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Emlékezzél, ember, hogy porból vagy  

és porrá leszel!  

†  †  † 

HAMVAZÓ SZERDA 

Gondolatok hamvazószerdához (nagyböjtre) 

Lelkiismeret, bűnbánat, böjt,  

alamizsnálkodás 

Mi más a bűnbánattartás, az alamizsnálkodás, a böjt, hacsaknem a lel-
kiismeret szavának meglelése, annak érzékenyebbé tételének vágya, s 
a lelkiismeret szavának érvényesítése, vagyis akaraterőnk, szabadsá-
gunk fokozása? 

Mi más a lelkiismeret szava, mint a törvény, a norma meglelése, ami 
igazságossá teszi a viszonyunkat egymással, magunkkal és az istenség-
gel, s a kérdéses helyzetben a felismert törvény üdvös alkalmazási 
módjának megtalálása? 

Mi más a szabadság, hacsak nem a meglelt igazság áldozatos szolgála-
ta? Arra kaptuk ugyanis a szabadság ajándékát, hogy egy nagy, igaz, 
szent cél szolgálatába állítsuk általa magunkat. S e cél eléréséhez egyik 
legfontosabb útitársunk a lelkiismeret. Erősebbnek kell szavának len-
nie adott esetben, mint a vérhez, az osztályhoz, a hazához, vagy épp 
adott párthoz való kötődésünknek. 
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Ha ezeket a szavakat – bűnbánattartás, böjt és alamizsnálkodás - hall-
juk, úgy véljük jó esetben, hogy nem ismerjük azok tartalmát, sőt, az 
iskolából az az emlék él bennünk, hogy ezekre immár az emberiség 
felnőtt korában nincs többé szükségünk. Ha ezeket a szavakat halljuk, 
és ha birtokba vettük azok katolikus értelmét, akkor azt kell meglát-
nunk, hogy a világ e fogalmaknak gyökeresen más jelentést és jelentő-
séget tulajdonít, mint amit tulajdonít azoknak Krisztus és tévedésmen-
tes követője a katolikus egyház és annak hithű tagjai. 

Mert mit kell értenünk alamizsnálkodáson és böjtön? Aki böjtöl, tuda-
tosan és szándékosan fosztja meg magát valamitől, így a táplálkozás-
tól, az italtól, a nemi kapcsolattól. S ebben a hiányban Isten felé fordul 
a lélek alázatban, reményben és szeretetben. A mi civilizációnk szíve-
sen és készséggel elismeri a megtartóztatás, vagyis a mérséklet hasz-
nát, amennyiben a mértéktelenség árt a testnek, az egészségnek, ám 
nem látja értelmét a böjt lelki hasznának (bár a pszichológia ezt ismét 
felfedezte), s teljesen vak vallási dimenzióját tekintve. Holott a vallás-
történet szerint egyetemes jelenségről van szó. Minden vallásban meg-
található, s úgy mint az aszkézis, a tisztulás, a gyász, a könyörgés kife-
jeződése. Ez a magatartás végeredményben kifejezi az ember ember-
társa és Istene iránti kapcsolatát. Az ember test és lélek lényegi egysé-
ge, így az ilyen ember tette a böjt, kiemelkedően vallási tett, mivel ki-
fejezi az Istentől való teljes függést, annak elismerése, s az emberi oda-
adást. 

Mikor érzi szükségét a vallásos ember annak, hogy böjtöljön? Mielőtt 
valami nehéz feladatot vállalna, amikor ezzel a tettel bocsánatért ese-
dezik, amikor gyógyulást kér, amikor kifejezi fájdalmát a gyászban, 
amikor kéri Istent, hogy vegyen le róla valamilyen csapást, amikor ke-
gyelmet kér valamely küldetés hű teljesítéséhez, amikor erőt gyűjt ez-
zel az Istennel való találkozáshoz, amikor világosságért, látásért kö-
nyörög, azért, hogy életét helyes mederben tarthassa. Az igazi böjt Is-
ten szeretetéből fakad, s nélkülözhetetlen eszköze, módja a keresztény 
ember úton járásának is. Ezért a katolikus Egyház nemcsak tanácsolja 
híveinek a böjtöt, de jogi előírással meg is parancsolja azt. 

