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Ferenc Pápa idei nagyböjti üzenete: 
„Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) 

 

A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a 

közösségek és minden egyes hívő számára. 

Legfőképpen azonban a kegyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). 

…  Amikor Isten népe megtér az ő szeretetéhez, 

megtalálja a választ azokra a kérdésekre, melyeket a 

történelem folytonosan elé állít. … A felebarát és Isten 

iránti közömbösség valós kísértés nekünk, 

keresztényeknek is. Minden 

nagyböjtben szükségünk van 

arra, hogy újra meghalljuk a 

próféták kiáltását, akik felemelik 

hangjukat és felráznak minket. 

Isten nem közömbös a világ 

iránt, hanem annyira szereti, 

hogy Fiát adja oda minden 

ember üdvösségéért. Isten 

Fiának megtestesülésében, földi 

életében, halálában és 

feltámadásában végérvényesen 

megnyílik a kapu Isten és az 

ember között, az ég és a föld 

között. Az egyház pedig olyan, 

mint egy kéz, mely nyitva tartja 

ezt a kaput az ige hirdetése, a 

szentségek kiszolgáltatása által, 

a hitről való tanúságtételen 

keresztül, amely a szeretetben 

válik hatékonnyá (vö. Gal 5,6). 

A világ mégis az önmagába 

zárkózás és afelé hajlik, hogy 

becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a 

világba és a világ Istenbe. Így a kéznek, vagyis az 

egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, 

elnyomják és megsebzik. 

Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon 

közömbössé és ne zárkózzon önmagába. Három 

szentírási szakaszt szeretnék elmélkedésül ajánlani 

ehhez a megújuláshoz. 

1. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt 

szenved vele” (1 Kor 12,26) - Isten szeretetét, amely 

megtöri a közömbösségnek ezt a halálos magába 

zárkózását, az egyház kínálja fel tanításával és 

legfőképpen tanúságtételével. Azonban csak arról lehet 

tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk. … A 

nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy 

Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk, 

mint Ő. … aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és 

Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. … 

mivel Istenben kapcsolatban vagyunk egymással, a 

tőlünk távol lévőkért is tehetünk valamit, azokért, 

akikhez csupán saját erőnkből soha sem tudnánk eljutni, 

mert velük és értük imádkozunk 

Istenhez azért, hogy mindany-

nyian megnyíljunk üdvözítő 

művének. 

2. „Hol van a testvéred?” 
(Ter 4,9) -  Az egyetemes 

egyházról mondottakat meg kell 

valósítanunk a plébániák és 

közösségek életében. … Ahhoz, 

hogy megkapjuk és teljességében 

gyümölcsöztessük mindazt, amit 

Isten ad, két irányban kell 

túllépnünk a látható egyház 

határain. Először is, az 

imádságban egyesülünk a 

megdicsőült egyházzal. … A 

megdicsőült egyház nem azért 

győzedelmes, mert hátat fordított 

a világban lévő szenvedéseknek 

és önmagában örvend. Sokkal 

inkább azért, mert a szentek már 

szemlélhetik azt és örvendhetnek 

annak, hogy Jézus halála és 

feltámadása révén végérvényesen legyőzték a 

közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet. … 

Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, 

és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és 

kiengesztelődés iránti vágyunkban. A feltámadt 

Krisztus győzelméből fakadó örömük nekünk erőforrás 

lehet ahhoz, hogy legyőzzük a közömbösség és a 

keményszívűség sokféle formáját. …  minden 

keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a 

küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, 

szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az egyház 

természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, 

hanem minden emberhez szóló küldetése van. … 

Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy 
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mindazok a helyek, ahol az egyház valamilyen 

formában megnyilvánul – különösképpen plébániáink 

és közösségeink –, az irgalom szigeteivé váljanak a 

közömbösség tengerében! 

3. „Erősítsétek meg szíveteket” (Jak 5,8) - 

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis-tele 

vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek 

emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tejesen 

tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. 

Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja 

ne nyeljen el minket? Mindenekelőtt imádkozhatunk a 

földi és mennyei egyház közösségében. … 

Másodsorban, segíthetünk a szeretet különféle 

megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol 

lévő embereknek az egyház számos karitatív 

szervezetének köszönhetően. A nagyböjt megfelelő idő 

arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, 

akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a 

közös emberségben való részesedésünket.  Harmad-

sorban pedig, a másik szenvedése a megtérésre hív... 

