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Nagyböjt: önmegtagadás, jócselekedetek: szeretetből
A vidám farsangi idő után ismét elkezdődik a böjti időszak.
Nagyböjt Jézus feltámadásának ünnepére való előkészületi
idő, amely Hamvazószerdától tart Húsvét vigíliájáig, a nagy‐
szombati, esti szertartások kezdetéig. Jézus 40 napos böjt‐
jére emlékezve ez az időszak is 40 nap, azaz 40 hétköznap.
A vasárnapok mindig ki vannak véve a böjtölési kötelezett‐
ségből. Az alábbiakban Tomka
Ferenc atya hittankönyvéből
(Találkozás a kereszténységgel
285‐286. old.) közlünk szemel‐
vényeket, hogy megértsük a böjt
értelmét, célját és helyes gya‐
korlását.
„A Jézus előtti vallások
ismerték a böjtöt, a lemondást.
Jézus azonban egy újfajta
„böjtöt” hirdetett. Szemére is
vetették, hogy az Ő tanítványai
nem böjtölnek a szokásos
módon (Mt 9,14).
A böjt célja minden vallásban
az volt, hogy általa az ember
közelebb kerüljön Istenhez.
Jézus tanításában az új az, hogy
semmi más által, mint a szeretet
által kerülhetünk legközelebb
Istenhez. A keresztény emberek
tehát a bűnbánati időkben elsősorban a szeretet tetteit
gyakorolják, e téren vállalnak önmegtagadásokat. És
természetesen fokozottan élnek az Istennel való egyesülés
egyéb eszközeivel is, amelyekre ugyancsak Jézus hívja fel a
figyelmünket, éspedig az imával és a szentségek vételével.
Az is igaz, hogy Jézus és a szentek is böjtöltek (Mt 4,1‐11).

Mi tehát a böjt értelme? A böjt nem önsanyargatás. Ellen‐
kezőleg. Célja az ember felszabadítása, emberré tétele (vö.
Gal 5,13). Az emberben kettősség él. Küzd benne a „régi
ember” és az „új ember”: az önzés és a szeretet. Aki rabja
ösztöneinek, aki nem tud kilépni önzéséből, az embertelen
ember. Edzenünk kell akaratunkat, hogy képesek legyünk
uralkodni ösztöneinken. Az ön‐
megtagadás egyfajta edzés, a
szabadság
érdekében
(vö.
1 Kor 9,24‐27, Kol 3,5).
A keresztény böjt azonban
nemcsak edzés, hanem egye‐
sülés Jézussal, a húsvéti ti‐
tokkal. Nagyböjtben a szenvedő
Megváltó áll előttünk, aki
magára vette fájdalmainkat.
Önmegtagadásainkban Vele egye‐
sülünk.
Kiegészítjük,
ami
„hiányzik” megváltó szenvedé‐
séből testének, az Egyháznak
javára (Kol 1,24, Mt 17,21).
A böjt, illetve a bűnbánati
cselekedetek
(ima,
önmeg‐
tagadás,
szeretetgyakorlatok)
célja így az engesztelés is. Általa
jóvá akarjuk tenni Isten ellen
elkövetett vétkeinket. Ki akarjuk
Őt „engesztelni” hálátlanságunkért. A böjt és az önmeg‐
tagadás célja összefoglalva tehát az, hogy Istenre irányítsa
figyelmünket: növelje bennünk az isten‐ és ember‐
szeretetet.”
A fentiek szellemében megélt áldott nagyböjtöt kívánok
minden kedves Olvasónak
Zoltán atya, plébános
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Iroda: hétfőtől péntekig: de 10:00-12:00, du 16:00-17:00
urnaügyekben félfogadás: kedden 10:00-12:00, pénteken 15:00-17:00
Miserend: hétköznap: 7:00, 8:00, 18:00, vasárnap: 7:30, 9:00, 11:00, 18:00, 19:30
DIÁKMISE: 9:00 nagytemplom, GYERMEKEK MISÉJE: 9:00 kistemplom, IFJÚSÁGI MISE: 19:30 nagytemplom
Szentségimádás: minden vasárnap 17:00-18:00, minden pénteken: 18:30-19:30, hétfőtől szombatig reggelente 7:30-8:00
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17:15, 19:30, Rózsafüzér: minden szombaton 17:15
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Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek
a magyar családokhoz
A januári elsőpén‐
teki szentmisét dr.
Beer Miklós váci püs‐
pök mondta. Szent‐
beszédében a hűség
az egyházhoz, hűség
a magyarsághoz, a
hitvesi hűség témakörről beszélt. A mai
ember nem hűséges. Ebből adódik
gondjainak és bajainak legnagyobb
része. Sajnos a hűtlenségből adódó
problémák kivetülnek a családra és
társadalomra is, és ettől mindenki
szenved. Legjobban a gyermekek, a
fiatalok, akikben ilyen körülmények
között nem alakul ki megfelelő példa‐
kép, amely a későbbi életük gond‐

