előtte febr. 7-én kedden és febr. 8-án 
szerdán a Kruspér utcai kápolnánkban esti szentmise keretében fél 6-kor felkészítés lesz a 

betegek szentségének felvételére,  majd szerdán kiszolgáltatjuk azt a szentmise keretében 

azoknak, akik ezt kérik és felkészültek rá. Mindkét nap 17 órától gyónási lehetőség! 
 

 

Február 26-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus 
iskolák javára. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. 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. 

 
 
 


