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Zöld böjt 
 Nagyböjt. E szó hallatán a legnagyobb ke-
resztény ünnepünk, a Húsvét misztériumára való 
felkészülés időszaka jut eszünkbe, és az önmeg-
tartóztatás ételben-italban. A kötelező hamvazó-
szerdai és nagypénteki háromszori étkezés egy-
szeri jóllakással, valamint a péntekenkénti hústa-
lan táplálkozás azonban kevesekben kelti azt az 
érzést, hogy mindez elég, nagyböjtben megtet-
tünk mindent, amit az egyház előírt nekünk. 
 Egy vegetáriánusnak a hústalan ételek ter-
mészetesek, egy izgalmas többórás mozi-
élményért gond nélkül beáldozunk egy-egy étke-
zést. Tudjuk, nem Istennek böjtölünk, neki nincs 
szüksége erre. Nekünk van. A böjt a világi kénye-
lemtől való eltávolodást is jelenti, növeli az aka-
raterőt, emlékeztet a talmi, földi, múlandó dol-
goktól való függés értelmetlenségére, hiábavaló-
ságára. 

 A modern ember sokféle böjtöt gyakorol-
hat. Tartózkodhatunk a televízió, az „egyszemű 
szörnyeteg” nézésétől, vagy a csokoládék, süte-
mények fogyasztásától, vagy tarthatunk beszéd-
böjtöt, hogy szavaink végre legyenek „igen-igen, 
nem-nem”. 
 És ezek mellett lehet még tartani zöld böjtöt 
is. Emlékezzünk arra, hogy pazarló életmódunk, 
felesleges fogyasztásunk, a sok autózás, trendi 
elektromos „kütyük” legfrissebb modelljeinek 
beszerzése nem csak nem tesz boldoggá, egyálta-
lán nem létszükséglet, de a Teremtőtől kapott 
csodaszép Földünket is súlyosan károsítja. Odafi-
gyelünk, hogy életmódunk minél kevésbé ártson a 
környezetünknek, embertársainknak. 
 Ha kevesebbet autózunk, kevesebb CO2-t 
eregetünk a levegőbe, ha takarékosabbak va-

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

„A világ forog, a kereszt áll” 

L  assan leperegnek nagyböjt bűnbánatra 
hívó napjai, közeledik húsvét ünnepe. 

 Kissé lázas időszak volt ez egyházunk éle-
tében, hiszen Benedek pápa lemondása és az új 
szentatyára figyelő várakozás töltötte be az elmúlt 
heteket. Isten megáldott minket Ferenc pápával, 
egy alázatos, egyszerű, mások szolgálatát közép-
pontba helyező főpásztorral. 
 Lélekben vele együtt készülünk az ünnepre. 
Gondolatban meg-megállunk, hogy Jézus arcára 
tekintve szembesüljünk megálmodott önmagunk-
kal, adósságainkkal, bűneinkkel. Nem lehet hite-
les és átélt a bűnbánatunk, míg rá nem döbbe-
nünk, hogy 

„…nincs meg a kincs, mire vágytam,  
a kincs, amiért porig égtem, 

itthon vagyok már itt a világban, 
s már nem vagyok otthon az égben.”/Kosztolányi/ 
 Nagyböjtben nyomatékosan hangzik felénk 
az Írás szava: „…elhagytad első szeretetedet.” /
Jel.2,4./ A húsvéti készülődés adja meg számunk-

ra, hogy megtaláljuk az első szeretetet, és meg-
újult elköteleződéssel legyünk vendégei nagycsü-
törtökön Krisztus Urunknak az utolsó vacsora 
termében, némán boruljunk le a Golgotán kereszt-
je tövébe, és ujjongó örömmel énekeljünk allelu-
ját, ünnepelve Őt, a Feltámadottat. 
 A karthauzi szerzetesrend jelmondata: „A 
világ forog, a kereszt áll.” Ma is ott tolong a világ 
Krisztus keresztje körül: van, aki néma döbbenet-

tel, van, aki csúfolódó ci-
nizmussal, van, aki érdek-
telen bámészkodóként, 
van, aki távolságtartó ki-
várással, van, aki átkozód-
va és gyűlölködve, van, 
aki csendes részvéttel, és 
van, aki élő, megújult hit-
tel. Te melyik vagy?  