jainak megoldásában segítséget, min‐
tát adhatna. A ma élő keresztények
egyik legfontosabb feladata a példa‐
mutató krisztusi élet.
A februári elsőpénteki konferencia‐
beszéd témája: Nem a család van válság
ban, hanem a társadalom, tulajdon‐
képpen szorosan kapcsolódott az elő‐
ző témához. Bíró László püspök atya
hangsúlyozta: „hisszük, hogy a házas‐
ságalapú családeszménynek van iga‐
zán jövője”. Nagyon fontos, hogy a keresz‐
tény ember társadalomban gyakorolt
evangelizációja nem valamiféle „nyüzs‐
gést” jelent, hanem azt a feladatot,
hogy az értékeinket meg kell élnünk
az éppen adott helyzetekben. Boldvai J.

Következő elsőpéntek április 1‐je: Somfai Béla SJ erkölcsteológus, bioetikus ‐
Az erkölcsi tapasztalat sajátosságai, a megtérés lépései, a családfők szerepe
Az esti 18:00 órai szentmise után a Kistemplomban lehetőség van, a
szentbeszédben hallott gondolatok megbeszélésére az atyákkal.

Élő rózsafüzér zarándoklat
Jubileumi Élő Rózsafüzér Zarándoklatot szervezünk 5.
alkalommal, a Család évében Budapestért, Budapest körül
2011. május 14‐én, szombaton 9 szakaszban.
A 4. szakasz találkozási pontjainak elérhetősége, ideje és
távolsága kilométerben Máriaremetétől:
7:30 ‐ (19 km) Farkasréti Mindenszentek plébániatemplom (XII. ker., Hegyalja
út 139. A 8‐as busszal vagy az 59‐es villamossal a Farkasréti temető
főbejáratáig)
8:15  (17 km) Mindszenty József bíboros tér, kopjafa (Mindszenty József
bíboros tér 53‐as busz végállomása)
10:30  (14 km) Normafa, emlékmű (21‐es vagy a 21A busszal a Normafáig)
12:30  (12 km) Makkosmária, kegytemplom (Budakesziről vagy a Normafa
irányából gyalog)
15:15  (7 km) Budaszentlőrinc, romkert (A 22‐es vagy a 222‐es busszal a
Szépjuhászné megállóig)
Máriaremete Kisboldogasszony ‐ Bazilika (II. ker., Templomkert 1.)
19:00 órakor dr. Erdő Péter bíboros úr vagy dr. Udvardy György püspök úr
mond szentmisét
Segítőket, szervezőket várunk. Jelentkezni lehet: Fluk Évánál 06205365121
Információk: email: info@elorozsafuzer.zarandoklat.hu,
honlap: www.elorozsafuzer.hu
A zarándoklat költségeinek fedezésére köszönettel veszünk pénzadományokat.
Számlaszám: CIB Bank 111009081914313836000001, EsztergomBudapesti
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Az Egyház társadalmi, közéleti tanításának
előadása és megbeszélése