Az alamizsnán pedig az irgalmasság cselekedeteit értjük. A nélkülözők 
szükségleteire való odafigyelés, könyörület, mely főleg az anyagi tá-
mogatásban nyilvánul meg. Miként Isten is felkelti napját jókra és go-
noszokra egyaránt, hasonlóképp jár el az alamizsnálkodó ember, mint-
egy utánozza az istenséget. Az alamizsna tehát nem a szegénység radi-
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kális megszüntetésének kísérlete, átfogó hadművelete, hanem annak 
elismerése, hogy a másik ember is hasonló méltóságú, mint én, s hogy 
neki is ugyanúgy joga van az élethez, mint nekem. Ebben a tettben 
benne van a bűnök jóvátételének hatékony szándéka is. Nem kétséges, 
hogy a szeretet cselekedetének kell lennie. 

Végül a bűnbánat-tartás azt jelenti, hogy felismerjük, elismerjük, hogy 
a szeretet parancsát, törvényét megszegtük, nem voltunk kellően szoli-
dárisak, mivel nem tudtuk, nem akartuk magunkat megtagadni, s így a 
mértéket megtartani, s ezért embertársunknak kárt okoztunk, feleslege-
sen bosszúságot okoztunk, pedig ha figyelmesek lettünk volna, minden 
másképp történt volna. Magunknak is kárt okoztunk ezzel, hiszen az 
erkölcsi törvény szerzőjével kerültünk tettünkkel konfliktusba. 

Hasonló a világ felfogása a lelkiismerettel kapcsolatban is, mivel azt 
csak a közeg, a társadalom által a nevelés, a szocializáció során az 
egyéni vagy közösségi tudatba belevésett cselekvésmintáknak, eszmé-
nyeknek tekinti. Mi, ellenben úgy gondoljuk, hogy a lelkiismeret sza-
vában épp az örök törvény, épp a nem korhoz és közeghez kötött kate-
gorikus imperatívusz jelentkezik; bizonyos értelemben a jó és a hamis 
út elágazása és a döntés kínja, a szabadság tudatosodása ez, a felelős-
ségérzetünk hajnalhasadása. Ennek meghallására kell érzékennyé len-
nie a bensőnek, s kell érzékennyé tenni a belsőt. A nevelésen, a jó pél-
dán túl erre szolgál a böjt, az alamizsna, a bűnbánattartás, a rendszeres 
lelkiismeretvizsgálat. S ez így lesz ez az idők végéig. 

Lássátok, a lelkiismeret tehát nem megváltoztathatatlan, könyörtelen 
belső ítélőbíró, nem a mindenható belső cenzor, hanem csakis a legala-
posabb nevelés, önnevelés, élettapasztalat, tudatos lelki élet segítségé-
vel válik igazi segítő társunkká, barátunkká, mely Isten szavát közvetí-
ti. Birtokba kell vennünk az igaz világnézetet, látván az erény és a bűn 
útját. Látván, nem pedig naiv módon mindent kipróbálván, kell a józan 
ítélőképességhez eljutnunk, s olyan akaraterőre szert tennünk, mely 
révén nemcsak látjuk és belátjuk a jót, de meg is tudjuk tenni azt. És 
ehhez ismernünk kell az erény és a bűn útját, látván az erények harmo-
nikus egységét és az embert építő és méltóságába bevezető voltát, míg 
a bűn sokaságát, utálatosságát és a személyiséget atomizáló, önmagá-
ból kiforgató szörnyűségét. 