Azért, hogy legyőzzük a közömbösséget és a 

mindenhatóságra való igényeinket, azt szeretném kérni 

mindenkitől, hogy ezt a nagyböjtöt „szívünk 

képzésének” útjaként éljük meg … kedves testvéreim, 

szeretném veletek kérni Krisztust ebben a nagyböjtben: 

„Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!” Ezzel a 

jókívánsággal biztosítok mindenkit imáimról, hogy 

minden hívő, minden egyházi közösség gyümölcsözően 

járja végig a nagyböjti utat, és kérlek titeket, 

imádkozzatok értem. Az Úr áldjon meg és a Szűzanya 

őrizzen meg Benneteket. 

 

(a teljes szöveg a Magyar Kurírban olvasható: 

http://magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-nagybojti-

uzenete)

 

 

Nagyböjt a családban 
 

Hamvazószerdán, amikor Ferenc atya megkért 

ennek a cikknek a megírására, éppen azon 

gondolkodtam, hogy hogyan köszönjem meg az 

Úristennek, hogy adott egy újabb 40 napot a 

megjavulásra. Egy új nagyböjtöt kaptam, hogy 78 éves 

vándorlásom útján még közelebb kerüljek az engem 

nagyon szerető Jóistenhez.   
Ezen az úton legnagyobb segítő erőm a családom. A 

Galata levélben mindig nyitott szívvel olvastam a 

nekem szóló üzenetet: „szeretettel szolgáljátok 

egymást” (Gal 5,3). Ez a szeretetszolgálat tartott meg a 

hosszú úton immár első dédunokám érkezését várva. 

A szeretet mozgatóereje átsegít minden nehézségen. 

A múltban gyökerezve, a jelenben élve a jövőbe kell 

tekinteni. Felmerül szívemben a múlt, amikor 

gyermekeimet, majd unokáimat nagyböjtben 

jócselekedetek, lemondások megbeszélésével 

szoktattam a húsvéti készület útjára. Lemondás TV 

nézésről, csokiról, süteményről. Így az önmegtagadások 

nyomot hagytak lelkükben kora gyermekkoruktól. A 

Jóisten megismerésének, szeretésének nyomai hiszem 

és tapasztalom, hogy megvannak ma is. Néha 

mélyebben, néha kevésbé mélyen, de az elvetett 

búzamag szárba szökken, ha olykor a kalász beérése 

lassúbb is. 

A böjt lehetőség a komoly átgondolásra; mi az 

igazán fontos életünkben. Ez pedig: az Úr tenyerén élni. 

Sokan vagyunk, nagy a család, de elférünk ezen a 

gondoskodó tenyéren, most a jelenben, amely még 

birtokunkban van. Még senki sem esett le közülünk 

erről a tenyérről. 

És a jövő útja? Az imádság. Sohasem mondhatom, 

hogy „csak” imádkozni tudok. Mert az ima biztos 

háttér, megvéd a világban működő lehúzó erőktől. 

Kérni szoktam családomban a gyerekektől, 

unokáktól, a család minden tagjától, hogy 

imádkozzanak értem, mert rászorulok. Most 

a böjti szent időben is kérem immár 

elfáradtan és vissza-nézőben az imát. 

Tudom, hogy az Úr elfogadja az én 

könyörgéseimet is szeretteimért, ha 

kirándulnak, vizsgáznak, érettségiznek, 

felvételiznek, ha betegek vagy gondokkal 

küzdenek, ha boldogok vagy éppen 

szomorúak. Úgy érzem, hogy a napi ima-

felajánlásom családom tagjaiért a legjobb 

alkalom, a legnagyobb valutám, amit most a 

nagyböjtben igaz szeretetre lehet váltani 

Isten és szeretteim felé. 