Kolping hírek
A januári Kol‐
ping Katolikus
Akadémia elő‐
adója dr. Falus
András akadé‐
mikus volt. A
biológiai evolú‐
ció korszerű kér‐
déseiről tartotta előadását. Az evolú‐
ciót Isten teremtette. Másképp: az evo‐
lúció Isten teremtési módszere. Az
Isten által teremtett világ, amibe a
törvények is benne foglaltatnak. Ide
tartozik az evolúció, a kreáció kérdése
is, valamint az, hogy a válaszok a te‐
remtés és az evolúció egységében ke‐
resendők.
A genomika egy fiatal tudomány,
amely a gének összességét vizsgálja. A
genomprogramok befejeződése való‐
ságos forradalmat jelent a biológiában
és az orvostudományban. A géntérkép
ismerete
a
genetikai
chiptech‐
nológiával és a bioinformatikával
együtt korábban nem is remélt
mértékben teszi előrejelezhetővé
egyes betegségek megjelenését. „A
tudomány és a hit a létemen keresztül
kapcsolódik össze.”
Vecsei Miklós (a Máltai Szeretetszol‐
gálat ügyvezető alelnöke) februári
előadását: A rossz segítség bűn, nagy
várakozás előzte meg. A templom
körüli városmajori hajléktalanok je‐
lenléte napi gondot jelent az egyház‐
községnek. A kérdés megoldása szak‐
mai ismereteket igényel. A naponkénti
pénzadomány nem jelent számukra
megoldást. A hajléktalanok mélynyo‐
morban élnek, ami azt jelenti, hogy
senki számára sem fontosak, és őnekik
sem fontos senki. Nincs emberük,
akihez kötődnének. Ilyen állapotból
kikerülni csak segítséggel lehet.
B.J.
A Kolping Katolikus Akadémia
következő programja: március 21‐én
19:00 óra, Kistemplom, prof. dr.
Bolberitz Pál ‐ Nagyböjti elmélkedés
Bodó Károly atya szeretettel hívja a
FIATALOKAT, az időseket
Az előadások ideje és helye:
19:00 óra – Kistemplom
2011. március 18.  A társadalom
rendjének egyedüli garanciája: a
Krisztus‐emberkép egyéni megva‐
lósítása!
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Karitász hírek
A karácsony mindig kiemelt időszak a
karitász tevékenységében.
A XII. kerületben lakó és a feltéte‐
leknek megfelelő családjaink és nyug‐
díjasaink a karácsony előtti napokban
kapták kézhez azt az önkormányzati
támogatást, melyről az előző számban
írtunk.
Plébániai akció keretében tartós
élelmiszert gyűjtöttünk a hozzánk
közeli Match‐ben. Az akciót és az azt
lebonyolító munkatársakat István atya
szervezte. December 15‐16‐17‐én, az‐
az a karácsonyt megelőző héten, szer‐
dán, csütörtökön és pénteken áldozat‐
kész munkatársaink vették át a vásár‐
lók adományait, és vitték a Kistemp‐
lomba, ahol 600 kg élelmiszer gyűlt

XIX. évf. 1. szám, 2011 NAGYBÖJT
össze. Már a számbavétele is komoly
munka volt. 20‐án, hétfőn összeállí‐
tottuk az egyes családoknak és az
időseknek szánt adományokat, ezeket
még azon a héten el is vittük 40 család‐
nak. Később további családoknak és
rászorultaknak juttattunk még élel‐
miszert. Egy nagyobb adagot adtunk a
VIII. kerületben Teréz anya nővérei‐
nek. Köszönet illet mindenkit, aki
munkájával hozzájárult e szép akció
lebonyolításához.
Legközelebb március végén lesz a
tavalyihoz hasonló, tartós élelmiszer
gyűjtés ‐ a püspöki kar kérésére ‐
plébániánkon. Kérem az adományo‐
zókat, hogy aki teheti, inkább pl. 1 liter
olajat vagy húskonzervet hozzon pl. 3
kg liszt helyett. Akiket segítünk, talán
előbb tudnak olcsóbb egységárú élel‐

Deák András asztaltenisz emlékverseny
A KDNP Sport Bizottsága és a Regnum
Marianum SE közös szervezésében ke‐
rült sor a Deák András asztalitenisz emlék‐
versenyre, melyet 2011. január 30‐án
már negyedik alkalommal rendeztek
meg. A rangadónak a Statisztika Petőfi SC
asztalitenisz csarnoka adott otthont a
Marcibányi téren.
A tavalyihoz hasonlóan idén is nagy szám‐
mal indultunk és képviseltük a Városma‐
jori Plébániát. Idén a versenyzők 20%‐át
plébániánk lelkes ping‐pongozni szerető
(VáKE illetve még nem VáKE) tagjai tet‐
ték ki. Ez már önmagában is nagyon di‐
cséretes dolog, hát még, ha a helyezése‐
ket is hozzá vesszük.