 „Akit porig aláztak, porig kell azért lehajol-
ni.” – írja a költő. Hajolj le a porbaalázott Krisz-
tusért, és öleld a szívedre Őt! 

Gábor atya 
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  A 76 éves bíboros az első latin-amerikai és 
jezsuita pápa. Tömegközlekedéssel jár, főpapi 
rezidencia helyett apartmanban lakik, síkra száll a 
szegényekért. 
 Jorge Mario Bergoglio 1936. 
december 17-én született Buenos 
Airesben, olasz bevándorló mun-
káscsaládban. Ötgyermekes csa-
ládban nőtt fel, édesapja Olaszor-
szágból vándorolt ki Argentínába, 
és a vasútnál dolgozott.  
 Kémiát tanult, de később a 
papi hivatást választotta. A szemi-
nárium elvégzése után, 1958-ban 
belépett a jezsuita rendbe. A filo-
zófiai doktorátus megszerzése után 
irodalmat, pszichológiát és filozó-
fiát tanított, 1969-ben szentelték 
pappá. 
 Bergoglio 1973-tól hat évig a 
rend tartományfőnöke, 1980-tól annak a szemi-
náriumnak a rektora volt, amelyben végzett, 
doktori értekezését Németországban készítette 
el. 1998-ban lett Buenos Aires érseke, 2001-ben 
kreálta bíborossá II. János Pál pápa.  
 Három vatikáni kongregációnak is tagja, 

2005 óta az Argentin Püspöki Konferencia elnö-
ke. 
 Bergoglio teológiai gondolkodásában in-
kább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a 

társadalmi igazságtalanságok 
ellen, határozottan kiáll a szegé-
nyek mellett. Aszketikus hozzá-
állással viszonyul a világhoz: 
tömegközlekedéssel jár, nem 
költözött be a főpapi rezidenciá-
ba, s állítólag még ételeit is maga 
készíti.  
 Sokoldalú: jó szakács, sze-
reti az operát, a görög műveltség 
barátja, Shakespeare és Doszto-
jevszkij a kedvenc írója. 
 Jól úszik, erős, holott gye-
rekkora óta tüdőproblémái van-
nak. A kevés szavú ember meg-
szólalásainak súlya van a 40 mil-

liós Argentínában, ahol a lakosság 90 százaléka 
katolikus. Karácsony és húsvét idején Bergoglio 
felkeresett beteg gyerekeket ápoló kórházakat, 
fogházakat, megmossa a betegek és foglyok lá-
bát, de a közszereplés nem az ő műfaja. 

Magyar Kurír 

Jorge Mario Bergoglio SJ az új pápa 

gyunk mindenben, kevesebb energiát pocséko-
lunk el, ha kevesebb felesleges dolgot veszünk, 
ha odafigyelünk arra, hogy ne romoljon ránk az 
étel, mert a szavatossági időt megint nem figyel-
jük, - az önmegtagadás, felfelé figyelés elősegíté-
se mellett mindannyiunk közös környezetét,  a 
teremtett világot is óvjuk, mások számára is. És 
ez is a szeretet megnyilvánulása, ami hitünk alap-
ja. 
 Már augusztusban az emberiség fogyasztása 
(más néven ökológiai lábnyomunk) eléri a Föld 
bio-kapacitását, azaz felhasználja mindazt az erő-
forrás-mennyiséget, amelyet a bolygó az adott 
évre termelni tud (például erdőt, halat, talajt, ás-
ványkincset). Mára már 1,5 Földre lenne szüksé-

günk a jelenlegi életmódunk mellett. Azonban 
csak ezt a Földet kaptuk a Teremtőtől, amely 
mindenkinek elegendő javakat nyújtana. A böj-
tünk, a felesleges vásárlások és fogyasztásunk 
visszaszorítása, tehát nemcsak a múlandóktól va-
ló elszakadást szolgálja, de egyben a teremtett 
világunk megőrzését is segíti. 
  A zöld böjt témájában minden szom-
baton egy elmélkedés, cikk jelenik meg a 
www.naphimnusz.hu (katolikus laikus szakértők 
által alapított Naphimnusz Teremtésvédelmi 
Egyesület) portálján a Szentlélek hét erényének 
fényében. Szeretettel ajánlom minden érdeklődő-
nek! 

