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Evangélium 
Élő betlehem 

Sok turista látogat el New York-

ba, különösen december hónap-

ban, hogy a Rockefeller Center 

előtti hatalmas fenyőfát megcso-

dálják. Sajnos a nem messzire 

található, néhány sarokkal odébb 

fekvő Metropolitan Múzeumba 

már kevesen látogatnak el. Itt is 

van egy fa, de az nem annyira ér-

dekes, inkább egy 17. századi Ná-

polyból származó betlehem - ami 

körülveszi a fát -, érdemel több 

figyelmet. Angyalok, pásztorok, 

bölcsek, állatok, Mária és József 

ott élnek a fa körül. 

Ami szokatlanná teszi ezt a bet-

lehemet, az a 17. századi Nápoly 

városának mindennapi élete. Em-

berek kutyát sétáltatnak. Egy kis 

gyermek anyja karját húzza, hogy 

vegye meg neki, amit kinézett a 

kirakatban. Egy asszony kenyeret 

süt a konyhában. Valaki egy for-

rás közelében alszik, odébb egy 

fiatalember udvarol egy csinos 

lánynak. Van valami szép abban, 

amit látunk. Az egyszerű emberek 

mindennapi élete. De van valami 

szent és tanulságos ebben az élet-

képben. A fenyő és mellette a bet-

lehem. Bárki, bármerre járva éli 

életét, elég csak oldalra fordulni, 

és már látja is a betlehemet a 

szent családdal és az állatokkal. 

Az újszülött Jézus annyira közel 

van mindenkihez, hogy bárki oda-

mehet és megérintheti őt. Emma-

nuel, velünk az Isten. 

Kell ennél nagyobb kincs? Egy 

asszony, amikor a hegyekben utaz-

gatott, különösen értékes kőre lelt. 

Másnap találkozott egy másik uta-

zóval, aki éhes volt, így hát az asz-

szony kinyitotta a csomagját, és 

megosztotta ennivalóját a vándor-

ral.  

Az éhes utas meglátta a drágakö-

vet az asszonynál, és kérte őt, hogy 

adja neki. A nő habozás nélkül 

átnyújtotta. A vándor örvendezve 

jó szerencséjén, tovább állt, hiszen 

tudta: a drágakő olyan értékes, 

hogy élete hátralévő részében nem 

kell többé szükséget szenvednie. 

Ám néhány nappal később a ván-

dor visszatért az asszonyhoz, és 

visszaadta neki a követ. 

„Gondolkoztam …” - szólalt meg. 

„Jól tudom, milyen értékes ez a kő, 

de visszaadom abban a remény-

ben, hogy adhatsz nekem valamit, 

ami még értékesebb: add nekem 

azt a gazdagságot, ami szabaddá 

tett téged abban, hogy nekem add 

ezt a követ.” 

Szent Lukács elmondja, hogy az 

angyalok Krisztus születésével 

„nagy örömet adnak hírül nektek 

és az egész népnek” (Lk 2,10). Ne-

ked is és nekem is. Elfoglaltsága-

ink sűrűjében elég, ha mi is oda-

fordulunk a templom, kereszt, bet-

lehem felé, és felfedezzük, hogy 

köztünk és Isten között nincs tá-

volság. Itt él velünk, itt él ben-

nünk. Ez a betlehemi, és lelki gaz-

dagság. 

G.F.  

A Magyar Katolikus  

Püspöki Konferencia 

nagyböjti körlevele 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

A nagyböjti időszak kezdetén újra 

tudatosítjuk magunkban, hogy 

Urunk feltámadásának ünnepére, 

Húsvétra készülünk. A készület ideje 

pedig alkalom a bűnbánatra, mert a 

megváltás titkával való találkozás 

megtisztulást, megtérést kíván az 

ember részéről. Az imádság, a böjt és 

a rászorulók segítése ennek a bűnbá-

natnak a legfontosabb kifejezései. 

