
nagyböjt (lat. Quadragesima) a szent
idő, Jézus krisztus negyvennapi böj -
tölésének, majd kínszenvedésének em-
lékezete. A nagyböjti időszak hamva -
zószerdával kezdődik (egyes vidé ke -
ken böjtfőszerda, böjtfogadószerda,
Székelyföldön szárazszerda, vagy tré -
fásan fogöblítő szer da) és húsvétva -
sárnapig tart. A negyven  nap
négy nap + hat hétszer hat hét -
 köznapból jön ki, hiszen a ke -
resztény ember vasárnap
nem böjtölhetett. Utolsó hét
a nagyhét, mely nek szent há -
rom napja  nagy csütörtök,
nagypéntek, nagyszombat. 

Az ünnepkör általános li -
turgikus színe a lila. A II. szá -
zadban élt Szent Ireneusz szerint a
korabeli keresztények nagypénteken,
nagyszombaton, illetőleg húsvét haj-
nala előtt 40 órán át böjtöltek. nap-
jainkban az egyház szabályai szerint
szigorú böjt van hamvazószerdán és
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nagypénteken, míg a többi pénteki
napon hústilalom van. Az introitusok
(szentmise bevezető része) alapján a
vasárnapok latin nevei a következők:
Az első vasárnap az Invocabit „Hoz-
zám kiált” vasárnap. Az első vasárnap
evangéliuma Jézus megkísértése. (Lk.
4, 1-13) második vasárnap a Reminis-

cere „Emlékezzél” Az evan gé -
lium a vasárnapot követő hé- 
ten Urunk színeváltozása. (Lk.
9, 28-36).  A harmadik az Oculi
„Szemeim” vasárnap. E hét-
nek a középkori egyházban
hebdomada mediana (közép -
ső hét), volt a neve, míg a Fel -
vidéken böjtközépnap, egyes
településeken pedig kántor -

hét néven ismerték. (Lk. 13, 1-9) A ne-
gyedik vasárnap Laetare „Örvendezés”
vasárnap. Ősi neve Vigadozóvasárnap
volt. Ezen a vasárnapon a liturgia
színe a rózsaszín, mely megelőlegezi a
húsvét örömét. Itt jegyzem meg, hogy

Nagyböjt
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A házascsoport következő találkozója
március 11-én este fél 8-kor lesz.

ab

Március 13-a pápaválasztási évfor-

duló. Imádkozzunk a Szantatyáért.
ab

Képviselőtestületi ülés legközelebb
március 18-án, este 8-kor lesz a hit-
tanteremben.

ab

A gyermekek keresztútja március
22-én lesz.

ab

Március 25. Gyümölcsoltó Boldog -

asszony ünnepe.
ab

A férficsoport következő összejö ve -
tele március 25-én este 8 órakor lesz.

ab

Sík Sándor keresztút lesz március
29-én.

ab

A betegek kenetét március 31-én a
fél 10-es szentmisében szolgáltatjuk
ki. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

ab

plébániánk nagyböjti lelki program-
jainak része  a LelkEst, amely április 
3-án, a szerda este 6 órai szentmisével
kezdődik.

ab

április 5-e elsőpéntek. gyóntatás a a
szentmise előtt lesz. zoli atya nap-
közben meg látogatja plé bá ni ánk idő -
seit, be tegeit.

ab

nagyböjtben nincs virágdíszítés az ol -
tárokon, és az orgona is csak mint kí -
sérő hangszer szólal meg. (Lk. 15, 1-3,
11-32). Az ötödik a Judica „Itélj meg”
vasárnap. közismert neve a fekete va -
sárnap. Liturgikus hagyomány, hogy
feketevasárnaptól a feltámadási szer-
tartásig a templomi feszületeket lila
vagy fekete lepellel eltakarják. Egyes
kutatók szerint ez a nap evangéliumá-
val függ össze: „Jézus azonban eltűnt
és kiment a templomból.” (Ján. 8, 59)
a Hatodik vasárnap  palmarum „pál -
mák” vasárnapja, vagy ahogy nálunk
ismerik virágvasárnap. Ezzel a vasár-
nappal kezdődik meg a nagyhét, mely
nagyszombatig tart. A húsvét előtti
héten a szent három napban ismétel-
ten felolvassuk, meghallgatjuk Jézus
szenvedéstörténetét. 

