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„Böjttel és imádsággal” 
Ebben az évben sokféle felhívást olvashattunk, 
Ukrajna békéjéért és a Közel-keleti keresztények 
békéjéért. Azért, hogy ne végezzenek ki, vagy 
üldözzenek el több keresztényt az iszlamisták. 
Sem az afrikai Nigériában, sem Szíriában ne 
legyen több vérengzés. Találjanak otthont és 
megélhetést a menekültek, Koszovóból, Szíriából, 
Afganisztánból, Afrika több államából. Elsősorban 
hazájukban találjanak megélhetésre, de ha ez nem 
lehetséges, legyen jó szívű, befogadó keresztény 
közösség számukra Európában. 
Úgy érzem, ezért ma mindennél nagyobb szükség 
van az imádságra. Éppen ezért szeretnék meghívni 
a nagyböjt idejére (február 18 – április 4.) 
mindenkit, hogy tudatosan és komolyan éljük meg 
a böjtöt! Ahogy a nagyböjti szentmise 1-es 
prefációjában imádkozzuk: „Most többet 
imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az 
irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentségei 
által az Istengyermekség teljességére jussanak.” 
Egyrészt: Nagyböjtben tartsunk szigorú böjtöt, ne 
csak a két kötelező napon, hanem akár a teljes 
nagyböjtben, vagy a péntekeken, esetleg hetente 
két vagy három napot kiválasztva! (Szokás volt a 
hétfő, szerda, pénteki böjti nap). A böjt nem csak 
az ételről való lemondás, hanem a szórakozás, a 
buli, a tv nézés, a házasélet, a szemek kívánsága 
visszafogottságát is jelenti. - A vasárnap persze ősi 
hagyomány szerint kivétel a böjt alól. 
Másrészt: Vállaljunk több imát! 
- Egyéni imámban legalább napi 15 percet. 
- Közösségi imában hétköznapokon egy közösségi 
istentiszteletet. Ez lehet hétköznapi szentmise, 
keresztút, rózsafüzér. 
Harmadrészt: Találjuk meg az irgalmasság 
tetteiben a magunkhoz alkalmas módot! 
Magányosok meglátogatása; betegek felkeresése; 
rászorulók segítése; komolyabb, mély beszélgetés 
valakivel, aki támaszra szorul. 
Természetesen húsvéti készületünknek legyen 
része a szentgyónás is! Az önmegtagadás számos 

módját tehetjük meg ebben az időszakban. 
Leleményesen és tudatosan éljük meg a nagyböjt 
idejét! 
Istenünk, Atyánk! 
A történelemnek ismét e nehéz szakaszában 
járulunk eléd, hogy könyörögjünk Kelet-Ukrajna 
békéjéért. Könyörgünk az iszlamisták által üldözött 
Közel-Keleti és afrikai keresztényekért. 
Könyörgünk hozzád a hazájukból eltávozó 
menekültekért, akik Európában remélnek jobb 
megélhetést. 
Állj mellettünk, hogy a népek, melyekre a 
békétlenség terhe nehezedik, Benned megtalálják 
az utat az igazságra és az életre. Ne engedd, hogy 
a kilátástalanság reménytelenséggé váljék 
szívükben. Segítsd meg őket! 
Könyörgünk, őrizd meg bennük a hitet! 
Ne engedd, hogy politikai fölény, emberi önzés, 
haszonlesés, viszálykodás megakadályozza a 
testvéri összetartozást, megbontsa a nemzetek 
közötti egységet, eltántorítsa őket Tőled! 
Adj Uram, nekik hőslelkű vezetőket, akik önzetlen 
lélekkel szolgálnak Téged és felelősen azokat, 
akiknek életét, jólétét és jövőjét rájuk bíztad. 
Önts szívükbe erőt, kitartást és reménységet, hogy 
mihamarább helyreállítva az áhított békét; 
szeretetben és testvéri módon élhessenek az őket 
körülvevő más nemzetekkel és népekkel, túllépve 
a történelmi feszültségeken; valósítsák meg a Te 
országodat. 
Istenszülő, Szentséges Szűz Mária, népek és 
nemzetek Anyja! 
Hallgasd meg ezt a segélykiáltást, melyben oly sok 
ember kiált most az ég felé. 
Mutatkozzék meg ismét a világ történelmében az 
irgalmas szeretet hatalma, hogy a tomboló 
gonoszságnak megálljt parancsoljon! Hogy a 
lelkiismereteket megváltoztassa! 
Szeplőtelen Szívedben nyilvánuljon meg mindenki 
számára a remény világossága! 
Ámen. 

  



 
 

MIÉRT IS A NAGYBÖJT? 
Jézus ezúton hív meg a megváltás nagy ajándékainak kiosztásához és arra kér, hogy hozzunk áldozatot 
nagyböjti lemondásaink révén: pl. nem fogyasztunk édességeket, kevesebbet szórakozunk, lemondunk 
valami nekünk kedves dologról, vagy bevállalunk valamit, amit egyébként nem teszünk stb. 
A nagyböjt legfontosabb mondanivalója: hogy Jézus a kereszten kiengesztelte az Atyát bűneinkért, és 
megbocsájtást hozott számunkra. 
Ezért felé való szeretetünk jeleként mi  is tartsunk bűnbánatot és engesztelődjünk ki egymással. Akárhogy  
is gondolkozunk a bűnről, mégis el kell mondanunk, hogy a bűn "nem magánügy", tudniillik azzal másoknak 
is ártunk. Addig, amíg másokat hazugsággal félrevezetünk, vagy megcsalunk, akár szóval, akár 
cselekedettel, addig nem mondhatjuk, hogy a bűn magánügy. A tékozló fiú történetében megtapasztaljuk, 
hogy Jézus készséges a megbocsájtásban, ha van bennünk igaz bűnbánat és őszinte megtérési szándék. 
A nagyböjt a legalkalmasabb idő arra, hogy bűnbánatot tartsunk, és ráébredjünk nyomorúságainkra, tudva 
azt, hogy Jézus azért szenvedett és halt meg, hogy megváltást hozzon számunkra.  
 Ebben nekünk is  közre kell működnünk saját üdvösségünk érdekében. Ne szalasszuk el ezt a nemes 
kihívást saját üdvösségünk érdekében. 
Végül kis Szent Teréztől idéznék: "Jézus nem annyira a cselekedetek nagyságát nézi, mint inkább a 
szeretetet, amely ezekre a cselekedetekre késztet. Aki szeretetből felvesz egy biztosítótűt, megtéríthet vele 
egy lelket. Micsoda titok!"      -      Gáspár Gabus 