Amikor észrevesszük környezetünk-

ben a magányos, beteg vagy anyagi 

szegénységben élő embertársainkat 

és adománnyal, munkával, jó szóval 

igyekszünk segítségükre lenni, gon-

doljunk arra, hogy közösségek, csalá-

dok, sőt egész népek is rászorulhat-

nak gondoskodó szeretetünkre. Ezt 

fejezzük ki akkor, amikor például a 

háborúk áldozatainak vagy az üldö-

zött keresztényeknek igyekszünk 

segítséget nyújtani. 

Ha őszintén szembenézünk a té-

nyekkel, látnunk kell, hogy a mi né-

pünk körében is sokan rászorulnak a 

segítő gondoskodásra. Nemcsak le-

szakadó közösségeink, hanem a ma-

gyarság egésze is számos terhet hor-

doz. Idős nemzet lettünk, ezért to-

vábbra is nagy a szükség az idősek és 

a betegek hatékony, intézményes 

támogatására. Bár kedvező jelek mu-

tatkoznak a házasság, a családalapí-

tás és a gyermekvállalás terén, ha-

zánk lakossága még mindig fogyatko-

zik. Elődeink hitét, hűségét, áldoza-

tait, az általuk létrehozott alkotáso-

kat a jövőben csak az új magyar nem-

zedékek tudják értékelni. Ezért is 

fontos, hogy továbbra is óvjuk és erő-

sítsük az Isten rendelése szerinti 

házasság és család értékeit. Nyel-

vünk és népünk egész kulturális 

öröksége éppúgy, mint a többi nemze-

teké, a teremtett világ értékei közé 

tartozik és kedves Isten előtt. Művel-

jük olyan felelős szeretettel, amilyet 

maga a Teremtő vár tőlünk! Ez a 

szeretet kívánja meg, hogy különös 

gondot fordítsunk a gyermekek és a 

fiatalok keresztény szellemű oktatá-

sára és nevelésére. Ez fejeződik ki 

abban is, hogy sok szülő katolikus 

óvodát vagy iskolát választ gyermeke 

számára, az állami iskolákban tanu-

lókat pedig katolikus hittanra íratja 

be. 

Olyan világban élünk, amelyet 

megsebzett ugyan a bűn – az egyén 

bűne és a „világ bűne” –, amelyben 

azonban hatékonyan működik Isten 

embert megszentelő és jócselekede-

tekre segítő kegyelme is, ezért Isten-

be vetett bizalommal vállaljuk az 

életállapotunkból és hivatásunkból 

fakadó küldetést. Tegyünk meg min-

dent családjainkért, közösségünkért, 

népünkért és hazánkért. A jövőért 

érzett felelősséggel vegyünk részt a 

közelgő országgyűlési választáson, 

valamint az ezzel egy időben tartan-

dó népszavazáson is. Kérjük Krisztus 

Urunkat, adjon bizalmat és reményt 

népünknek itt, a földi történelem 

során és az örökkévalóságban.  

A Nagyböjt során még inkább fo-

gadjuk meg Ferenc pápa buzdítását 

„az imádságban kifejeződő hit, az 

Isten Szaváról való elmélkedés, a 

szentmise ünneplése, a szentségimá-

dás, a szentségi gyónás, a szeretet 

cselekedetei, a közösségi élet, a misz-

sziós elkötelezettség” fontosságáról. 

(Gaudete et exsultate, 162). Mindeze-

ket figyelembe véve ajánljuk fel idei 

hamvazószerdai böjtölésünket, imá-

inkat és jócselekedeteinket magyar 

hazánkért és népünkért is! 

 

Budapest, 2022. február 11., a  

Lourdes-i Szűzanya emléknapján 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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Hirdetések 
 Ma, 13-án, vasárnap Fatimai 

imaóra lesz a templomban a 

reggeli mise végétől ¾ 9-ig. 

 Nagyböjt péntekein a keresztút 

reggel mise előtt kezdődik ¼ 7-

kor.                                  (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés: 

Ákos - Takács Zoltán és Török 

Ibolya; 

Gábor - Éberhardt Gábor és 

Bogdán Irén gyermeke a  kereszt-

ség, Oltáriszentség és a bérmálás 

szentségében részesült március 6

-án. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Összeálltak emberek-

ké. A csontokra izom rakodott. 

