
Bizonyos napokon nem eszünk húst,
egyszer lakunk jól, alamizsnát adunk,
gyónunk, valamint igyekszünk úrihöl-
gyek és úriemberek
módjára viselkedni.
Ez lenne tehát a
nagy böjti készület?
ha igazán foglal ko -
zunk a kérdéssel és
valós választ kere -
sünk, azt kell mon-
danunk, hogy nem
csupán ez. fontos ki-
indulópont, hogy a
böjti időszak Jézus
krisztus böjtjén és
megkísértésén alap-
szik. Jézus elénk élte,
hogy mit és hogyan
érdemes gondolni, szólni és csele ked -
ni. nézzük meg, hogy mit ír a Szentírás
Jézus böjtjéről és megkísértéséről: 
,,Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába,
hogy megkísértse az ördög.”(Mt 4,1)

2019. április 7.
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Már az első mondat arról árulkodik,
hogy Jézus a Szentlélekkel együtt volt
és ez a kiindulópont számunkra is.

Szent II. János Pál
pá pa hívja fel figyel -
münket, hogy nem
ér demes nekiállni
még a legigazabb
dol ognak sem, ha
nem Istennel fogunk
hozzá, és ha nem Ve -
le akarjuk megvaló -
sítani. Mit jelent ez?
Jézusról mindig azt
olvassuk az evan gé -
liumokban, hogy el-
ment imádkozni és
utána indult el, be -
szélt az emberekkel,

vezetett hitre, tanított és gyógyított.
Az imádság, az Atyával való minőségi
idő, a töltekezés és az egyeztetés
alapvető volt számára. Erről szól a
127. zsoltár méltán híres mondata is:

A nAgyböjt felAdAtA és lehetősége
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és tart fenn. Jó kapcsolatot, pozitív
hozzáállást, mások elfogadását és szol-
gálatát jelenti. nagyböjtben tehát azt
a kérdést kell föltennünk magunknak,
hogy ismerjük-e, szeretjük-e az Istent?
kíváncsiak vagyunk-e rá és arra, amit
mond? Beavatjuk-e Őt az életünkbe?
Szükségünk van-e rá? Másokkal kap -
csolatban pedig, a szeretet rendje elv
(ordo caritatis) segít. hogy ez mit ta -
kar? Elsősorban azt, hogy megfelelően
szeretem-e a családomat? Meghall-
gatom-e a társamat, a gyermekemet,
avagy az unokámat? Aztán pedig jól
szeretem-e a közösségemet? Imádko-
zom-e értük is? Segítem-e őket? ápo-
lom-e a jó kapcsolatot a plébánosom-
mal, a hívekkel? ha rosszat szóltam
valakiről, bocsánatot kértem-e? Igyek-
szem-e a munkahelyemen, az utcán is
jó ember lenni? fordítok-e időt és ener -
giát Istenre, az emberekre és magam -
ra? tudok-e a mások és a magam
gyengeségeivel szemben tü rel mes,
megértő lenni? Jézus azt mondta, hogy
meg kell tudnunk bocsátani, hogy
Atyánk is megbocsásson nekünk, és ha
bántanak is minket, ne átkozzunk má-
sokat, hanem áldjunk, hiszen minden
szándékunk visszaszáll a fejünkre. 

Mindezek alapján legyen áldott
nagyböjti szentgyónásunk és hozza el
a lelki megnyugvást, valamint a jó lel -
kiismeret békéjét és a vele járó testi-
lelki egészséget!

Tasi Anna

,,Hiába fárad az építő, ha az Úr nem
építi a házat.”

Elengedhetetlen, hogy Istennel kezd   -
jünk. ha továbbmegyünk a kísértés
történetében, érdemes felfigyelni arra,
hogy miként támad az ördög. Azt
mondja Jézusnak: 
,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a
kövek változzanak kenyérré!”(Mt 4,3)