miszereket vásárolni, mint drágáb‐
bakat. S kérem, aki tud, vegyen részt a
beérkezett adományok feldolgozásában.
A napokban megint a XII. kerületi
önkormányzat egyik akciójának lebo‐
nyolításában segédkezünk, ezúttal az
időskorúak eseti segélyéhez próbálunk
hozzájuttatni olyanokat, akik erről
tőlünk értesülnek. A karitász hétköz‐
napi tevékenysége keretében több
mint 60 család, illetve idős ember éle‐
tét követjük és segítjük havi gyakori‐
sággal. Ennél nyilván sokkal több rá‐
szorultról gondoskodnak plébániánk
hívei környezetükben. Csak egy kicsit
kell körbenéznünk, s megtaláljuk, aki‐
nek segíthetünk. Remélem, egyre töb‐
ben lesznek, akik megosztják javaikat
azokkal, akik erre nagy szükségük van.
Divényi Ági

Nyári, családos tábor

A verseny egyébként a megszokott
módon, misével kezdődött, majd az
addig izgatott játékosok korosztály
szerinti csoport (kör) mérkőzéseivel
folytatódott. Ezt követően a csoportok
első‐második helyezettjei a főtáblán foly‐
tathatták a versengést. Időnként nehezen
lehetett követni az eseményeket, mert
szinte minden asztalon zöld pólóst lehe‐
tett látni. A végére azonban körvonalazód‐
tak az erőviszonyok, de ebbe is volt bele‐
szólásunk. Ezt tükrözi két második és két
harmadik helyezésünk. Végül is azt hi‐
szem, mindenki elégedett lehetett, mert
egy nagyon jó hangulatú, barátságos
versenyen vehettünk részt. Jövőre remé‐
lem, újra találkozunk.
Krebs Zoltán

Helyezettjeink
Serdülők: 2. Kazsuk
Tamás, 3. Schön Balázs
Ifjúságiak:
2. Czétényi Marcell
Felnőtt páros:
3. Czétény János  Gelley
Áron

Akikre büszkék vagyunk
(reméljük, senkit nem
hagytunk ki):
Czétényi János, Czétényi
Marcell, Gábry István,
Gelley Áron, Harsányi
György, Horváth Bene
dek, Horváth Zoltán,
Janotyik Albert, Janotyik
János, Kazsuk Tamás,
Keresztessy Mária, Magyar
Attila, Őry Luca, Pen
telényi Jakab, Schön
Balázs, Schön Boldizsár,
Tholt Péter.

A Városmajori Katolikus Egyesület
ezen a nyáron ismét megrendezi ha‐
gyományos, nyári, családos táborát a
már jól ismert helyen: Verőce‐Csatto‐
góvölgyben. A táborba nagy szeretettel
várjuk a plébánia közösségéhez kap‐
csolódó családokat, a nevelő szülőket,
a gyermektelen házaspárokat is, de a
nagyszülőket is unokáikkal. A tábor
időpontja: 2011. július 11‐16‐ig.
Tájékoztató és jelentkezési lap az iro‐
dában és a Nagytemplomban, az in‐
gyenes asztalon található.
3
Előfoglalási kedvezményre lehetőség:
2011. március 15‐ig!
Jelentkezési határidő: 2011. május 15.
H.L.
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Téli cserkészés
Az időnként havas téli hónapok a majori
cserkészek életébe is sok színes élményt
hoztak. Karácsony után Esztergom
környékén jártak, amiről a legfiatalabb
lányok (a Vadgesztenyék) így számoltak
be:
Reggel frissen indultunk kirándulni
Esztergom felé. Vonattal mentünk, majd
a Pilis lábánál kaptattunk fölfelé a
hegyen át a csúcs felé. Közben a törzs
vénei összedugták a fejüket és elküldtek
minket a vizek templomába, a víz
istenéhez, hogy jóslatot kérjünk tőle, mit
csináljunk a támadó kajovákkal. A
kirándulás közben néha kerülőutakat
tettünk.
A
vizek
templomában
(esztergomi aquapark) megpihentünk,
csúszdáztunk, falat másztunk és úsztunk.
Igazán élveztük ezt a kikapcsolódást.
Utána visszamentünk Pilisvörösvárra,
ahol az erdőben felavattuk az újonnan a
törzsbe csatlakozott kedves indián
testvéreinket.
Ezek után már teljesen ki voltunk
fáradva, ezért visszamentünk a tuti jó
szállásunkra és elfogyasztottuk a csuda
jó konzerv vacsoránkat. Majd aludni