Keglevich Lászlóné 
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Felhívás bűnbánatra 
Joel próféta könyve 2. fejezet 12b-13 és 15-18. versek 

 

»… térjetek hozzám teljes szívetekből, böjttel, 

sírással és jajgatással. Szaggassátok meg szíveteket, 

nem pedig ruhátokat, és térjetek meg az Úrhoz, a ti 

Istenetekhez, mert jóságos ő és irgalmas, türelmes és 

nagyirgalmú, és szánakozik a bajok felett.« … Fújjátok 

meg a harsonát Sionban, hirdessetek szent böjtöt, 

rendeljetek el ünnepet, gyűjtsétek össze a népet, 

szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a 

véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket és a 

csecsemőket; jöjjön ki hálószobájából a vőlegény, és 

nászházából a menyasszony. Sírjanak az előcsarnok és 

az oltár között a papok, az Úr szolgái, és mondják: 

»Könyörülj, Uram, könyörülj népeden; ne engedd, hogy 

gyalázzák örökrészedet, és uralkodjanak rajta a 

nemzetek!« Miért mondanák a népek között: »Hol van 

az ő Istenük?« Ekkor az Úrban féltő szeretet ébredt 

országa iránt, és megkegyelmezett népének.  
A formális böjt helyett a valódi istenheztérést állítja 

elénk ez a szentírási részlet. Jó, jó, nem eszem húst 

nagyböjtben pénteken, ezzel le van tudva a kötelesség? 

Holott minden péntek bűnbánati nap, annak kellene 

lennie. A böjt csupán jelzése annak, hogy vissza akarok 

térni Istenhez, meg akarok térni. Az a görög szó, 

amelyet megtéréssel fordítunk lényegében a sarkon 

fordulást, a hátra arcot jelenti: indulást az 

ellenkező irányba. A bűn ugyanis nem más, 

mint a relatív érték választását az abszolút 

értékkel szemben. A világ örömeit nem 

azért adta az Isten az embernek, hogy ezt 

keresse az Isten helyett, hanem hogy 

megmutassa, mennyire szereti az embert. 

Az ember meg időnként úgy viselkedik, 

mint a neveletlen gyerek, aki csak az 

ajándékkal törődik, az ajándékozót pedig 

kirekeszti az életéből. Pedig tudnunk kell, 

nincsen ajándék ajándékozó nélkül. 

Balthazár Zsolt

 

 

Európa tanácsi határozat 

a keresztények vallásszabadságának védelméről 
 

Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlése – 

kétórás vitát követően 67 igen, 2 nem és 15 tartózkodás 

mellett – 2015. január 29-én fogadta el Valeriu 

Ghilețchi moldovai képviselő jelentése alapján „Az 

intolerancia és a diszkrimináció elleni küzdelem 

Európában, különös tekintettel a keresztényekre” című 

határozatot. A határozat kimondja, hogy a 

vallásszabadság alapvető emberi jog, és a demokratikus 

és pluralista társadalom egyik alappillére. A vallási 

alapú intolerancia és diszkrimináció egyaránt érinti a 

kisebbségben lévőket és a többségi vallási csoportokhoz 

tartozókat Európában. Ugyanakkor ritkán kerül szóba, 

és nem ítélik el kellő hangsúllyal azokat az ellenséges, 

erőszakos és vandál cselekményeket, melyeknek 

keresztények és templomaik esnek áldozatául. 

…Elengedhetetlen, hogy a tagállamok elítéljék és 

büntessék a gyűlöletbeszédet és minden fajta erőszakos 

cselekményt, beleértve a keresztények ellen 

elkövetetteket is – áll a határozatban. 

„Ma a keresztények Európában intoleranciával 

szembesülnek. A helyzetet „alábecsülhetnénk”, mert 

sokaknak kényes kérdés, hogy a keresztényeket az 

áldozat szerepében elfogadják. Mégis számtalan esetről 

beszélhetünk, amikor letartóztatják lelkipásztorainkat, 

akik az utcán hirdettek igét, illetve vannak olyan 

keresztények, akik vallási meggyőződésük miatt 

vesztették el munkahelyüket.” (Valeriu Ghilețchi, a 

Moldovai Evangéliumi- Baptista Egyesített Egyház 

püspöke, parlamenti képviselő) 

 

[A 47 tagországot számláló Európa Tanács európai 

kormányközi-szervezet (Strasbourgi székhelyű, de nem 

az Európai Unió intézménye), egyik legfontosabb 

eredménye az Emberi Jogok Európai Egyezményének 

1950-es elfogadása volt. Ennek keretében állították fel 

az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi 

jogok legfőbb európai bírói fóruma.] 