Ortodox ima nagyböjt elejére: 
A böjtnek idejét kezdjük meg derűsen,  és miként az ételektől, tartóztassuk meg magunkat a 
szenvedélyektől is, gyönyörködve a lélek erényeiben, melyekben is szeretettel megmaradva, méltók 
legyünk mindannyian, látni Krisztus Istenünknek tisztaságos szenvedését, és lélekben örvendezve, a 
szentséges Húsvétot is. Felragyogott a Te kegyelmed, ó Urunk, felragyogott a mi lelkünk megvilágosítása, 
íme itt az alkalmas idő, íme itt a bűnbánat ideje! 



Plébániai karitász 
 

Azt biztosan mindannyian tudjátok, hogy új képviselőtestület alakult plébániánkon, mert az előző testület 
megbízatása lejárt. Az új testületben is teljes erővel próbál működni a Karitász, és itt szeretném a 
segítségeteket kérni. Bárki, aki a környezetében idős, kiszolgáltatott, nélkülöző magányos embert ismer, 
azt megkérjük, hogy jelezze Terikének, Gönczöl Emőkének, Kiss Évinek, vagy nekem, mert szeretnénk 
őket felkeresni. Csak úgy tudunk segíteni, ha Tőletek is segítséget kapunk! Mindenkire számítunk, mert 
csak sokan tudunk tenni apró dolgokat, de az apró dolgokból állnak össze a nagyok. 
Szeretettel ajánlom ezeket figyelmetekbe.                                            Dr. Pétervári Erzsi – Karitász vezető 
 

Nagyböjti lelkigyakorlatra meghívott előadónk,  

Cseh Péter Mihály atya 
Cseh Péter Mihálynak hívnak, 1983-ban születtem 
Makón. Földeákon nőttem fel. Pécsen szenteltek 
pappá 2009. december 5-én. Először 
Dombóváron, a belvárosban voltam káplán. Majd 
2010 nyarától Vásárosdombón lettem kihelyezett 
káplán Kutas Attila mellett, miközben ő az 
újdombóvári plébánián szolgált. 2011. január 
végétől Pécsre küldött Mayer Mihály püspök atya a 
Szent Erzsébet plébániára. 2013. augusztus 1-től 
dr. Udvardy György püspök atya a mágocsi 
plébániára küldött kápláni szolgálatra, bikali 
lakhatással. 2014. augusztus elsejétől szekszárdi 
káplán vagyok, de Szálkán lakom.  

 

Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk 3,5) 
Húszéves koromig eszembe se jutott, hogy pap 
legyek, bár rengeteget ministráltam, és kamasz 
koromban elkezdtem imádkozni a rózsafüzért és 
naponta olvasni a Bibliát.  
Gyerekkori álmom az volt, hogy én legyek a világ 
legnagyobb focistája. Mindezért minden tőlem 
telhetőt megtettem. Az igazi fordulatot a szegedi 
egyetemi éveim alatt tapasztaltam meg a katolikus 
fiatalok közösségében. Ekkor átéltem Jézus 
személyes szeretetét, és a karizmatikus megújulás 
által eltöltött a Szentlélek ereje. Olyan változás 
kezdődött bennem, ami ahhoz hasonlítható, mint 
amikor a Forma 1-ben a tűzpiros Ferrari elindul és 
felpörögnek a motorok, kezdődik a verseny. 
Hatalmas verseny van a világban Jézus és a Sátán 
között. Persze ez a harc a színfalak mögött van, de 
egy egyszerű emberi találkozás mögött is innen 
jönnek a mozgató erők. Jézus már győzött. Tiszta 
tekintetével mindenkit magához hív. Hiszem, hogy 
Ő csak jót akar és derűs mosolyával bizalmat 
támaszt bennünk önmaga felé és egymás felé. 
Lényeges része az életemnek, hogy a Szentlélek 
vezetésére figyelek, mit mond most nekem az 
Egyház által, lelkivezetőm által, saját 
tapasztalataim és a megerősítő jelek által is.  
Kérlek, mondd el most ezt az imát, és fogadd hittel 
az áldást, amit Isten ad neked:  
„Jézusom, bízom benned! Mutasd meg a 
szeretetedet nekem, vezess ki engem a fényre! 
Segíts szeretni Téged, és azt az embert, akivel 
éppen találkozom! Jézus! Hiszem, hogy élsz! 
Áraszd ki rám is Atyád Lelkét a magasból! Ámen.” 
„Isten lelke a mi mozdulatlanságunk közepette is 

nagy dolgokat mozgat meg bennünk, és a 
világban is.”