tértünk, mert már igen késő volt.
A kicsit idősebbek, a Pele őrs tagjai,
négyen együtt ismerkedtek a nagyvilág
rejtelmeivel…
2011. február 5‐én, a Pele őrs tagjai
(név szerint Áron, Zoli, Zsombi és
Farkas) átlépték az otthoni küszöböt,
nem is sejtvén, hogy ezzel a tettükkel
mekkora balszerencse‐sorozatot indí‐
tanak el.
A nap első fele kirándulással telt,
amely az őrs nagy részében heves
ellenállást ébresztett. Bár szép időnk
volt, éppen emiatt a hó olvadni kezdett,
így sokszor meg‐ és elcsúsztunk a
bizonytalan, saras talajon.
Az igazi balszerencse‐sorozat akkor
kezdődött,
mikor
a
nagymarosi
regnumos házhoz megérkeztünk (ez volt
a szállásunk). A gondnok már a kulcs
átvételekor jelezte, hogy a zár nehezen
nyílik. A bejárat két zára közül az első
könnyen nyílt, a második azonban már
nehézséget okozott. A zárat addig‐addig
feszegettük, amíg a kulcs egyszer csak
megadta magát, és eltörött. Miközben mi
a zárral vacakoltunk, Zoli kaján vigyorral

tömte a szájába a szendvicsét... Ezt
persze a Pele őrs többi tagja kevésbé
díjazta.
Végül felhívtuk a szegény gondnokot,
aki úgy határozott, hogy az esti
programját kicsit megbolygatva, de a
segítségünkre siet. Meg is érkezett a
férjével, nyitotta az első zárat ‐ mire
mondtuk, azzal semmi baj, azt
kinyitottuk. Erre ő fogta és nagyot
rántott az ajtón! Kiderült, hogy a másik
zárral nem is kellett volna bajlódnunk...
Miután nagy hálálkodás közepette
elbúcsúztunk, az est hátralevő részében
vacsorát készítettünk (ami elég jól
sikerült), ettünk és játszottunk.
Másnap reggel korán kellett kelni,
hogy elérjük a vonatot. Mindent szépen
ki is takarítottunk, időben indulhattunk
volna, csupán egy probléma akadt: a zár.
10 perc bénázás éppen elég volt ahhoz,
hogy lekéssük a vonatot. Két perccel a
vonat indulás után azonban, végre
sikerült teljesíteni a feladatot. Úgy
gondoltuk, már csak haza kell menni. De
az ördög sose aluszik.
Farkas éppen akkor nézett fel a
házszámra, mikor már bedobta a
szállásunk kulcsát a postaládába ‐
ugyanis az volt megbeszélve, hogy így
adjuk majd le. A probléma csak az volt,
hogy rossz háznál álltunk meg!
Mit is tehet az ember ilyen helyzetben,
vasárnap reggel 7:15 körül? A
legrosszabb valószínűleg, ha becsönget:
így hát elnézést kértünk levélben a
gondnoktól, amiben megjelöltük a kulcs
hollétét, valamint írtunk egy másik
levelet a szomszédnak, hogy a
postaládájában levő kulcs hova tartozik.
A történtek után abban meg‐
állapodtunk, hogy Nagymaroson a
kulcsok és a zárak valószínűleg őrsünk
örök ellenségei lesznek! ☺

Budai Egyházközségek Családjainak
Tizenkettedik Bálja
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban
került megrendezésre 2011. március
5‐én a budai egyházközségek család‐
jainak tizenkettedik bálja. A bál fővéd‐
nöke dr. Erdő Péter bíboros, Eszter‐
gom‐budapesti érsek, és Tarlós István
4 főpolgármester volt. A díszvendég
Magyar Katolikus Karitász részére
adományokat gyűjtöttünk. Meghívott
vendégtelepülésként Szigetmonostor
községet köszöntöttük. Megjelentek a