A lelkiismeret képességének kifejlesztését csak azok az emberek és 
ideológiák tagadják, melyek tudatosan és elvakultan a bűn útját válasz-
tották. És ehhez valóban az kell, hogy elhallgasson, már-már megszűn-



Katolikus Hírlevél                     2017. Nagyböjt küszöbén 

jön a lelkiismeret. Maga szent Benedek a kevélység tizenkét fokozata 
között az utolsó stádiumok közt tartja nyilván ezt, a bűnök szépítése, a 
hamis gyónás, a lázadás, a szabadon való vétkezés és végül a vétkek 
megszokása zárja a lelkiismeret kiégetésének, lemészárolásának útját. 
És attól kezdve mindent, szó szerint mindent szabad, gyilkolni, csalni, 
hamisan esküdni, másokat elnyomni. 

Mivel az európai civilizáció immár több évszázada letért a lelkiismeret 
útjának katolikus értelemben kikövezett és kikövezendő útjáról, ezért 
ne csodálkozzatok, ha oly sok a vadság és brutalitás, mert nincs har-
madik út. Az Istennel való szövetségünk megkötésének, minőségének 
bábája és megkerülhetetlen közvetítője az egyéni lelkiismeret. 

Ezért kérlek benneteket, hogy maradjatok meg hősies küzdelmek kö-
zött is a lelkiismeret útján. Mert az Istennel való szövetség megkötésé-
nek közvetítője, bábája és érvényesítője a lelkiismeret; az a lelkiisme-
ret, mely éberen tartja a bűnbánatot, a böjt és az alamizsna szellemét.  

Géza atya 

†  †  † 

Nagyböjt péntekjein 17.45-kor a Szent Kereszt templomban  

keresztutat járunk. Elmélkedjük át együtt Jézus szenvedését! 



Gondolatok nagyböjt első vasárnapjához 

Ellenállni a kísértésnek (Mt 4, 1-11) 

Bevezető ima: Hiszem Uram, hogy a Te példáddal és segítségeddel 

legyőzhetem a kísértést életemben. Segíts megértenem, hogy tőled 

mindent megkapok, amire csak szükségem van, nehogy kísértésbe es-

sek. Remélek benned Uram, mert tudod, hogy gyenge vagyok; ezért 

árasztod rám kegyelmedet, mely erősebb a bűnnél. Szeretlek Uram, 

mert az irántad és a lelkek iránt érzett szeretet megadja nekem az erőt, 

hogy legyőzzem a bűnt az életemben és mások életében. 

 

1. A lelki dolgok sokkal fontosabbak, mint az anyagiak. Jézus arra ta-

nít minket, hogy több figyelmet szenteljünk a lelki dolgoknak, mint az 

anyagiaknak. Az ember azonban gyenge, és hajlamos először fizikai 

szükségleteinek kielégítésére, mint Isten akaratának teljesítésére. Ha 

nem követjük Krisztus tanácsát, akkor a fáradtság elegendő ok lesz 

arra, hogy ne imádkozzunk; rosszkedvünk megakadályoz bennünket a 

könyörületességben és egy hirtelen ötlet elég lesz ahhoz, hogy ked-

vünk szerint cselekedjünk, ne pedig úgy, ahogyan tanítottak minket. A 

Gonosz stratégiája szerint először saját magunkat és szükségleteinket 

kellene figyelembe vennünk és csak ezután tekinteni Istenre, az Ő aka-

ratára, valamint az Egyház és testvéreink igényeire. 

 

2. Az önteltség problémája. Jézus arra tanít minket, 

hogy valóban Isten akaratának megfelelően cselekedjünk, ne csak úgy 

tegyünk, mintha tudnánk, hogyan gondolkodik Isten. Mindig fennáll 

annak a veszélye, hogy Istenről az feltételezzük, hogy hozzánk hason-

lóan gondolkodik. Ahelyett, hogy minden erönkkel az Ő akaratát ke-

resnénk. Emlékezzünk rá, hogy mit mondott Jézus Péternek, mikor az 

vette a bátorságot, és megmondta Jézusnak, miként cselekedjen (ne 

jövendölje meg a szenvedését és halálát): „Távozz tőlem Sátán!”. A 

nagyböjt kiváltságos időszak számunkra, hogy állandóan Isten felé for-
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duljunk, mint valódi boldogságunk egyetlen forrásához. Jobban bízni 

magunkban, mint benne, ez valójában a büszkeség bűne. A valódi alá-

zat az, ami nélkül nem válhatunk szentté, ami elvezet minket odáig, 

hogy jobban bízzunk Istenben, mint saját magunkban. 