 

Nagyböjt fő feladata 
Ez nem más, mint a paradicsomi állapot visszaszerzése az érzékek megtisztítása és a test megfékezése 
révén. Vagyis a minél mélyebb és őszintébb bűnbánat. Ugyanis az első ember éppen azzal bukott el, hogy 
nem tudott úrrá lenni saját vágyain, és nem a neki mindenben jót akaró Teremtőjére hallgatott, hanem az 
őt rosszra csábító Gonoszra. Most viszont itt áll előttünk egy hosszú időszak, amely az egyházi évnek 
jelentős részét teszi ki, amelyben bebizonyíthatjuk elköteleződésünket, engedelmességünket, 
szeretetünket teremtő, gondviselő és megváltó Istenünk iránt. Mindennek alapja azonban az igazi, szívből 
fakadó bűnbánat. 



NAPKÖZIS NYÁRI TÁBOR AZ ÚJ PLÉBÁNIÁN, 

A PLÉBÁNIAI GYEREKEKNEK! 
  
Szeretettel várjuk a plébániánkhoz tartozó gyermekek jelentkezését napközis nyári táborunkba, melyet 
2015. június 29 - július 3. és július 6 - 10. között tartunk. Célunk, hogy a dolgozó szülők válláról két hétnyi 
terhet levegyünk az amúgy is hosszúra nyúló nyári szünet gyermek elhelyezési problémáival 
kapcsolatban. Reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna készül majd plébániánk szép új konyháján, profi 
szakácsunk kezei alatt. A délelőtti és délutáni programokról a tábor szervezői gondoskodnak. Kicsiknek 
lesz a megszokott időben csendes-pihenő. 
 Kiket várunk? Általános iskoláskorú ministránsainkat, hittanra járó gyermekeket, ovis hittanosokat, baba-
mama klubból kinőtt ovis gyermekeket. ("Külsősöket" idén a várhatóan nagy létszámú jelentkezés miatt 
nem tudunk fogadni.) Segítők jelentkezését szeretettel várjuk:  
- lelkes kis- és nagykamaszokét, akik szívesen segítenének a gyermekfelügyeletben, a programok 
lebonyolításában és az étkeztetésben; 
- aktív nyugdíjasokét, akik a konyhán segítenének Terikének a főzés előkészítésében, lebonyolításában; 
- még nem dolgozó édesanyákét, akik a kézműves programokban, és az utcai kísérésben lennének 
segítségünkre.  
A napközis tábor várható költségeit még pontosan nem tudjuk megmondani, de biztosan sokkal 
alacsonyabb lesz az üzleti alapú táborszervezők által kínálat áraknál. 
Jelentkezéseiteket az alábbi email címen várjuk orsika001@yahoo.com. Itt kérdéseiteket is feltehetitek.               
Várunk Benneteket!                                                      A szervezők:  Tóth Ildi és Kovács-Mihócza Orsi 

 

Nyári hittanos tábor 
Szeretettel várunk minden hittanos gyereket 7 
éves kortól felfelé (akik befejezik az első osztályt), 
a hittanos nyári táborba. Július 20-25, hétfő 
reggeltől, szombat estig! Nagyobb gyerekek, és 
ifjúsági hittanosok is jöhetnek. Külön 
korcsoportban és programmal a kicsiknek, és 
külön programmal nagyobbaknak. Helyszín: 
Vargánya tanya, Zobákpuszta.  
 

 

Ez a Mecsekben van, nem messze Komló 
városától. Lesz sok játék és vetélkedő, kirándulás 
a Mecsekben, fürdés Sikondán, sportjátékok. Lesz 
kézműves foglalkozás, társasjáték, tábortűz. 
A Vargánya Tanya fenn van a facebookon, itt 
megtekintheted a táborhelyet és programjait:   
https://www.facebook.com/varganyatanya 
Nem fog sokba kerülni. Várhatóan 10.000 Ft körül, 
vagy alatt + útiköltség. Természetesen teljes 
ellátással (Terike főszakáccsal.) – És a rászorulók 
még plusz kedvezményt kaphatnak. 
Jelentkezési lapot mindenki kap a templomban, 
vagy a hitoktatójától. 
Szeretettel hív benneteket: Zoltán atya, Gyuri 
bácsi, Faltus Kriszti. 
Írd be naptáradba ezt a júliusi időpontot: 20-25. 
A jó programokról mi szervezők gondoskodunk, a 
jó időt megrendeljük a jó Istentől, a jó hangulathoz 
te kellesz!    

 

Hittanos nagyböjti lelki-nap 
Kedves Gyerekek! Nagyböjti lelki napra várunk titeket, március 28-án, szombat délelőtt 9.30-tól 12.00 óráig 
a plébániára. Játékosan, de komolyan készülünk a húsvétra. 
Megismerkedünk a nagyböjti, és nagyheti szép régi szokásokkal, lesz húsvéti tojásfestés is. A fiúkkal 
locsolós verseket is tanulunk (a lányok fogják lepontozni), és a nagyobbaknak lesz gyónási lehetőség is! 

Virágvasárnapi pálma kereszt készítés 
Készüljünk együtt a virágvasárnapi bevonulási körmentre, pálma keresztek fonásával, március 23, hétfőn 
este 19.00 órától. Fiatalokat és felnőtteket várunk, Tüskés Tünde vezetésével. Március 29, vasárnap a 9 
órai mise előtt, a téren áldja meg Zoltán atya a barka ágakat és a pálma kereszteket, melyeket utána haza 
lehet vinni!  

mailto:orsika001@yahoo.com
https://www.facebook.com/varganyatanya
http://www.varganyatanya.hu/images/lightbox_gallery/kulso05.jpg
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Péntekenkénti keresztutak: 
Nagyböjt minden péntekjén lesz keresztút, mégpedig az esti szentmise után, kb.18.30 órától. 
Minden pénteken más-más plébániai csoport fogja vezetni. Február 27: plébánia imacsoportok, a Szent 
Márk csoport vezetésével; - március 6: cursilló tagjai; március 13: egyháztanács tagok; március 20: 
nyugdíjasok és rózsafüzér tagok; március 27: újpesti Regnum; április 3, nagypéntek 15.00 órakor Zoltán 
atya. – Nagyböjtben péntekenként nincs reggel szentmise, de van szentségimádás 8.00-17.00-ig. 