bálon a budai polgármesterek, eljött
Leányfalu és Szigetmonostor polgár‐
mestere is, akik szintén támogatták a
rendezvényt. A bált dr. Udvardy
György, érseki általános helynök
nyitotta meg. A nyitótáncot a budai
plébániák fiataljai táncolták. A jól
sikerült palotás után felhangzó
vastaps Tiborcz Zsuzsát is köszön‐
tötte, aki a táncot betanította.
Boldvai József
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Gyermekfarsang
Az idei gyermekfarsang február 5‐én
került megrendezésre a Kistemp‐
lomban. Ahogy a korábbi években,
idén is rengeteg kisgyermeket hoztak
el szüleik változatosnál változatosabb
jelmezekben. Volt közöttük szamu‐
rájtól kezdve a robotig, rókától a tiroli
legénykéig minden, sőt még egy
százlábúnk is akadt (megszámoltuk,
tényleg hiánytalanul meg volt neki
mind a száz ööö... nadrágszára). Zoltán
és István atya is beöltözött, sőt még
Zoltán atya ikertestvére, a velencei
pátriárka is megjelent kis ren‐
dezvényünkön. Nem maradhatott el a
gyöngyöző gyermekkacaj, hisz volt sok
játék, jelmezbemutató, sőt rögtönzött
csapatok tanulságos kis történeteket
mutattak be a különböző erényekről.
A délutánt élőzenés minitáncházzal és
tortaevéssel koronáztuk meg. Jövőre
is szeretettel várunk mindenkit.
Szluha Dénes

VáKE farsang
A Városmajori Katolikus Egyesület február 18‐án tartotta
farsangi mulatságát, amelyre este kilenc körül érkeztem a
Kistemplomba. Ekkor már javában folyt a beszélgetés, a
játék. Az est folyamán rengeteget táncoltunk, nevettünk.
Egyszóval jól éreztük magunkat. Megmondom őszintén,
egy‐két jelmez rendkívül nevettető, ötletes volt (Babi néni,
Doktor Bubó, tengeralattjáró, stb...). Bátyámra rá sem
ismertem, legalábbis, mikor megláttam, majd hanyatt
vágtam magam. A két főszervező, akiknek ezt a rendkívül
szórakoztató estét köszönhetjük, a jót és a rosszat
jelenítette meg. Schön Bálint angyalnak öltözött, Nagy Anikó
meg ördögnek... persze egyikük sem játszotta tökéletesen a
szerepét. A jelmezverseny első helyezettje Doktor Bubó és
segítője, Ursula lett. Farsangi mulatságunkat egy
rekeszizmokat rendkívül megterhelő, görcsbe rándító
beugróval zártuk. Nagyon élveztem ezt a farsangot, amelyen
mintegy 60 fiatal mulatott együtt. Remélem jövőre ismét
lesz, hogy felvidítson, feldobjon egy szürke hét után!
Pentelényi Jakab

1% felajánlása

Városmajori Márton Áron Alapítvány:
Célja: közösségi programok támogatása, adószám: 19675871‐1‐43