Emberi alakot öltöttek, az Úr lel-

ket küldött beléjük. (Ezekiel 37,1) 

Új kérdésünk: Szent Pál ha-

jón utazott Rómába. Milyen 

veszedelem érte  őket a tenge-

ren? 

1. Eltörött a főárbócuk? 

2. Eltévedtek? 

3. Megbetegedtek? 

4. Vihar csapott le rájuk? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a március 27-i számban 

közöljük. 

A február 27-i játék nyertese:   

Kereszti Gáborné volt 

M.L. 

Létige 
13. v.: Ter 15,5-12.17-18; Zs 26; Fil 

3,17 - 4,1; Lk 9,28b-36  

14. h.: Dán 9,4b-10; Zs 78; Lk 6,36-

38  

15. k.: Iz 1,10.16-20; Zs 49; Mt 23,1-

12  

16. sz.: Jer 18,18-20; Zs 30; Mt 

20,17-28  

17. cs.: Jer 17,5-10; Zs 1; Lk 16,19-

31  

18. p.: Ter 37,3-4.12-13a.17b-28; Zs 

104,16-21; Mt 21,33-43.45-46  

19. sz.: 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Zs 

88,2-29; Róm 4,13.16-18.22; Mt 

1,16.18-21.24a  

20. v.: Kiv 3,1-8a.13-15; Zs 102; 

1Kor 10,1-6.10-12; Lk 13,1-9  

Betűkavarodás 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: „Mert éheztem és en-

nem adtatok, szomjaztam és 

innom adtatok.” (Mt 25,35)  

Az egyik, március 13. és március 

20. közötti evangélium rövid rész-

letének betűi kissé összekavarod-

tak; ABC sorrendbe rendeződtek: 

„Aik elős aakr eilnn 

eekköttz, az eegyln a it 

ágkllooószt.” 

A helyes válaszokat (a bibliai idé-

zetet és a bibliai vers számát) 

névvel és címmel ellátva, csütör-

tök estig dobják be a plébánia 

postaládájába. A Létige segít! A 

helyes megfejtők között egy köny-

vet sorsolunk ki. A nyertes nevét 

a március 27-i számban közöljük. 

A február 27-i játék nyertese:  

Kéri Györgyné volt.  

Sz.A. 
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Valentint 
(Folytatás) 

Szent VI. Pál pápa (mysterii 

pascalis) így fogalmaz: „Néhány 

szent nevének elhagyása lehetővé 

teszi azt, hogy olyan népek szent-

jei is bekerüljenek a naptárba, 

ahová később jutott el a evangéli-

um. Ezek az új szentek ugyanazt 

a méltóságot élvezik, mint azok, 

akik korábban vérükkel és hitük-

kel áldozatot hoztak Krisztusért”.  

Milyen szempont szerint kerül 

be, vagy hagynak ki valakit a 

naptárból? A szentek nevei, ün-

nepei és emléknapjai nem Szent-

írás. Bármikor megváltoztatha-

tók. Ez nem eltávolítást jelent, 

hanem pihentetést, felcserélést, a 

biztosabb, egyetemesebb szent 

előnyben részesítését. 

Azokat a szenteket, akikről hal-

lomásból, legendákból, hagyomá-

nyokból tudunk, megelőzik a tör-

ténelmi tényekkel, bizonyítékok-

kal rendelkező társaik. Minél 

több embert, országot, földrészt 

érint egy szent életének tevé-

kenysége, annál nagyobb esélye 

van egy népcsoport, megye vagy 

városi ismertséggel rendelkező 

szent mellett a naptárba kerülni. 

A biztosabb megelőzi a bizony-

talant. A valóság a legendát. Az 

egyetemesség a családiast. 

Szent Cirill és Szent Metód a 9. 

század szláv tömegeinek hithir-

detői. Felbecsülhetetlen értéket 

adtak Európának, a keresztény 

világnak. 

Szent Valentint pihenteti most 

a naptár, de nem gondolom, hogy 

szomorkodnia kellene. A szerel-

mesek minden évben, kalendári-

um, vértanúság és életrajzának 

ismerete nélkül is, sokat emlege-

tik, és úgy ajándékozzák meg 

egymást.                               (G.F.) 