A kétezer esztendővel ezelőtt
megtörtént hiteles eseménysor átvitt
értelemben az emberiség drámája is.
Bármelyikünk bármelyik szereplő le -
het. Hozsannázhatunk a pálmákat len -
gető tömegben, de lehetünk azok is,
akik néhány nappal később már azt
ordítjuk: „feszítsd meg”. Lehetek pilá-
tus, lehetek péter, de lehetek főpap, és
lehetek Jézus.

Garbóci László      
bababababababababababababababababaa

c Hirdetések d.

Márciusi imaszándékunk: imádkoz -
zunk közösségünk megújulásáért.
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nagyböjti triduumunk április 5-én
veszi kezdetét. Az este 6 órai szentmi -
sén P. Dr. Várnai Jakab OFM, a Sapi-
entia Szer zetesi és Hittudományi Főis -
kola rektora mondja a szentbeszédet.

ab

Rózsafüzér imádság és titokcsere

áp rilis 6-án, szombaton fél 6-kor lesz.
ab

április 7-én a szentföldi keresz té -

nyek megsegítésére gyűjtünk. 
ab

Keresztutat nagyböjtben minden pén-
 teken este fél 6-kor járunk. Vegyünk
rajta részt minél többen!

ab

Hittantáborunk idén is Balatonsze -
mesen lesz július 1. és 6. között. A tá -
bor költsége 20.000 Ft. Jelentkezni
5.000 Ft előleg befizetésével a sek res -
tyé ben lehet.

ab

A hirdetések, és a plébániánkat érintő
fontosabb információk elolvashatók
honlapunkon.

Adó 1%-nAk FELAJánLáSA

kérjük, hogy adója 1%-val a 
Magyar Katolikus Egyházat

technikai szám: 0011 
és a Budafok-Belváros 

Egyházközségi Alapítványt

adószám: 18058527-1-43
Számlaszám: Otp 11722003-20098245

támogassa.
Köszönjük felajánlását!

c Plébániánk d

FEBRUáRI AnyAkÖnyVI HíREk

Aki a keresztség szentségében
részesült:

deák dániel 

Imádkozzunk érte!

Akiket temettünk:

priszter Szaniszló Lászlóné
szül: Schumi Márta

Bálint Mihály
Nyugodjanak békében!

bababababababababababababababababaa

tAVASztündéREk BIROdALMáBAn
FARSAngFARkA A pLéBánIán

Biztató fánk-illat, valamint zeusz főis -
ten és olümposzi segítői fogadták a
plébániai farsangi mulatságra ér ke -
zőket március 2-án, szombat délután
a cserkészotthonban. Aki nem jel mez -
ben érkezett, igyekezett, hogy minél
hamarabb „más bőrbe” bújhasson és
megmutathassa magát a többieknek.
Izgalmasnak ígérkezett a „te ki vagy?”
című játék, amelynek során ki-ki pró -
bálta megfejteni, kinek az alakját öl -
tötte magára a másik. Ez nem is volt
mindig könnyű feladat, hiszen olyan
érdekes alakok sétáltak a farsangozók
között, mint a zöld nyúl, az álru há -
ba öltözött Mátyás király vagy a rej - 
télyes kötélhajú Fiatalember. A jel -
mez -ver senyt várva csak úgy csattog-
tak a harcosok kardjai, villant a cowboy
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Az 1-2. osztályosok mezőnyében a
bronzérmet a postairón, az ezüstöt a
nagy tavasztündér, míg az aranyat a
zöld nyúl érdemelte ki. A 3-4. osztá-
lyosok népes mezőnyében a képzelet-
beli dobogó alsó fokára a kalóz, a
középsőre Harley Queen, míg a leg fel -
sőre (a zeusz szívéhez valószínűleg
igen közel álló) Héraklész léphetett.
Az oklevelek és a jutalom-csokik át -
vétele után, akinek kedve volt hozzá,
kézműveskedhetett, táncolhatott, vagy
fogócskázhatott, csatázhatott még
egy-egy sort, de volt, aki a csocsóasz-
taltól búcsúzott nehezen a mulatság
végén. 