Nagyböjti lelkigyakorlat: 
Ebben az évben is szervezünk nagyböjti lelkigyakorlatot a plébánián, március 22-én, vasárnap délután 
15.00 órától, Cseh Péter atya vezetésével. (A Bonum Tv-ből ismerhetitek őt.) Ima, majd két elmélkedés a 
plébánián, a harmadik elmélkedés az esti 18 órai misében a templomban. A mise után beszélgetési 
lehetőség lesz az atyával, tea és teasütemény mellett a plébánián. – A mise előtt és alatt lesz gyónási 
lehetőség is Zoltán atyánál!  - Mindenkit várunk, korosztálytól függetlenül! 

Betegek kenete:  
Ebben az évben is lesz betegek kenete, betegek szentsége kiszolgáltatása  templomunkban. Március 8, 
nagyböjt 3. vasárnapján, a 11 órai szentmisében.  Prédikál, és a misét bemutatja: Sárhegyi Zoltán Budafok-
Belvárosi plébános atya. 
Ki veheti fel a betegek szentségét? Súlyos betegségben minden megkeresztelt. Évente egyszer a 
templomban minden erősen beteg személy. És minden idős, erejében megfogyatkozott ember, akik sokféle 
betegséggel küszködnek: általában 75-80 év felett sajnos a többség. Tiszta lélek kell hozzá: akinek 
szükséges, kell gyónnia. – Kérjük, aki szeretné felvenni a betegek szentségét, jelentkezzen, iratkozzon fel 
rá a sekrestyében! – A szentmise után mindenki hivatalos egy kis plébániai könnyű ebédre! 

Templom tavaszi nagytakarítása: 
Március 28, szombat délelőtt 8.00-10.30 óráig!  Várunk női és férfi segítőket! 

Zarándoklat: 
Egynapos autóbuszos zarándoklatot szervezünk június 13, szombatra.  
Útirány: Petőfiszállás-Pálosszentkút a pálos Mária kegyhely szentmisével, és Ópusztaszeri nemzeti 
emlékpark: a Feszty körkép és a skanzen belépővel. Költség 3000 Ft buszköltség. A Feszty körkép 2800 
Ft-os kedvezményes belépőjét pályázati pénzből szeretnénk fedezni. Jelentkezni a sekrestyében lehet rá 
a szentmisék után! 

Távolabbi terveink 
Plébániai lelkigyakorlat:  
Október 23, péntek déltől, október 25 vasárnap délig, ebédig, Péliföldszentkereszten. Felnőtteknek, a 
plébánia életbe bekapcsolódni vágyó felnőtteknek. Kisgyermek felügyelet és szállás meg lesz oldva. 

Több napos zarándoklat: 
Szervezés alatt. Tervezett időpont szeptember 7-10 között, autóbusszal. 
Szlovénia-Horvátország kegyhelyei, szép templomai, gyógyfürdőzéssel egybekötve. Ptujska Gora: Szűz 
Mária palástja, Ljubljana, Kamnik, Celje templomai. Szállás Topolsica, gyógyfürdő szálloda. Félpanzióval 
(svédasztalos reggeli-vacsora), és fürdőbelépővel. Horvátország: Marija Bistrica (Mária Beszterce) nemzeti 
kegyhely. Költség várhatóan 57.000 Ft/fő kétágyas szobákban. 320 Ft/euro árral számolva. Akkor indul, ha 
lesz elég jelentkező! 

Egynapos zarándoklat: 
Szeptember 26, szombat, Mátraverebély-Szentkút, a frissen felújított nemzeti kegyhely meglátogatása. 

Hittanos tervek:  
Májusban kirándulást szervezünk a Duna-kanyarba, és hittanos játék nap is lesz a plébánián; és lesz egy 
ovis játék nap is. 
 

Imádkozva énekelni - énekelve imádkozni 
Ahogy a mondás tartja: aki énekel, az kétszeresen imádkozik.   
De az ének akkor lesz valóban imádság, ha belülről fakad.  
Szeretettel várunk minden énekelni és zenélni vágyó fiatalt keddenként  19:00-tól a plébániára, jó hangulatú 
énekes gitáros próbára, majd vasárnaponként 8:30-tól a templomba, hogy kamatoztassuk Isten ajándékát  
és szolgáljunk neki.  



Gyerek farsang 2015:  52 gyermek résztvevővel 
Szombaton délután furcsa vendégek látogattak el 
a plébániára. Volt köztük katica, hawaii lány, maci, 
kéményseprő, királylány, Zorro, Superman, nyuszi, 
szakács, ördög, méhecske – farsangi mulatság 
lévén. A szervezők sok izgalmas, mulatságos 
játékkal szórakoztatták a jelmezeseket. A 
legmókásabb feladat a sorversenyeken kívül a 
fánkevés volt. Ettünk, ittunk, jól mulattunk. A 
jelmezek bemutatása után közös imával és Zoltán 
atya áldásával zárult az összejövetel. 
            Harmati Anna Janka - Harmati Luca Borka 
       Ezután este,  egy nagyon jól szervezett, vidám 
kis mulatság volt, köszönjük. Jó volt látni, ahogy a 
kisgyerekek mellől elszabadult anyukák-apukák 
hogyan ropják a táncot felszabadultan velünk 
együtt!                                                     Győrffy Kati 

 
Este a felnőtt farsangon is több, mint ötven vidám 
résztvevő volt, széles korosztályban, sok 
vidámsággal, vetélkedővel, tánccal.