Baczó Tamás 
 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

Tudta-e? 
 A plébánia és a templomunk már régóta nem a káros szóró-sót, azaz utcai sót (100% nátrium- klorid /
NaCl/), hanem útkálit használ jégoldásra. Mit is érdemes tudni az útkáliról? Ez a keverék kb. 70% kálium-klorid /
KCl/, 15% magnézium-klorid /MgCl/ és 15% NaCl összetételű.  A magnézium-klorid a nátrium-kloridhoz képest 
sokkal inkább környezetbarát, a növényeket alig károsítja, korrodáló hatása töredéke a hagyományos szóró-sónak, 
és pormegkötő tulajdonsága is van. Útkáli környezetre gyakorolt leginkább kedvező hatása, hogy a kálium nélkü-
lözhetetlen a növények tápanyagfelvételében és vízháztartásában, segíti a nitrogén-felvételt. A téli síkosság men-
tesítés így egyben a növények téli trágyázása is. 



Miért is van most Hit éve? 
/Gondolatok Török Csabának a Szív újságban megjelent cikke alapján./ 

 Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
meghirdette a HIT ÉVE – A HIT NAPJA prog-
ramját, melynek kapcsán Erdő Péter bíboros úr 
Esztergomba hívta egyházmegyéje valamennyi 
plébánosát, papját, diakónusát, és a plébániák 
képviseletében 3-3 civil munkatársat 2013. márci-
us 2-án, szombatra. 
 Körülbelül 500-an jöttünk össze az eszter-
gomi Szent Adalbert Központba. Plébániánkat a 
plébános és a diakónus atyákon kívül a Képvise-
lőtestület elnöke, Kolozsvári Tibor, és a Képvise-
lőtestület két tagja, Petrovics Sándor és Morvay 
Árpád képviselte. 
 A délelőtti előadásokat tanúságtételek kö-
vették, melynek kapcsán helyi közösségek mutat-
koztak be. A késői ebéd után az eseményt a bazi-
likában boldog Meszlényi Zoltán emlékére bemu-
tatott szentmise zárta. 
 Mint tudjuk, a Hit évét a II. Vatikáni Zsinat 
megnyitásának 50, valamint a Katolikus Egyház 
Katekizmusa kiadásának 20. évfordulója alkalmá-
ból hirdette meg a szentatya. 
 Szükség van-e ilyen kiemelt esemény meg-
hirdetésére? A válaszunk csak egyértelmű igen 
lehet. De hát mondhatjuk, hogy mi kereszténynek 
tartjuk magunkat, hívő embereknek! Igen, ezt 
senki nem vonja kétségbe. És nézzünk egy kicsit 
magunkba: teljes és tökéletes a mi hitünk, nincs 
semmi hiányérzetünk, pótolni valónk, mindenben 
tökéletesek vagyunk? 
 Én azt gondolom, hogy a hit egy felülről 
nyitott fogalom. Mindig lehet növelni, jobbítani, 
tökéletesíteni. 

 Hogyan mondja Jézus a dadogva beszélő 
süketnek? „Effata, azaz nyílj meg! [Mk 7,34]. „A 
hitben Isten megnyitja az értelmünket, hogy meg-
értsük az Írásokat”, megnyitja a szemünket, hallá-
sunkat. A hitben megízleljük és meglátjuk, 

„milyen édes az 
Úr” [Zsolt 34,9]. 
 Szent Ágos-
ton azt mondta: 
„A hit erősíti meg 
a hívőket”. Ezt a 
gondolatot hirdeti 
meg a szentatya 
Porta fidei kezde-
tű enciklikájában: 
„újra föl kell fe-
deznünk a hit út-
ját!” 
 Ha így pró-