Turi-Bognár Judit
bababababababababababababababababaa

HItOktAtóInk BEMUtAtkOznAk

dicsértessék a Jézus krisztus!
Augusztus 1-től vagyok a Budafok-
Belvárosi Szent Lipót plébánia fő ál -
lású hittanára. Először is szeretném
megköszönni a zoltán atyának, a hit -
ok tatóknak és a plébánia tagjainak,
hogy szeretettel fogadtak és minden-
ben segítségemre voltak, hogy „ott -
hon ra” találjak a plébánián.

teológiai ismereteimet és tudáso-
mat a Sapientia Szerzetesi Hittu do -
mányi Főiskola lelkes tanárainak kö- 
szönhetem. nem csupán tudást, sze -
mélyes Isten-tapasztalatukat és mély
hitüket is belénk csöpögtették a tanul-
mányi évek alatt. Ennek köszönhetem

pisztolya, repkedtek a tavasztündérek,
harsogott az oroszlánüvöltés, és szé -
pen fogytak az otthonról hozott süte -
mények is. Végre elérkezett a várva
várt pillanat, a zeusz vezette szakértő
zsűri előtt felsorakozott a 17 bátor
maskarás, akik közül néhányan „pro-
dukálták” is magukat, hogy a maguk
oldalára állítsák a szigorú bírákat. 

Amíg az ítészek visszavonultak, hogy
értékeljék a látottakat-hallotta kat, a
vállalkozó szellemű (és éhes) jel me ze -
sek közül többen beneveztek a fánk -
evő versenyre, és kitartóan pró bál -
koztak azzal, hogy a kezük segítsége
nélkül minél hamarabb a gyomrukba
juttassák a cérnaszálra aggatott fi-
nomságot. nem maradhatott el a ku-
tyák és macskák közötti labdadobálós
mérkőzés sem, amelynek hangereje
némiképp megemelte a pince falait is. 

A meccs lefújása után következett a
három kategória eredményhirdetése.
Az óvodások, és még apróbbak közül
harmadik helyen a félelmetes (és ügye-
sen csocsózó) Oroszlán, a másodikon
a bájos kis tavasztündér végzett, míg
a győztes a piros szárnyaival vidáman
ide-oda röppenő katicabogárka lett.
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mély hitemet, számomra a vallásosság
élő személyes kapcsolatot jelent Isten-
nel. Ezt szeretném átadni, „megtaní-
tani” a gyerekeknek is. Jelenleg öt óvo- 
dában (zöldecske, Ficánka, Maci, tün -
dérkert, Leányka); a kolonics györgy
általános Iskolában (1-8. oszt), és a
nádas dy kálmán Alapfokú Művészeti
Iskolában (1-6. oszt) tanítok. 

életemet a katolikus értékrend sze -
rint élem és ezt közvetítem a gyer-
mekeknek is. „pedagógiai módsze -
remben” első helyen a SzEREtEt áll,
szeretek minden gyermeket az erős -
ségeivel és a gyengeségeivel együtt és
segíteni próbálom a jobb felé; második
legfontosabb a kijelölt határok, me -
lyek a biztonságot jelentik számukra,
ezek függetlenek a kedvemtől, az idő -
járástól stb., harmadik a követ ke ze tes -
ség, talán ez a legnehezebb, kitartani,
de megéri, no persze csak hosszú tá -
von lesz eredménye. 