 

Új plébániai képviselőtestület 
Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a szentmisében letette a fogadalmat az új 
plébániai képviselőtestület 18 tagja. Ezután megválasztattuk a különböző bizottságok tagjait, a 
tisztségviselőket. Az új képviselőtestület elfogadta a tavalyi évi zárszámadást és az ez évi költségvetési 
terveket. Ezután a közeljövő lelki programjairól vitáztunk, tettünk javaslatokat. 
Képviselőtestületünk tagjai 2015. február 2-től öt évre: 
Balogh Angéla, Balogh Jánosné Terike, Dr. Forstner Bertalan, Dr. Kőrössy Gábor, Dr. Pétervári Erzsébet 
Dr. Szecskó József, Gáspár Gabriella, Faltus Krisztina, Kallai Klára (Csipet), Kovács-Mihócza Orsolya, Dr. 
Mátyus Norbert, Melegh Csongor, Pirositz András, Pozsgay György, Tarcsi Veres Attila, Tóth Bálint, Tóth 
Ildikó  

Az egyházközség világi elnöke: Dr. Forstner Bertalan 
Örökös Tag: Gönczöl Jánosné Emőke 
Hitoktatóink: 
Pozsgay György, Tóth Ildikó; Szuetta Ervin, Pump Edit 
Áldoztatóink: 
Tyukász Tamás, Dr. Szecskó József, Melegh Csongor, Pozsgay György, Gönczöl Jánosné Emő, 
Körmendi József 
Sekrestyés:  Tímár Istvánné Valika 
Kántor-Irodista:   Tarcsi-Veres Attila 
Karitász vezető: Dr. Pétervári Erzsébet 
Karitász bizottság tagok: Kiss Éva, Balogh Jánosné (Teri), Gönczöl Jánosné (Emőke), Tóth Ildikó 
Plébánia gondnok:  
Pozsgay György 
Templom gondnok: 
Pirositz András és Körmendi József 
Gazdasági bizottság: 
Gilyén Elemér, Körmendi József, Balogh Angéla, Pozsgay György, Mátyus Norbert 
Liturgikus bizottság:  
Gáspár Gabriella, Mihályi Gyula, Tarcsi Veres Attila, Tyukász Tamás, Kallai Klára 
Számvizsgálók: 
Melegh Csongor, Faltus Krisztina 
Jegyző: Balogh Angéla 

 

Szent Ágoston mondja: 
Isten Igéje nem kisebb értékű, mint Krisztus Teste.  

Aki hanyagul olvassa az Igét, az éppúgy vétkes, mintha földre ejtené Krisztus Testét.” 
Olvasod a Bibliát, az Igét? Legyen rá alkalmad nagyböjtben! Péntekenként, internet, tv. stb. helyett! 



Böjtök nagyböjtben 
Ne feledjük! Hamvazószerda után nagyböjt minden péntekje böjti nap. Nem eszünk húsos és ünnepi 
ételeket, és a szórakozásban is visszafogjuk magunkat. 
Régebben egész nagyböjtben nem rendeztek semmilyen zenés, táncos, vagy szórakoztató programot. Ha 
ez kiveszőfélben van is a média hatására, legalább a pénteki bűnbánati, böjti napokat tartsuk meg! 
Nagypéntek szigorú böjti nap legyen, csendes, imádkozós. 
 

Thomas Hopko atya írja 
„Böjtöljünk szívesen fogadott, az Úrnak tetsző böjtöléssel. Az igazi böjtölés minden gonosz cselekedet 
elvetése, a nyelv megfékezése, a haragtól való tartózkodás, a testi vágyaktól, a rágalmazástól, a 
hazugságoktól, a hamis eskütől való szabadulás. Mindezek elvetése az igazi, az Istennek tetsző böjt.” 
 

A Nagyböjt liturgiája 
A szent Negyven nap megkülönböztetett idő az Egyház liturgiájában. Minden napnak saját miseszövege 
van. A miseruhák színe: viola (lila). A templomot – a 4. vasárnap kivételével – nem szabad díszíteni, az 
orgona nem szólhat, legföljebb az ének alátámasztására. A misében elmarad az öröm éneke, a Glória 
(Dicsőség), nincs Alleluja, helyette a komoly hangú, profetikus Traktust énekeljük, vagy az evangélium előtti 
verset. Nagyböjt első szakaszának liturgikus tárgya: a keresztségi kegyelem, a bűnbánat, vezeklés, a 
nagyböjti megújulás, a böjtölés áldozata. Az evangéliumban először a böjtölő és megkísértett Krisztust 
látjuk, majd az üdvösséget és bűnbocsánatot hirdető Messiást, vagy a gyógyító-evangéliumok jelképében 
a kegyelmi gyógyulást hozó isteni Orvost. Az énekek az elesett ember Istenhez kiáltását és az Egyház 
biztató válaszait idézik. A könyörgések a nagyböjti életgyakorlatra kérnek segítséget, s azt liturgikusan 
felajánlják Istennek. 
Nagyböjtben megváltoztatjuk templomunkban az átváltoztatás utáni ima szövegét. A pap felszólítására: 
Íme megváltásunk szent titka! Így válaszolunk: Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a 
kehelyből, halálodat hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz! 