bálunk közeledni ehhez a felhíváshoz, rájövünk 
arra, hogy „a hit csönd, a hit a kereszt tudatos fel-
vállalása, a hit megőrlődés, a hit zuhanás – nem 
ízetlenkedés, hanem az íz olykor kínlódó, olykor 
vergődő, de végső soron születő tapasztalata”. 
 Mit tegyünk tehát? Semmit, csak higgy! 
Tulajdonképpen ennyi a program. „Boldog, aki 
hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott 
neki!”[Lk 1,45] 
 A hit éve nem más, mint egy felrázás, egy 
pofon, egy jeladás: hé keresztények, legyetek már 
végre, amik vagytok! 
      Morvay Árpád 
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 Az idei díszpolgári ki-
tüntetést dr. Horváth Attila 
templomi közösségünk tagja 
kapta. 
 Attila  két budapesti 
egyetemen tanít jogtörténetet. 
Diákjai körében igen népsze-
rű, mivel előadásai érthetőek, lebilincselőek, 
ugyanakkor nagy tárgyi tudásról tesznek tanúbi-
zonyságot. Ő az a Tanár úr, aki mindig megszólít-
ható, aki sohasem mond nemet a felkérésekre. 
 Kerületi polgárként szerencsések vagyunk, 
hiszen közelről és gyakorta láthatjuk, hallhatjuk 
Őt. Attila a Kovász Egyesület tagjaként indult 
közösségépítő útjára. Mint a  Hittel a Nemzetért 

Alapítvány vezetője, számos eseményen ismertet-
te Mindszenty József bíboros tanítását és helytál-
lását, gyakran az irodalmi csoport közvetítésével  
is. 
 Amikor megtudta, hogy az idei díszpolgári 
kitüntetést neki ítélik oda, szerényen csak ennyit 
mondott: „de ilyen fiatalon kapom meg a díjat! 
Hogy fogok én ezután a tükörbe nézni?” 

 
Kedves Attila! 

 Közösségünk nevében szívből gratulálunk 
Családodnak és Neked is! Közös céljaink elérésé-
hez pedig Isten áldását kérjük! 

 
Petrovics Sándor 

Közösségünk második Díszpolgára 



 Regőczi István atyának az Isten vándora 
című könyve  a Teremtő, a haza és a család szol-
gálatában leélt életének nehéz, mégis csodálatos, 
ugyanakkor követendő története. Mindenki szá-
mára szeretettel ajánlom. 
 Szántó Konrád ferences atya így ír a könyv-
ről: Regőczi István atyát 
1947 óta ismerem. A 
könyvét kézbe vevő olva-
só annak a vándorember-
nek önéletrajzában gyö-
nyörködhet, akinek – mint 
általában a vándoroknak – 
bőven volt része az élet 
különféle megpróbáltatá-
saiban, de felemelő örö-
meiben is. 
 Ifjúkorában az apostolok lován jutott el Bel-
giumba, ahol gyermekként rövidebb ideig már 
tartózkodott, hogy Krisztus hívásának engedve 
szemináriumba lépjen, majd pappá szenteltesse 
magát. Első miséjét követően hazatért.  
 Mindenütt, ahol megtelepedett, első dolga 
volt templom vagy kápolna építése, hogy híveivel 
együtt a közöttünk lakó Krisztusból meríthessen 
erőt. Az örökmécses hét helyen történt meggyúj-
tása után vagy azzal párhuzamosan több helyen 
árvaházat is létesített. Hogy a rászorulókat a leg-
szükségesebbekkel elláthassa, naponta nemegy-
szer 50-60 kilométert biciklizett és koldult, visel-
ve a kenyér helyett kapott megaláztatásokat. 
 Püspöke Pestszenterzsébetről hamarosan 
Kis-Vácra helyezte, ahol a templomon és egyház-
községen kívül 240 árvát befogadó intézetet is 
alapított. Mivel gyermekeihez az árvaház felosz-
latása után is ragaszkodott, 1949-ben internálták. 

Ezenkívül még háromszor vették őrizetbe. A leg-
utolsó során börtönre ítélték, mert egyik könyvét 
Belgiumban engedély nélkül merte megjelentetni. 
 Alig szabadult, gyermekmentő munkásságát 
igyekezett tovább folytatni. Máriabesnyőn létesí-
tett 60 árva számára otthont, majd Máriaremetén 

családi házában kezdett árvá-
kat nevelni. Házát később 
Lékai bíboros úr rendelkezésé-
re bocsátotta, aki aggok ottho-
nává alakíttatta át. 
 Egyik szobrászművésszé 
lett növendéke márványból 
faragta ki a „magyar Pietà”-t, 
amelyik Lourdes-ban áll, Ist-
ván atya köszönetet mondó 
hálatáblájával. 