Szemtelensége elképesztő, de ami
igazán szemnyitogató, az az, hogy Jé -
zus istenfiúi identitását támadja, a
létének értelmét, a küldetését. Bele
akar szólni abba, hogy mit tegyen. Ez
alól mi sem vagyunk kivételek. Először
is támadva van az emberségünk. Mit
jelent embernek lenni? Az ember te -
remtmény, aki ráutalt teremtőjére.
kapcsolat van Isten és ember, teremtő
és teremtett lény között, de ez a kap -
csolat esendő, ápolást, odafigyelést
igényel. Először is tehát fontos em-
lékeztetnünk magunkat, hogy mi Is-
tenhez tartozunk, keresztényként az
Isten gyermekei vagyunk. Ebből a
kötelékből, ebből az istengyermeki
identitásból próbál az ördög kiszakí-
tani, mert ha ez nincs meg, vagy sérült,
jól tudja, szabad utat nyer. Jézus fo -
lyamatosan a Vele való kapcsolatnak a
jelentőségéről beszél: 
,,Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí -
vedből…, és felebarátodat, mint maga-
dat.” (Mt 22, 37)

A szeretet az univerzum legalap -
vetőbb törvénye, a szeretet ad életet
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c Hirdetések d.

Áprilisi imaszándékunk: imádkoz -
zunk az elsőáldozókért.

ab

április 7-én a szentföldi keresz té -
nyek megsegítésére gyűjtünk. 

ab

A házascsoport legközelebb április
8-án este fél 8-kor találkozik.

ab

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

ab

A keresztutat április 12-én az exka -
tekumenek vezetik.

ab

A következő képviselőtestületi ülés
április 15-én este 8 órakor lesz.

ab

A Nyugdíjas klub legközelebb április
25-én, csütörtökön 2 órakor találkozik
a hittanteremben.

ab

templomuk húsvéti nagytakarítása
április 13-án, szombaton reggel 8 órá -
tól lesz. köszönünk minden segítő
kezet!

ab

Tavaszi zarándoklatunk idén április
30-án és május elsején lesz. A kétna-
pos zarándoklat költsége 20 000 ft.
Útvonalunk: Somogyvár, homok ko -
márom, kerkaszentkirály, lendva.
Minden nap lesz szentmisénk. Az út

ára tartalmazza az útiköltséget, bor -
kóstolós vacsorát és reggelit. Jelent -
kezni a sekrestyében lehet 5.000 ft
előleg befizetésével.

ab

Ne hagyjuk utolsó pillanatra a hús -
véti gyónásunkat! nagyböjtben hét -
főn, kedden és csütörtökön a reggeli
szentmisék után, vasárnap az ovis
szentmisén és 6 órától a szent ség imá -
dás alatt van gyónási lehetőség.

ab

kérjük, hogy őrizzük meg a szentély
„szent” jellegét, ezért a sekrestyébe ne
a szentélyen keresztül járjunk be.

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!
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nAgyBöJtI kErESztÚtJAInk

templomunkban minden nagyböjti
pénteken 17:30 órakor, hetente más-
más közösség vezetésével keresztutat
járunk. Március 29-én a Budafoki oMg
Sík Sándor: keresztút megzenésített
változatának előadásával vezette, az
áhítaton résztvevőket is bevonva, kö -
zös imára buzdítva mindannyiunkat.
Már tizenharmadszor hallhattuk elő -
adásukat, ami most is épp olyan magá-
valragadó volt, mint legelőször.

köszönjük, hogy Sík Sándor mély
gondolatait zenéjükkel még közelebb
hozták hozzánk, segítségükkel elmé-
lyülve járhattuk végig a keresztutat.

Ahogyan minden évben, úgy idén is,
ha nem zuhog az eső, a nagypénteki
keresztutunkat a Péter Pál kápolnától
indulva, gyönyörű kálváriánkon fog -
juk járni. 

lEgyÜnk nAgyon SokAn!
M.E.

bababababababababababababababababaa

c Szentek d

SzEnt dIzMáSz, A JoBB lAtor

Az első szent, és ő az, akit maga Jézus
avatott szentté, a megtérő bűnösök  és
haldoklók védőszentje.

Szent lukács evangéliumában olvas -
hatunk a jobb latorról, aki halála előtt
pár perccel így szólt Jézushoz: „Em-
lékezzél meg rólam mikor eljössz orszá-
godba.” Ő azt felelte: „Bizony mondom

c Plébániánk d

MárcIuSI AnyAkönyVI hírEk

Akik a keresztség szentségében
részesültek:

Budai olivér Attila
németh zoltán Stefán
tóbisz Mira
Meszjár Patrik Márk
gózon letícia
Miklósvári Ella
Bartók lilla réka

Imádkozzunk értük!