 

(forrás:http://magyarkurir.hu/hirek/europa-tanacsi-

hatarozat-keresztenyek-vallasszabadsaganak-

vedelmerol) 
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Rendelkezhetünk befizetett adónk kétszer 1 %-áról! 
 

Az idei esztendőben is rendelkezhetünk befizetett 

adónk egy részéről. Kérjük, ha lehetséges, az első 1%-át 

a Magyar Katolikus Egyház részére, a második 1%-át 

az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány számára 

ajánlja fel. 

- A Magyar Katolikus Egyház technikai adószáma: 

0011 

- A Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány 

adószáma:18083440-1-41 

Köszönjük! 

 

 

Családi események februárban: 
 

Halottaink: 

Csehné Kövesi Klára (74), Dr. Szabó Jánosné (86) 

 

 

Plébániánk rendszeres programjai 
 

Miserend:  

Újlaki plébániatemplom: 

hétköznapokon: 6
30

 és 18
00

  

vasárnap: 9
00

, 10
30

, 18
00

  

Szent Mihály kápolna: 

minden hó első vasárnap 16
00

  

minden hó 18-án 16
00

 (kiv. január)  

Szent István kápolna: 

hétköznapokon: 17
30

  

vasárnap 9
00

 és 11
00

  

Gyóntatás:  

hétfő, kedd, szerda:  

esti szentmise előtt  

csütörtök: esti szentmise után  

péntek: 17
30

 - 18
30

  

vasárnap: 10
00

 - 11
30

  

Szentségimádás: minden csütörtökön és minden hónap 

első szombatján az esti szentmisék után ½ 8-ig.  

Zsolozsma: kedden és pénteken 7
00

, vasárnap 17
30 

Keresztút: nagyböjt péntekein 17
30

 

Gyermekeinkért ajánljuk fel minden hónap 21-én az 

este 6
00

 (vasárnap a reggel 9
00

) órai szentmisét. 

Gyermeket váró házaspárokért ajánljuk fel minden 

hónap első szombatján az esti 6 órás szentmisét.  

Minden hónap első hétfőjén papokért imádkozunk 

17
00

 órától a Szent Erzsébet hittanteremben. 

Minden hónap 27-én engesztelő szentmisét mutatunk 

be Szent Margit tiszteletére és szándékára. 

Iroda: 

(Bécsi út 32. Tel: 335-3573):  

Hétfő, péntek 10
00

 - 12
00

,  

kedd, szerda, csütörtök  

16
00

 - 18
00

.  

Karitász (Bécsi út 18.): szombat 16
00

 - 19
00

  

Könyvtár: vasárnap 9
00

 - 10
30

 között.  

Nyugdíjas klub: minden kedden délelőtt 10
00

 órakor a 

Szent Erzsébet teremben.  

Teadélelőtt: a hónap második vasárnapján a 9
00

 órai 

szentmise után, a Szent Erzsébet teremben.  

Kóruspróbák: hétfőn és csütörtökön 19
00

 -21
00

 a Szent 

István teremben (Felhévízi u. 2.) Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk személyesen a próbákon, vagy 

telefonon: Török Andrea karnagy, 20/483-0149 

Schola próbák: szerdán 19
00 

-20
30

 az oldalkápolnában.

 

 

Aki az egyházi hozzájárulást (adót) banki átutalással szeretné rendezni, megteheti ezt a plébánia OTP 

Banknál vezetett 11702036 - 20546803 számú számlájára történő befizetéssel. 

A jótékony célú adományokat köszönettel vesszük az Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány OTP Banknál 

vezetett 11702036-20644877 számú számlájára történő befizetéssel, illetve banki átutalással. 

ÚÚjjllaakkii  HHaannggookk az Újlaki Katolikus Plébánia lapja, megjelenik havonta. 

Kiadja: Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia, 1023 Budapest, Bécsi út 32. 

Felelős szerkesztő: Dr. Beran Ferenc plébános. Cikkeket, híreket az plebanos@ujlakitemplom.hu címre, 

vagy a Felhévízi úti postaládába várjuk. Lapzárta: minden hónap 20-a. 
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