 A hálaadás és a köszönetet mondani tudás 
István atya lelkületének egyik legjellemzőbb vo-
nása. Szüntelenül hálát mond Istennek az általa 
nevelt 10 papért, a 7 templomért, a 300 igaz em-
berré formált árváért, a flamand nyelven írt és 
Belgiumban hatalmas sikert ért 5 könyvéért, a 
Krisztusért viselt bilincsekért, hálát mindenért. 
Hálaimájához mi is csatlakozunk, és megköszön-
jük Istennek, hogy ilyen nagyszerű embert és pa-
pot adott egyházunknak és magyar népünknek.  
 Ezen az estén más is történt. A világ számos 
templomában, így a miénkben is, a hívek imája 
kísérte a távozó pápát, és egyházunk jövőjéért 
fogalmazódtak meg kéréseink a Mindenható felé. 
Regőczi István atya február 28-án, ezen a csütör-
töki estén - ima közben - 98 éves korában adta 
vissza lelkét Teremtőjének.  

 
Petrovics Sándor 

A vándor hazatalált  
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A Szentmihályi Esték 
legújabb meghívott vendége a 

 

Szabó-Quartett  
Ausztriából  

Joseph Haydn 
A Megváltó hét szava a keresztfán 

című műve hangzik el 
 

Közreműködik: 
 

1.hegedűn:  Szabó Attila professzor  
 Magiszter hegedűművész, az  
 Ausztria Nagy Kereszt tulajdonosa                                                                                                           
2.hegedűn:  Galina Danilova a Magyar 
   Állami Operaház 1. koncertmestere                                                                                      
brácsán:   Szabó Margit Magiszter, az 
   Ausztria Nagy Kereszt tulajdonosa 

csellón:   Bartos Csaba a Magyar  
   Állami Operaház csellistája 

 
A tételek között Urbán Gábor plébános atya elmélke-

dései hangzanak el 
 

Időpont: 2013.március 24. virágvasárnap 16 óra 
Helyszín: Szent Mihály Plébániatemplom 

1161 Budapest Templom tér 
 

  Zarándokút Csíksomlyóra 
 
 Idén is szervezünk zarándokutat Csíksom-
lyóra, melynek időpontja május 16-21-ig  (6 nap 

5 éjszaka). Még lehet 
jelentkezni Solymoskövi 
Péter főszervezőnél 
(20/955-6840). 
További információ a 
templomban található 
hirdetőtáblán olvasható. 
 

Egyházközségi kirándulás 
 
 A  j ú n i u s b a n 
Mariazell-be tervezett egy-
házközségi kirándulásra 
még vannak szabad helyek. 
Jelentkezni a Plébánián 
Morvay Árpádnál lehet a 
405-5869-es telefonszá-
mon.  
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03.24. vasárnap – Virágvasárnap. Az Úr szenvedésének vasárnapja  
    9h Szentmise, a passiót az Ifjúsági Énekkar énekli. 
 
 
 
 
 
  
 11h Barkaszentelés. Ünnepi nagymise az Énekkar közreműködésével. 
 18h Esti szentmise 
 

Nagyheti szertartások 
 
03.28. csütörtök – Nagycsütörtök: 
 10h Olajszentelési szentmise a Szent István Bazilikában. 
 18h Az utolsó vacsorára emlékező ünnepi szentmise. 
  utána: oltárfosztás, virrasztás 
 
03.29. péntek – Nagypéntek: 
 15h Közös Keresztút a Kovász Egyesület vezetésével 
 18h Urunk szenvedésének ünneplése. 
 
03.30. szombat – Nagyszombat: 
 8-12h Szentsír látogatás 
  Gyónási lehetőség 
 19h Feltámadási ünnep 
  tűzszentelés, vigília, keresztvíz megáldása, szentmise, feltámadási körmenet 

 
 

Húsvét: 
 

03.31. vasárnap – Húsvétvasárnap – Krisztus feltámadása 
   9h Szentmise, húsvéti ételszentelés 
 11h Ünnepi nagymise 
 18h Esti szentmise 
 
04.01. hétfő – Húsvéthétfő: 
 9h-kor és este 18h-kor 

 

 
 
 
 

Munkatársaim és a magam nevében áldott Húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek! 
           

Gábor atya 

HÚSVÉTI ÜNNEPI SZERTARTÁSOK 