 

3. Csak Isten érdemli meg az imádatunkat. Nyilván nem tudatosan ta-

gadjuk meg Istent és imádunk bálványokat. De nem feledhetjük, hogy 

ahol a szívünk van, ott a kincsünk is. Ha nem Krisztus a kincsünk, ak-

kor magunkat fogjuk imádni, vagy másokat, anyagi dolgokat, pénzt, 

megbecsülést, hírnevet… Térdet azért nem hajtunk az új számítógé-

pünk, tabletünk, okos telefonunk, vagy az éppen most vásárolt csinos 

ruhánk előtt, de ezeknek a tárgyaknak nagyobb figyelmet tulajdoní-

tunk, mint amennyit megérdemelnek. Egyedül Isten érdemli meg az 

imádatunkat – ez nagyon is valóságos elvárás. Ez azt jelenti, hogy Is-

tennek kell állnia gondolataink, szavaink, vágyaink, cselekedeteink és 

terveink középpontjában. Azt jelenti, hogy az Ő akarata sokkal fonto-

sabb, mint a miénk. 

 

Házi feladat: A kísér tés pillanatában megpróbálok emlékezni ar -

ra, amit Isten vár tőlem, és a segítségét fogom kérni. 

 

Beszélgetés Krisztussal: Kedves Uram, segíts nekem megér teni, 

hogy az ima és az anyagi dolgoktól való eltávolodás olyan szükséges 

eszközök, amelyek segítségével úrrá lehetek a kísértésen. Segíts emlé-

keznem arra, hogy Te legyőzted a kísértést azért, hogy minket is meg-

taníthass annak legyőzésére. 
 

Licskó Szabolcs atya 
a montreáli Magyarok Nagyasszonya  

Plébánia plébánosa, Kanada 
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Kedves Gyerekek! 

Ez a naptár rátok vár, hogy a böjti idő 40 napján megtöltsé-
tek sok-sok jócselekedettel, amelyet piros kis szívecskével 
jelölhettek rajta. 
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Nagyböjtre hangolódva 

 

A gyerekek, fiatalok számára a nagyböjt ideje alatt játékos feladatok-

kal készülünk vasárnapról vasárnapra, mellyel szeretnénk őket is köze-

lebb vinni a közelgő ünnephez. A 

feladatokat a szentmisék után, illet-

ve a honlapról, vagy facebook olda-

lunkról lehet beszerezni, és a követ-

kező vasárnap névvel ellátva, illet-

ve megjelölve, hogy általában me-

lyik templomba szoktak menni, le-

het bedobni a megfejtéseket a kihe-

lyezett dobozokba. A minél több 

helyes megfejtést beküldők, húsvét 

vasárnapot követő hétvégén jutalomban részesülnek!  

†  †  † 

 

A felnőttek számára is szeretnénk tartalmassá tenni ezen időszakot, és 

szeretnénk hozzájárulni a lelki feltöltődéshez, az ünnepre való felké-

szüléshez.  

Hamvazószerdától Nagyszom-

batig minden vasárnap egy - egy  

nagyböjti gondolatot adunk köz-

re, melyhez a szentmisék után 

lehet majd hozzájutni. A gondo-

latok mögött lelki házi feladatok 

is segítik majd az elmélyülést. 

Ennek első két gondolatát 

(Hamvazószerda, Nagyböjt 

1.vasárnapja) már ez a szám tar-

talmazza.  



Kedves Testvérek! 

A 2016. év végén lezajlott képviselőtestületi választás eredményeként, 

a közösség tagjai által leadott szavazatok, illetve a plébániánk vezető 

lelkipásztorának meghívása alapján, 2017. február 3-án a Szent Ke-

reszt Felmagasztalása Plébánia képviselőtestülete, megtartotta alakuló 

ülését és megválasztotta tisztségviselőit. 