 

Várj három napot! 
Szép tavaszi nap volt. A fiatalasszonyt békesség töltötte el, miközben Jézus haláláról és feltámadásáról 
elmélkedett. Megállt egy pillanatra a lépcsőknél, amelyek a főutcára vezettek, és amelyek már tele voltak 
munkába siető emberekkel. A régi helyen, az átjáró kezdetén ült az idős virágárus néni. A lába elé, egy 
újságpapírra sorakoztatta ki a friss virágokból készített csokrait. A néni mosolygott, idős, ráncos arca 
valamilyen benső örömtől sugárzott. A fiatalasszony nem sokat gondolkodva lehajolt, kiválasztott egy 
csokrot, és közben megkérdezte a nénitől:  
– Ahogy nézem, ma boldog, ugye?  
– Miért ne lennék? – válaszolta. – Minden rendben van, hát nem?  
Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasszony ezért meglepődött a matróna válaszán.  
– Maga már évek óta itt ül. És mindig mosolyog. Úgy látszik, jól viseli a bajokat!  
– Aki ilyen magas életkort megélt, az nem kerülheti el a bajokat. Tudja, kedvesem, olyan ez, mint Jézus és 
a nagypéntek…  és akkor elhallgatott.  
– Mint micsoda? – kérdezte a fiatalasszony.  
– Mondom, mint Jézus és a nagypéntek… Amikor Jézus pénteken meghalt a kereszten, ez volt az 
emberiség legrosszabb napja. S amikor jönnek a bajok, nekem mindig ez jut az eszembe. Mert ilyenkor az 
is eszembe jut, mi történt harmadnap, húsvétkor. Jézus feltámadt a halálból. Amikor a dolgok rosszul 
mennek, már megszoktam, hogy várok három napot, mert akkor valahogy minden jóra fordul.  
A fiatalasszony búcsúzásul a nénire mosolygott, majd továbbment. Azóta, amikor csak gondjai támadnak, 
mindig eszébe jutnak a néni szavai:  „Adj alkalmat Istennek, hogy segítsen. Várj három napot!” 
 

A böjttel mindig egyesíteni kell az imádságot. Az imádságot éppen a böjt idején végezzük figyelemmel, mert 
akkor a léleknek könnyű, semmi nem nyomja, és nem adja át magát az élvezetek veszedelmes terhének.                                                                                                          

                                                                                                                             (Aranyszájú Szent János)  
Amint az egészséges szemek számára természetes a látási vágy, úgy a józanul teljesített böjt számára 
természetes az imádságvágy.  

                                                                                                                                      (Szíriai Izsák)  

 



VASADI PÉTER: Krisztus hét szava a kereszten 
1. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. 
Sosem békéltem meg, Uram, ezzel a mellékmondattal, csak elfogadtam; valóban nem tudták, mit 
cselekszenek? Ma sem tudják? Mert ma is cselekszik. Te nem azt mondtad, hogy bár rosszat tesznek, 
bocsáss meg nekik, hanem sejtetted: azt hitték, amit elkövetnek, fájdalmas ugyan, de nem rossz. Még talán 
azt is hihették, jót tesznek. Nem ezt mondtad, hanem hogy tettükben tudatlanok. Tartok tőle, ha ez 
egyáltalán lehetséges, még tudatlanok sem: olyan mély közönnyel szögeztek keresztre, mint amikor egy 
nagyalakú képet függesztenek a falra. Vétkes vétlenek a te hóhéraid. Most is. Mindig. De a te Atyád az ő 
atyjuk is. És ebben a pillanatban a végletekig megfeszülnek a létezés idegei, a létezők izmai, a gonoszság 
akarata és örök kudarca. Es az utolsó pillanatig ez így is marad.  

2. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. 
Hogy-hogy: egy közönséges csirkefogó? Egy tolvaj, aki ha rajtakapták, gyorsan belenyomta a kést a 
szerencsétlenbe, ahogy kidugta a fejét az előszobába, miféle zaj ez éjfélkor? Aki a szemébe nevetett a 
nyomozónak? Aki templomot rabolt? Akit rettegett a kisváros? Szétcsapott az őrök közt, s megszökött, 
mikor végre elkapták? Egy közveszélyes bűnöző lesz veled a Szent Bonaventúra szerint mézédes 
Paradicsomban, az, akit mikor keresztre kötöztek, a jó polgárok föllélegezhettek: na, hál Istennek. 
Mehetünk nyugodtan aludni…  Igen, ő az. És te vagy az, a képtelen fordulatok haldokló mestere. Te tudod, 
amit mi megvonunk ettől a bűnöstől: hogy közülünk való az elnyűtt s visszautasított szívével. Hogy ott s 
akkor fölismert téged, s hitt benned, azt jelenti: ezentúl érted vesztegeti el az életét, s most megnyeri.  

3. Íme, a te fiad! Íme, a te anyád! 
Te, anya, mondod, éppúgy elveszítesz engem, mint a tanítványaim. Én az vagyok, aki csak úgy hozhat 
meleget a fagyosságba, szeretetet a halálos idegenségbe, ha végleg elmegy, kihuny, eltűnik. El kell 
mennem, hogy visszajöjjek. Rettenetes, de üdvösséges csere történik most. A természetes szálaknak el 
kell szakadniuk a természetfölötti szálakért. Elveszíted a fiadat, anya, hogy megtaláld a számtalan 
elkószáltat. Rád bízom, fiú, az anyámat, aki fájdalmában semmit sem ért meg abból, hogy Egyháznak 
fogják hívni azt a gyötrelmes bizonytalanságot, mi most kettőtöket összefűz. A szeretet elvág minket 
egymástól, mint a kard, de aztán megolvad a maga keltette tűzben, és világít, és világít.  

4. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? 
Hallgatni kellene. Olyan mélyre ereszkedni a titok forrpontjába, hogy már a saját halálunkat kísértsük. 
Hogyan hagyhatta el őt, akivel egy volt? Hogy volt vele egy, ha elhagyta? Hogy hagyta el, ha nem hagyta 
el? Miért érezte magát elhagyottnak, ha mégis vele volt? Nincs több magyarázat: nem vele volt, hanem 
benne. A szíve legsötétebb rejtekében. Az Atya a keresztre vert Fiával keresztre feszíttetett. De a szeretetet 
nem lehet keresztre feszíteni.  

5. Szomjúhozom! 
Nem vízre, ecetre, borra szomjazik. Most érti meg a Fölfeszített, hogy egész lénye egyetlen, kielégítetlen, 
hatalmas szomjúság, a foglyul ejtett s halála felé taszigált létezés szomja a szabadságra, az igazságra, a 
szépségre, az öröklétre, a másikra, az Atyára, a szeretetre. Már végképp nem lehet nem tudnia, hogy 
áldozat, akinek beleegyezésén fordul a létezés sorsa. Szomjazik tehát a halálra.  

6. Beteljesedett! 
Betelt rajtam az Atya akarata. De az Atya nem a halálomat akarta, hanem a megváltást, vagyis az 
üdvösséget. Mert az Atya nem a halottak és a pusztulás Istene, hanem az élőké és a virágzásé. 
Beteljesedett a szent szándék, hogy az Ige testté legyen. Ezentúl az Ige teljesít be mindent, ami képes a 
teljességre. Ami nem képes a teljességre, monoton szerkezetté lesz. Aminek nincs köze az Igéhez, 
elfonnyad. Megüresedik. Széthull. De minek nincs köze az Igéhez, ha az Ige Élet? Beteljesedett az idő, s 
az időbe zárt emberi cselekvés értéke. Jót tenni annyi, mint akarni a teljességet. Teljesedjetek be. A 
megváltás visszavonhatatlan.  

7. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! 
Nem múlhatott el a keserű pohár. Kiittam, Atyám. A sötétség, amely most tort ül bennem, Téged is eltakar 
előlem. Rajtam van a világ minden bűne. Kimondhatatlan súly ez. Ennyit nem lehet viselni. Sebeket 
nyitottak a testemen, hogy belém nyomakodjék ez a sötétség, mely sűrű, mint a vér. Már semmit sem tudok 
arról, mi az, ami bennem még én vagyok, s mi az, ami a világ bűne. Bűnné lettem. De Isten Báránya 
maradtam. S minél nagyobb bennem a sötét, annál jobban világít ártatlanságom. Így lesz örökké.  
Jöjj értem, Atyám. Fogadd magadhoz – a halálon innen és túl is – tékozló fiadat.  
 

Főplébániai Hírlevél - Az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia lapja. – Megjelent 550 példányban. 
Szerkesztette: Horváth Zoltán plébános.   A következő lapszám Virágvasárnapra jelenik meg. 



Dr. Forstner Bertalannak, új egyháztanácsunk világi elnökének 

beköszönő cikke: 

Színes fények a fehér falon 
        Vasárnap a kilenc órai mise alatt 
kellemesen tavaszias idő volt odakint. Akik az 
oldalhajóban voltak, szép látványban lehetett 
részük. A nap átragyogott az üvegablakokon, 
és a szenteket ábrázoló színes üvegmozaik 
megtörte és kiszínezte a fényt. A hófehér 
templomoszlopok falain tarka fénykavalkád 
jelent meg. A legszebb tündöklés Szent 
Erzsébettel szemben vakított. Nem volt üres 
falfelület, nem volt két egyforma árnyalat. 
Előző este szombaton megtartottuk az új 
plébániaépületben az első farsangot. Az 
emeleten táncolók nemcsak a zenét 
élvezhették, hanem a lemezlovas által hozott 
fénytechnikát is. A lámpák a ritmusra változó 
és forgó színes foltokkal pettyezték ki a felső 
terem hatalmas fehér falfelületét. Nem maradt 
egy folt fehér terület sem, nem volt két 
egyforma színes minta. 
 

 
 
Február elején megalakult az új plébániai 
képviselőtestület. A Zoli atya által szervezett 
szeretetvendégségen fehér abrosz mellett ült 
le tizennyolc ember, hogy hatalmas lendületet 
vegyen, és idejét, energiáját bevetve segítse 
és vigye előre a plébániai közösség ügyeit. A 
cél világos: minden korosztály, templomi 
csoport, lelki társulat, szolgáló közösség 
képviselve legyen a havi megbeszéléseken, a 
programok, liturgikus események 
szervezésekor, a gazdasági döntések 
meghozatalában. A plébános atya és a 
tizennyolc képviselő mind más-más 
személyiség, különböző temperamentum, 