Akiket temettünk:

Vinczenti lászló
florek Andrásné

szül.: Sas Julianna
Várkonyi Péter
györök János
Valaczkai Béláné

szül.: tóth Ilona
Böcskei nándorné

szül.: Pongrácz Jolán
Boros ferenc

Nyugodjanak békében!

bababababababababababababababababaa
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néked, még ma velem leszel a paradi -
csomban.” többet nem írnak az evan-
géliumok, de az egyházatyák, és az
úgy nevezett apokrif iratok is megem-
lékeznek róla. Ez utóbbiak megemlí -
tik, hogy dizmásznak hívták, és egy
rablóvezér volt, gyilkosságokat is el -
követett. Van egy legenda, ami szerint
a menekülő Szent család találkozott
az akkor még fiatal dizmásszal, aki
megvédte őket társaitól a sivatagban.

Mivel érdemelte ki a mennyországot,
hiszen még bocsánatot sem kért? Jé -
zusnak elég volt, hogy elismerte bű -
nét: „Mi jogosan szenvedünk bünte- 
tést”, és elég volt Jézusnak, hogy az
utolsó pillanatban rászánta magát er -
re a tettre.

Egyes szentírás-magyarázók hang -
súlyozzák, hogy a gúnyolódó, rosszin-
dulatú tömeggel szemben a jobb lator
volt az egyetlen, aki Jézus védelmére
kelt. Példája reményt nyújt mindazok-
nak, akik kétségek közt, töprengve
gyötrődnek, hogy Jézus megbocsát-e
nekik. Bizonyíték, hogy amíg az ember
él, soha nem késő.

Mindenható és irgalmas Isten! te
igazságot szolgáltatsz a bűnösnek, alá -
zatosan kérünk, vezess minket szelí-
den az igaz bűnbánatra, ahogy egy- 
szülött fiad kegyes pillantással meg-
bánásra késztette a Szent Jobb latort,
és add nekünk azt az örök dicsőséget,
amit neki is ígértél. ámen.

Fellegi Béla

bababababababababababababababababaa

c Eucharisztia d

tóth tIhAMér: 
éltEtŐ kEnyér 7.

kis arab gyermekeket oktatott egy
misszionárius a keresztény hit ele-
meire. éppen karácsony körül járt az
idő és a hittérítő felmutatta a kicsi -
nyek előtt a mindnyájunk által jól is-
mert képet: a Szent család szállást
keres. Szűz Mária egy szamáron ül,
Szent József kantáránál fogva vezeti az
állatot és így mennek némán a sötét
éjben.

A gyermekek nézik a képet, majd az
egyik jelentkezik: Atyám! A kép nem
jó. Mária ül az állaton és József megy
gyalog. fordítva kellene lenni: a férfi-
nak kell lovagolnia és a nőnek kell gya-
log mennie.
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korunkat kínzó két legnagyobb prob-
lémának: a szociális kérdés megoldat-
lanságának és a népek gyűlöl ködésé-
nek szörnyű veszedelmét? Mindket -
tőnek háborgó hullámaira elsimító
olaj ömlik abból az Eucharisztiából,
amelyben jelen van krisztus; az a
krisztus, akinek utolsó perceiben
legfőbb imája volt: «Mindnyájan egyek
legyenek, mint te, Atyám, én bennem
és én tebenned, úgy ők is egyek legye-
nek bennünk.» (Jn. 17,21.)

Ahol elevenen él a lelkekben az ol -
tá riszentség tisztelete, ott eljött a föld -
re az Isten országa, és ezzel eljött, ami
nélkül nincs emberies élet: eljött kö -
zénk az egység, eljött a szeretet.

zengjen hát a hálaének,
zúgjon völgyön-tengeren. 

A szeretet Istenének 
dicsőség és üdv legyen! 

Az egész föld legyen oltár, 
kehely rajta a szívünk, 

Minden dalunk zengő zsoltár, 
tömjénillat a hitünk! 

(Kongresszusi himnuszunkból.) 