Az egyházközségi képviselőtestület tagjai: 

 

Dr. Ujházi Lóránd, plébániai kormányzó   elnök 

Vén Attila, katekéta      világi alelnök 

Angyal Ferenc       jegyző 

Fehér Csongor, plébánia könyvelője  

Tarcsay Péter, liturgikus munkatárs 

Zilainé Magyar Judit, irodavezető, sekrestyés 

Kliszek Noémi, kántor 

Papp Eleonóra, kórusvezető 

Verebes Péterné, virágdíszítő, sekrestyés 

Horváthné Vincze Judit, iskolaigazgató 

Csordás Györgyné 

Margetán József 

Dudás István 

Szekeres Dénes 

Jancsó Tamás  

 

Imainkkal ajánljuk szolgálatukat Urunknak, az Ő dicsőségére és kö-
zösségünk javára!  
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Anyakönyvi hírek 

STATISZTIKA – 2016 

Kereszteltek szá má : 107 fő  (2015-ben 126 fő ) 

Ebbő l: 6 felnő tt hú sve tkőr lett megkeresztelve! (Ó k á ldőzták e s 

be rmá lkőzták is ) 

Há zásúlták szá má: 15 pá r 

kátőlikús/kátőlikús : 11 pá r; kátőlikús/prőtestá ns : 2 pá r;  

kátőlikús/ fn : 2 pá r 

Temete sek szá má : 149 (2015-ben 126) 

Fe rfi: 65; Nő : 84; (Betegek szentse ge vel ellá tvá: 37) 

Első á ldőző k szá má: 75 gyermek 

Ple bá niái : 43; Pá l Apőstőlős: 32 

Be rmá lkőző k szá má: 37 fő  

Ple bá niái: 9; Pá l Apőstőlős: 28 

 

2017. január-február 

Eskú vő  

 Jánúá rbán: Deá k Lindá rk. e s Hálá sz Gá bőr ref.  

Temete s 

 22 temete s vőlt ezen idő szákbán. 

Kereszteltek 

  Fú lő p Bőtőnd Bence, Márősvá ri Nőrbert, 

  Bájőr Blánká Mágdőlná, Weiger Márcell, Rábi A rőn 



KATOLIKUS HÍRLEVÉL 

A Rákoskeresztúri Szent Kereszt és Szent Pál Templom időszakosan megjelenő lapja 

Felelős kiadó: Dr. Ujházi Lóránd plébános 

Szerkesztő: Vén Attila és Beáta (katolikushirlevel@gmail.com) 

Nyomdai kivitelezés: Áldási és Németh nyomda 

Urnatemplom nyitva tartása: 

 

Csütörtökön 16:30 – 17:30,  

szombaton 17:30 – 18:30,  

vasárnap 6:30 - 9:30  

Szent Kereszt templomban a mi-

sék előtt fél órával.  

Plébánia Iroda 

1173 Budapest, Pesti út 136. Fsz. 1. 

Hétfőtől csütörtökig 15-17 óráig. 

Telefon:+36 1 256 3453 

E-mail:  

szentkereszt.plebania17@gmail.com 

Aktuális programokról, eseményekről a templomi faliújságok mellett a 

honlapon – www.szentkeresztplebania17.hu, és Plébániánk face-

book oldalán - Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Plébá-

nia, Rákoskeresztúr is tájékozódhatnak. 
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Tisztelettel és szeretettel 

köszöntjük azokat a katolikus 

testvéreinket, akiknek, március, 

április hónapban születésnapja, 

névnapja, házassági évfordulója 

van. 

Szeretettel várjuk a kedves testvérek írásait is Katolikus Hírlevelünkbe. 

Töltsük meg ismét közösségünket érintő, érdeklő tartalommal újságunkat.  

Az írásokat a katolikushirlevel@gmail.com email címre várjuk. 

tel:+3612563453