Városmajori Kolping Család Közhasznú Alapítvány
Bizalommal kérjük a kedves Híveket, hogy személyi jövedelemadójuk Célja: A plébániai Kolping közösség támogatása, adószám: 18236875‐1‐43
egyik 1%‐át a Magyar Katolikus Egyháznak ajánlják fel. Ennek technikai
Budai Katolikus Iskola Alapítvány
száma: 0011.
Célja: a Pannonia Sacra támogatása, adószám: 19668167‐1‐43
A személyi jövedelemadó másik 1%‐át különböző szervezeteknek,
alapítványoknak lehet felajánlani a törvényben előírtak szerint. Plébániánk Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
Célja: cserkészeink támogatása, adószám: 18253643‐1‐43
vonzáskörében működő alapítványok adószámait alább közöljük:
Városmajori Katolikus Egyesület
Városmajori Árkay Aladár Alapítvány:
Célja: közösségépítés, karitatív szolgálat, evangelizáció, adószám: 19666433‐1‐43
Célja: templom állagmegóvása, adószám: 18040252‐1‐43
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A VÁMOS,
A LATOR,
A SZAJHA,
A BÖLCS
ÉS MI…
Az Úr leült e délelőttre,
Sokan sétáltak el előtte.
Volt, aki meglátta, volt, aki nem,
Jött‐ment ismerős, idegen.
Sokan megálltak mellette, nézve
Hogy mit tesz ma az új hit vezére.
Sokan csak vártak, szól talán bármit?
Csodáival netán ma is elámít?
Hogy legyen, mit otthon hallgat az ős,
Ki már csak régen lehetett erős.
Nem várta a nép azt mi ma jött,
Hisz’ unalmas volt szerfölött.
Mert csak egy ágat fogott kezébe.
Rajzolni kezdett, nem pedig mesébe.
És jött a VÁMOS, sokszor nézett hátra,
Olyan volt, mint aki a tőrt várta.
Látta az út mentén ülő Mestert,
Közelebb lépett, ránézni restellt,
Csak súgta‐búgta: „Ó, jaj, mit tettem,
Loptam… loptam amint tehettem!
Néha csak keveset, sokszor meg sokat,
Kiforgattam a koldusokat!
Mennyit ér létem? Mi lett belőlem?
A varjak vegyenek el mindent tőlem!
Haraggal néz reám az ég Atyja…
Jogosan sújtana le rám haragja!”
Az Úr fel sem nézett, jól tudta: ki az.
„Vessen rád követ az, ki szent‐igaz.”
Majd jött osonva, köpenyben a LATOR,
Ki talán most is menekülést latol,
Poroszlót keres rebbenő szeme,
Akik csak játékot űznének vele,
S könnyeiből gyúrnának tréfát,
Kutyákkal etetnék meg maradékát.
Remegő keze tőr‐nyélre markolt,
S suttogva‐sikoltva‐zokogva így szólt:
„Mennyit raboltam! Gyermekem árva,
Nem lesz, ki apja szemét lezárja,
Nem ismer, nem szeret, nem vár rám senki.
Várom már, hogy a világ vessen ki
Magából!” Árnyékából látta, ki áll ott.
„Vessen rád követ, ki másnak nem ártott…”
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S Ő rajzolt tovább. Jöttek‐mentek népek.
Volt, ki közelebb, ki távolabb lépett,
De senki sem értette, mit akar a Mester,
És meddig tart a csendes szemeszter.
Ő csak ült ott, kezében a pálca,
Alig látszott, ahogy út porát vájta.
Zsongott az élet, lüktetett a város,
Forróság volt, egy láb se sáros,
Mert jól tudta Ő, a test lehet tiszta,
Ha a bűnből a lélek nem talál vissza
Istenéhez, mit’ sem ér a harmat,
Mely tisztaságot ad, gyomornak nyugalmat.
Ő csak ült ott, s az ág a porba
Húzta‐vájta a vonalakat sorba.
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Majd jött a SZAJHA, koldusok tépték,
Köpték és rúgták ahol csak érték.
Elécibálták, s míg porba hullt teste,
Festett szeme a kiutat kereste.
S az Úréra talált, ki lelkébe látott,
S tudja az ég, hogy mit is talált ott.
De így szólt a nő: „Hová jutottam?!
Vétkeztem buja lebujokban,
Elvettem másoknak párját,
Hajam fedte a hitvesi párnát!
Itt hát a vég, jöjjön, mi jár!
Nem érdemlek semmit se’ már!”
Végighallgatta, az asszony mit beszél,
Majd szólt: „Az üssön, ki egészen fehér…”
Jött a BÖLCS, magát annak mondta,
Ezt bizonygatta a tereken naponta.
Okos szavakkal oktatva a balgát.
Szavával mutatta meg csak hatalmát.
De most sírt. Könnyes volt szakálla,
Fekete volt, de beőszült mára.
Tépte‐tépte, hadd vesszen az ésszel,
Mert ész nélkül a lét mondd, mivel ér fel?
Hisz’ akármit tett, az semmit sem ért,
És pont ma jött rá, hogy semmit sem ért
Az életből. Bár kutatta százszor,
De nem látott messzebb saját magától.
Az Úr látta, hogy a bölcs hogy remeg:
S szólt: „Az ítéljen, ki még nem tévedett…”
S ült csak ott csendben, fel se’ nézett,
Alakult lábánál karika, négyzet,
Az ág újra‐újra táncra kelt előtte,
Az egyik ábra a másikat födte.
Volt, aki leült, úgy hallgatta szavát,
Egyszer‐kétszer mormolta, hogy: „Nohát…”
Vagy megállt fölötte, túlnézett vállán,
És elmerengett a sok‐sok ábrán.
De igazán nem értette senki,
Hogy e néhány szó mire megyen ki.
És hogy megbocsát újra és újra,
Tekintetét szemeikbe fúrja,
Hogy aztán ismét a pálcára nézzen,
És semmit se’ szóljon az egészen.
Aztán jött a SZENT, elterült az árnyék,
Déli hőségben csöppnyi ajándék.
Majd így szólt: „Ismered létem,
Én mindig az igazságnak éltem.
Üdvözöllek! Fogadod, tudom.
Látod e csürhe népet? Unom!
A vámost, szajhát, bölcset, latrot,
Az útkereső sok‐sok parasztot,
Kik nem látják, amit mi látunk,
Ezért nem is lehetnek barátunk.
Magányosak vagyunk mi ketten,
Rád nézve ezen merengtem.
Elfogadnád és megengednéd,
Ezért leülök hát melléd…”
De szólt Isten: „Mondd még egyszer!
Gyors volt, annyira igyekszel.
Itt vagy és előttem állasz,
De amit látok, csak egy állarc.
Szentnek látszol, de nem vagy az,
S még annyira sem vagy igaz,
Hogy észrevedd: mindig kell a bánat!
Ezért szentebbek ők nálad…
Akiket az előbb mondtál,
Akik nálad, a bolondnál
Tisztábbak, mert ráéreztek:
Bánat nélkül ők elvesztek!
Mondd meg: mi hoz üdvöt reád…?”
S porba hullott a törött ág… (VP)