és akkor válik majd valóra rajtunk
Aquinói Szent tamás himnusza, hogy
az oltáriszentség «panis vivus et vi-
talis», «élő és éltető kenyér», és akkor
hirdeti majd a megbékélt lelkek mil-
lióinak hálája idei kongresszusunk jel-
szavát: «Euchariss tia vinculum cari- 
tatis!», «az oltáriszentség a szeretet
köteléke. ». ámen.

A kisfiúnak egészen igaza volt – arab
szempontból; ott csakugyan a férfiak
vitetik magukat kényelmesen az állat-
tal, feleségük pedig, fején cipelve a
megrakott kosarat, gyalog követi fér-
jét. A nő náluk nem sokban különbö -
zik a rabszolgától, férje pénzért veszi
és szorgalmas munkálkodásával kell
kimutatnia, hogy férje nem dobta ki rá
hiába a pénzt.
– csakugyan igazad van, mondta neki
a misszionárius. Erre felétek ez így
szokás. de mit gondoltok, József mégis
miért cselekedett másképp, és miért
volt ennyire jó Máriához?
– Azt hiszem, felelte az egyik kisleány,
azért, mert Máriának kellett lennie a
kis Jézus anyjának.

ha tudta volna a kis arab leányka,
hogy mennyire mély, mennyire bölcs
feleletet adott! csakugyan az Úr Jézus
megjelenésével változott meg a világ
sora, nemcsak a nők kerültek ki általa
addig megalázott helyzetükből, hanem
a krisztus által alapított Isten orszá -
gában más minőségbe került az egész
emberi élet is. Az Isten országa az em-
beri egyenjogúság országa. Az Isten
országa az igazságosság országa.

Az Isten országa a felebaráti szeretet
országa. Az Isten országa a tiszta kéz,
tiszta élet, tiszta erkölcs országa. és
ennek az országnak erőforrása, lük -
tető vérkeringése, dobogó szíve, éltető
kenyere: az Eucharisztia. ki ne lát -
ná, ki nem erezné lépten-nyomon a
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c Humor d

A templom előtt egy férfi dicsekedett:
- én még éle temben semmi rosszat
nem követtem el.
Plébánosa erre megjegyezte:
- Pista bácsi, a tiszta lelkiismeret sok
esetben csak a rossz emlékező te het -
ség eredménye.

ab

Sorozóorvos kérdezi:
- Van valalmi baja?
- gyomorfekélyem van, tüdőbajjal ke -
zelnek, viszereim vannak és egy kicsit
süket is vagyok.
- Alkalmas. önnek valóságos meg vál -
tás lesz a hősi halál.

ab

Angliában egy csavargó bekopog a
„györgy és a sárkány" nevű fogadóba.
Egy nő nyit ajtót, akitől megkérdi:
- nem adna valami ennivalót?
- nem - mondja a nő, és becsapja az
ajtót.
A férfi ismét bekopog, s mikor újra meg -
látja a nőt, azt kérdi:
- nem beszélhetnék most inkább
györggyel?

ab

ráálltam a mérlegre ünnepek után.
Ezt írta ki: egyszerre csak egy ember
álljon rá!

ab

Mióta elhíztam nem teszem a dere -
kamra a kezem, mert úgy nézek ki,
mint egy bögre.

Ma reggel a hét vezér egyikének kép -
zeltem magam. álmos vagyok!

ab

kérdeztem a lányomtól, hogy nem lát -
ta-e az újságomat. Azt mondta, hogy a
papír újság már a múlté, ma már min-
denki tabletet használ. Ide adta az
iPad-et. A légynek esélye sem volt!

ab

Őszintén sajnálom azokat, akiknek
nincs kutyájuk. Úgy hallottam, ha leej -
tik a kaját, fel kell venniük.

ab

Megérkezik a pizza:
- Mennyi borravalót szokott kapni? -
kérdezi az ember a pizzafutártól.
- nem tudom, ez az első fuvarom. Egye -
 temista vagyok, csak besegítek a nyá -
ron. de a többiek azt mondták, ma ga
elég fukar egy alak. örülhetek, ha húsz
forintot kapok magától.
A férfi mérges lesz.
- Micsoda? na, itt van még ötszáz fo -
rint, és mondja meg nekik is, mennyit
ka pott! Amúgy mit tanul az egyetemen?
- Alkalmazott pszichológiát.

ab