különböző élethelyzetben, különböző 
tehetséggel és érzékenységgel a lelki és a földi 
ügyekben. Csupa eltérő színárnyalat. De nem 
maradt olyan tagja a plébániának, akire ez a 
csapat ne gondolna a megbeszéléseken, 
egyeztetéseken. 
Múlt vasárnap mind a három szentmisén Zoli 
atya felkérésére, mint a testület 
megelőlegezett bizalommal megválasztott 
világi elnöke, röviden összefoglaltam a 
terveinket, célkitűzéseinket. A délelőtti és az 
esti szentmiséken látványosan különböző 
csoportok, családok, különböző élethelyzetű 
emberek vettek részt. Bevallom, kicsit 
megijesztett a feladatunk: hogyan lehet ennyi 
különböző embert bevonni a plébánia lelki 
életébe? Hogyan tudjuk elérni azt, hogy 
minden feladatra legyen jelentkező, és 
mindenki magáénak érezze a templomot, a 
plébániát, a közösségeket, és felelősséget is 
merjen vállalni? Hogyan tudjuk megmutatni és 
megszervezni azt, hogy Krisztushoz közeledni 
nem csak azt jelenti, hogy beülök vasárnap a 
padba? Hogy az imacsoportok összetartozás-
élménye a baráti kapcsolatokat is építi? Hogy 
a közösség attól közösség, hogy egymást 
támogatjuk a földi nyűgjeinkben és lelki 
épülésünkben? Hogy a Jóisten ugyanúgy nem 
szolgáltatás, mint egy gondos édesanya vagy 
egy keményen dolgozó férj? Hogy egy 
plébánosnak szerencsés esetben jó, ha a 
lelkigondozásra, hittanokra marad ideje, és 
nem neki kell a templomot takarítani, 
könyvelni, zenei szolgálatot végezni, vagy a 
kisgyerekes programok részleteit szervezni?  
És akkor megindultak a válaszok. 
A családos mise utáni agapéra önként jön a 
jelentkező, hogy hetente süteménnyel 
készüljön. Zenére van szükség a farsangon: 
előkerül egy hivatásos DJ. Megoldhatatlannak 
tűnnek az adminisztratív feladatok: de nem 
annak a nyugdíjasnak, aki az első felkérésre 
igent mond, hisz óriási rutinja van ezekben a 
munkákban. Az újság minőségét emeli a 
jelentkező korrektor. Liturgikus kórusművek 
éneklésére állnak sorban a jó hangú nők és 
férfiak. Nyári szünidő alatt kell megbízható 
hely napközben a gyerekeknek, ahol játszanak 
velük és vigyáznak rájuk: még kisgyerekes 



tanítónőből is több akad, akinek helyén van a 
szíve és nem sajnál szolgálni. Főzni is olyan 
fog nekik, aki nem először lát ekkora 
létszámban éhes embert. Nyáron gyönyörű a 
templom körüli kert, és ennek ránk eső részét 
kérés nélkül olyan fogja vigyázni, akinek ez a 
szakmája. És még lehetne tovább sorolni, 
például hogy milyen önzetlen segítséggel lehet 
találkozni a plébániai levelező listán. Áldott 
időket élünk. 
Vasárnap azt hirdettem: szeretnénk, hogy ne 
tudjon fészkelődés nélkül ülni az, aki nem 
kötődik néhány kisközösséghez. (Ahogy 
Cursillo-n tanultam: ez életbevágó!) Ne 
sétáljon mise után haza úgy senki, hogy nem 
tudja megmondani, hogyan is tudja ő kivenni a 
részét saját képességei és energiája szerint a 
feladatokból. Ahogy a szegény asszony két 

fillérje is számít, ugyanúgy lehet, hogy nem 
tűnik nagy dolognak egy nyugdíj mellett elbírt 
plébániai feladat, egy egyetem mellett 
szervezett hittanos kirándulás, egy szombat 
délelőtti templomtakarítás, de mindebből áll 
össze közösségünk élete! 
Ahogy a színes fények a fehér falakon. A 
napfényt a Mennyei Atya adja. A lüktetés, a 
ritmus a Szentlélektől jön. Mindenki máshogy 
töri meg a fényt. Mindenkinek máshol kell 
elfednie a csupasz fehérséget. De 
mindenkinek jelen kell lennie, hogy ne 
maradjon fehér folt. És amikor ránézünk 
egymásra, összeáll a mozaik és meglátjuk a 
Szentet.  
Dr. Forstner Bertalan  az egyházközség világi 

elnöke 

 

Hibajavítás: 
Már kinyomtatásra került a plébániai újság, amikor észrevettük a hibát. Egy apró hiba belecsúszott, 
a március 20 és 27 időpont összevonódott valahogyan, kimaradván a nyugdíjasok, és a regnum 
dátumának március 27-e lesz a helyes. 
Péntekenkénti keresztutak: 
Nagyböjt minden péntekjén lesz keresztút, mégpedig az esti szentmise után, kb.18.30 órától. 
Minden pénteken más-más plébániai csoport fogja vezetni. Február 27: plébánia imacsoportok, a 
Szent Márk csoport vezetésével; - március 6: a cursilló tagjai; március 13: egyháztanács tagok; 
március 20: nyugdíjasok és rózsafüzér tagok; március 27: újpesti Regnum; április 3, nagypéntek 
15.00 órakor Zoltán atya. – Nagyböjtben péntekenként nincs reggel szentmise, de van 
szentségimádás a sekrestyében, 8.00 - 17.00-ig. 

 

100 évvel ezelőttre emlékeztünk. 
Elvittük az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia koszorúját Doberdóba. Az Isonzó folyó a csaták 
színhelye, a szlovén-olasz határnál van. Pont száz éve történt, az első világháború borzalma, ahol 
sok magyar katona esett el. Itt temették el őket, és szép kis kápolna épült tiszteletükre. Ezen a 
szent helyen koszorúztunk 2015. február 12-én, csütörtökön a plébánia nevében. 

 

    
 
 



Ami az újságból kimaradt papíron 
 

Képek az első egyháztanács ülésről: 

 
 
 
 

 



Néhány kép Doberdóból: 
 

 
 

 
 

Redipopuglia, ahol Ferenc pápa misézett 2014 szeptemberében: 20.000 Presente, 
azaz Jelen felirat, 20.000 sír: 
Megható, és egyben félelmetes ez az első világháborús katonai temető…. 



 
 

 
 
 