Szerkesztő: Boldvai Bea, felelős kiadó: Lambert Zoltán plébános

ESEMÉNYNAPTÁR
2011 M Á R C I U S
9 szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
15 kedd
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
24 csütörtök
25

péntek

26 szombat
27 vasárnap
31 csütörtök

HAMVAZÓSZERDA
miserend 7:00, 8:00, 18:00, 19:30,
12:00 Pannonia Sacra iskolamise
Plébánia éves szentségimádási napja
17:00 Szentóra
17:15 Keresztút
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
Ifjúsági
kirándulás
17:15 Rózsafüzér
NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA Kassára
17:00 Szentségimádás
Nemzeti ünnep
17:15 Engesztelő rózsafüzér
17:15 Keresztút
18:00 Szentmise a keresztények egységéért
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
munkanap
17:15 Engesztelő rózsafüzér
NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
17:00 Szentségimádás
19:00 Társadalmi hittan ‐ Bodó Károly atya, Kistemplom
17:15 Engesztelő rózsafüzér
hétk. miserend Gyümölcsoltó Boldogasszony
17:15 Keresztút
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
17:15 Rózsafüzér
NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA
9:00 Énekkar – Halmos László: Hmoll mise
17:00 Szentségimádás
17:15 Engesztelő rózsafüzér

2011 Á P R I L I S
2011 Á P R I L I S
1 péntek
2 szombat
3 vasárnap
4 hétfő
6 szerda
7 csütörtök
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11
12
13
14

hétfő
kedd
szerda
csütörtök

15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
21 csütörtök

22 péntek

23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő

Elsőpéntek
17:15 Keresztút
18:00 Szentmise a magyar családokért – Somfai Béla SJ
Elsőszombat
17:15 Rózsafüzér
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA
11:00 Betegek kenete , latin mise
17:00 Közös szentóra
18:30 Rózsafüzér Társulat ‐ titokcsere
17:30 Pannonia Sacra iskolamise
17:15 Engesztelő rózsafüzér
18:00 Szentmise papi hivatásokért
17:15 Kersztút
18:30 ‐ 19:30 Szentségimádás
9:00‐15:00
Felnőttek és gyermekek lelkinapja
17:15 Rózsafüzér
NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA
9:00 Gitáros mise
17:00 Szentségimádás
18:00 TRIDUUM – Horváth Achilles OFM
18:00 TRIDUUM – Horváth Achilles OFM
18:00 TRIDUUM – Horváth Achilles OFM
17:15 Engesztelő rózsafüzér
17:15 Keresztút
ifjúsági
18:00 Szentmise a keresztények egységéért lelki
15:00‐17:00 Bárdos Lajos emlékhangverseny hétvége
Bajót
17:15 Rózsafüzér
VIRÁGVASÁRNAP
11:00 Barkaszentelés, passió  énekkar
17:00 Szentségimádás
NAGYCSÜTÖRTÖK
18:00 Szentmise (lábmosás)
21:00‐22:00 Virrasztás
NAGYPÉNTEK
7:00‐12:00 Gyóntatás
15:00 Keresztút
18:00 Szertartás
21:00‐22:00 Virrasztás
NAGYSZOMBAT (egész nap szentsír látogatás)
7:00‐12:00 Gyóntatás
20:00 Vigilia szertartás
HÚSVÉTVASÁRNAP
miserend 8:00, 10:00, körmenet: 11:00,
17:00, 18:00, 19:30
HÚSVÉTHÉTFŐ
miserend 7:30, 9:00, 11:00, 18:00 (kismise nincs)