Az óvodás korosztály különösen kö -
zel áll a szívemhez, mert jelenleg a
munkám mellett az ELtE tanító- és
óvóképző karának másodéves óvoda -
pedagógus hallgatója vagyok. Az óvo -
dapedagógusi tanulmányaim új meg-  
világításba helyezték az óvodás kor -
osztállyal kapcsolatos ismereteimet,
ez a gyermekkor legszebb és legfon -
tosabb időszaka. Ezért a hitre nevelés-
ben is fontos helyet kell elfoglalnia: az
óvodás korban szerzett élmények és
tapasztalatok meghatározóak egész

éle tünkben. nem mindegy, mivel in-
dítjuk el gyermekeinket életútjukon.
Biztatni szeretném a szülőket, akiknek
óvodás korú gyermekeik vannak, ha
van hitoktatás az óvodában, ahová
gyer meke jár, használja ki a lehe tő sé -
get, mert az itt lerakott pozitív hit-él -
mények meghatározóak lesznek gyer- 
 mekük egész életében, és biztos alap,
amire az iskolában jól lehet majd épít -
kezni. tudom, hogy egyre több külön
foglalkozás van az óvodákban, de ne
féljen dönteni, mert néha a kevesebb
az a több, ami segíti a gyermeke fej lő -
dését.

A családomról röviden: két testvé -
rem van: az öcsém József, a húgom
Mónika. édesapám két éve, a sógorom
három éve halt meg. Jelenleg édes   -
a nyámmal, a húgommal, és 15 éves
uno  kaöcsémmel élek, hogy támo gat -
hassuk egymást ezekben a nehéz idők-
ben, ami mögöttünk van. Az öcsém
vidéken él feleségével.

Hitünk olyan ajándék, amit nem pó-
tolhat semmi, a nehéz időkben olta -
lom és vigasztalás, táplálnunk kell nap
mint nap, hogy ez az ajándék növeked-
hessen és gyümölcsöt teremjen ben-
nünk az Isten kegyelme által.

Hittanárként és óvodapedagógus
hallgatóként köszönöm bizalmukat,
hogy rám bízzák az Önök számára leg-
fontosabbat: a gyermeküket.

Dobonyi Erika

bababababababababababababababababaa
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asztalra a gyerekek nagy örömére. Egy
alkalommal már nagyon fogyóban volt
az élelmük, és csak két nap volt hát ra
az ünnepig. Szomorúan vették tudo -
másul, hogy mégis nagyon egyszerű
lesz minden. de buzgón imádkoztak
Szent Józsefhez, hogy segítsen. 

Elérkezett az ünnep előestéje, a gye -
re kek kedvetlenek voltak, de a nő -
vérek bátorították őket. közben be- 
esteledett, és odakinn elkezdett esni
az eső. Egyszer csak kopogtattak az ár-
vaház ajtaján. nem tudták elképzelni
ki lehet az, végül az egyik nővér kinyi-
totta az ajtót. Egy fiatal szakállas férfi
állt kint, vállán nagy csomag. Moso -
lyog va köszönt és elmondta, hogy a
gyerekeknek hozott élelmet, amit
máris elkezdett kipakolni az asztalra.
A nővérek kérdezgetni kezdték, hogy
kicsoda, és honnan jött, de csak annyit
mondott, hogy nagyon messziről. 
– és ki küldte? talán a plébános úr? 
– nem ismerem – válaszolta.  
– Akkor az érsek úr? 
– Őt sem ismerem – felelte. 
és a csomagból folyamatosan kerültek
elő a finomabbnál finomabb falatok,

Egy gOndOLAt…

SzEntSégIMádáS, SzEntóRA, 
SzEntMISE Az OMg-VEL

FEBRUáR 20-án

„gyertek minél többen!” – szólt a hir -
de tés több fórumon. néhányan itt va -
gyunk! Eucharisztia, hálaadás – Jézus
krisztus valóságos jelenléte, a legna -
gyobb szentség, mint áldozat, mint a
vele való barátság, közösség, és mint
az örök élet gyógyszere. Az élet ke nye -
re. Ő a kenyér, a táplálék, az erő forrás.
keressük őt! éljünk vele!
„Zajos a világ, s nem engedi, hogy

megcsendüljön lelkedben a Hang. A

Csend a mennyek szimfóniája, s ha részt

veszel a zenekarában életre hangol és

felcsendül benned a Szeretet.”

(Simon András)

érezhették mindezt azok, akik jelen
voltak.

A.
bababababababababababababababababaa

c Szentek - csodák d

SzEnt JózSEF SEgít

Az 1900-as években, palesztinában,
egy kis város szélén az Irgalmas nő -
vérek árvaházat tartottak fönt. nagy
szegénység volt akkoriban, a nővérek
az Isteni gondviselésre bízták magu -
kat. pártfogójuknak Szent Józsefet vá -
lasztották, és minden évben kilen ced-
del készültek a szent ünnepére. Ilyen-
kor mindig finomságok kerültek az
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de még az élelmiszeres kamra polcai
is megteltek. Az egyik nővérnek ekkor
föltűnt, hogy a férfi ruhája – bár esik
az eső – száraz, és az arcából valami
mennyei fény sugárzik. A csomag vé -
gülis kiürült. A férfi bár marasztalták
elköszönt, és ahogy az ajtón kilépett
eltűnt az éjszakában. 
Az ebédlőben nagy csend lett, per ce -
kig senki sem szólalt meg. Végül az
egyik kisfiú odafordult a főnöknőhöz,
és halkan megkérdezte: 
– tisztelendő anya, ugye Szent József
látogatott meg minket? A főnöknő
néhány pillanat múlva csak ennyit
mondott: 
– Igen, ő volt.

Francia forrás alapján:

Fellegi Béla

bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

tótH tIHAMéR: 
éLtEtŐ kEnyéR 5.

Van az Oltáriszentségnek egy föl mér -
hetetlen értékű áldása a társadalomra
nézve. Ezt egyik kongresszusunk jel-
szava így fejezi ki: «Eucharistia vincu-

lum caritatis», «az Oltáriszentség a

szeretet köteléke». 

A legtöbb emberi tevékenységnek
mi a legközönségesebb, leggyakoribb
ösztönzője? Az önzés, a durva, szeretet
nélküli, mindenkit letaposó egoizmus.
Ezért tapossa el egyik ember a mási -
kat, egyik nemzet a másikat, egyik

népfaj a másikat. Ennek az önzésnek
hatása alatt torzul el az egyénekben a
helyes és megengedett önszeretet
erénye a lelketlen kapzsiság bűnévé,
de ugyancsak ez torzítja a népekben is
a hazaszeretet helyes és értékes eré -
nyét önistenítő fajimádássá, és viszi
őket brutális gazdasági harcba és ki -
zsákmányolásba más nemzettel szem-
ben. 

Már most mi az ellensége az önzés-
nek? A szeretet! és hol találjuk a leg-
nagyobb szeretetet? krisztusban. és
nála is mikor? Amikor az Oltári szent -
séget alapította. Hiszen Szent János
apostol e szavakkal vezeti be ennek
leírását: «Szerette övéit, kik e világban

valának, mindvégig szerette őket.» (Jn.
13,1.) 

Ez a szentség tehát az önzésnek
kiváltképp ellenszere; benne az egy -
ségnek és közösségnek megbecsülhe -
tetlen forrására akadunk. A szentmise
alatt és a szentáldozás pillanatában
eltűnik minden emberi gőg és felfu-
valkodottság, minden lenézés és sze -
retetlenség, itt egyforma alázattal tér- 
del egymás mellett király és koldus,
gazdag és szegény, öreg és fiatal, férfi
és nő. és valóra válik boldog Eymard
szava: «Az Oltáriszentség egyenran gú -

vá tesz minden embert és így meg te -

remti az igazi egyenlőséget. A temp lo-

mon kívül vannak méltóságok, de el ső -

szülött testvérünknek, Jézusnak aszta -

lánál mindnyájan testvérek vagyunk.» 




