
XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BETEGEK XV. VILÁGNAPJÁRA 

Newman gondolata 

"Isten néz téged, bárki 
vagy, úgy ahogy vagy, 
személyesen. Neveden 
szólít, lát és megért, olyan-
nak, amilyennek teremtett. 
Tudja, mi él benned, isme-
ri minden legsajátosabb 
személyes érzésedet és 
gondolatodat, adottságai-
dat és vágyaidat, erődet és 
gyöngeségedet; lát örömöd 
és szomorúságod napján, 
együtt érez minden remé-
nyeddel és viszontagsá-
goddal, osztozik aggodal-
maidban és emlékeidben, 
bontakozó és hanyatló 
napjaidban; átölel és karjá-
ban hord, fölvesz és leül-
tet, olvas vonásaidból, akár 
nevetésbe, akár sírásba 
hajlanak, akár egészségtől 
duzzadnak, akár betegsé-
gében hervadoznak; gyön-
géden tekint kezedre és 
lábadra, figyel hangodra, 
szíved dobogására, lehele-
tedre is. Nem szereted job-
ban, mint ő szeret téged, 
nem riadhatsz vissza job-
ban a szenvedéstől, mint 
amennyire ő szenved, 
hogy viselned kell; és ha 
mégis rád szakadt, akkor 
mintha magad mérted vol-
na magadra, ha van benned 
üdvösségre vivő bölcses-
ség." 

 

2007.  
február 

Árpád-házi  
Szent Margit 
Plébánia  

Liturgikus lap 
ÜZENET 

Kedves Testvéreim! 

 2007. február 11-én, amikor az Egyház ünnepi liturgiával emlékezik meg a lourdes-i Szűz-
anyáról, a koreai Szöulban rendezik meg a betegek XV. világnapjának központi eseményeit. Összejö-
vetelek, konferenciák, liturgikus alkalmak, pasztorális találkozók lesznek, amelyeken részt vesznek a 
koreai egyház képviselői, egészségügyi dolgozók, betegek és családtagjaik. Az Egyház a szenvedőkre 
tekint, és felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegekre, akik között a betegség végső fázisában so-
kan közel vannak a halálhoz. Ők minden kontinensen jelen vannak, főleg azokon a helyeken, ahol a 
szegénység és más nehézségek nyomort és óriási fájdalmakat okoznak. E szenvedések tudatában lélek-
ben jelen leszek a betegek világnapján, és csatlakozom azokhoz, akik összegyűlnek, hogy beszéljenek 
arról a sebről, amit világunkban a gyógyíthatatlan betegségek jelentenek, és biztatják a keresztény 
közösségeket, melyek tanúságot tesznek az Úr gyöngédségéről és irgalmáról. 

 A betegség elkerülhetetlenül magával hozza a krízis pillanatát is, és arra hív minket, hogy 
áttekintsük saját helyzetünket. Az orvostudomány fejlődése sok esetben felkínálja a szükséges eszkö-
zöket, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a kihívással, amennyire fizikailag lehetséges. Az emberi élet-
nek belső korlátai vannak, és előbb vagy utóbb halállal fejeződik be. Minden ember erre a tapasztalatra 
hivatott, és fel kell rá készülnie. A tudomány fejlődése ellenére nem találtak még gyógymódot minden 
betegségre, így a kórházakban, a betegotthonokban vagy odahaza számtalan gyógyíthatatlan testvérünk 
szenved az egész világon, akik sok esetben már a végső stádiumban vannak. Ezenkívül több millióan 
élnek egészségtelen körülmények között, és gyakran a legalapvetőbb orvosi ellátást sem kapják meg. 
Ennek eredményeképpen a „gyógyíthatatlannak” tekintett emberek száma jelentősen megnövekedett. 

 Az Egyház szeretné segíteni a gyógyíthatatlan és haldokló betegeket, és szorgalmazza azt a 
méltányos szociálpolitikát, amely elősegítheti számos betegség okának megszűntetését, és sürgeti azok 
jobb ellátását, akik közel vannak a halálhoz, és akik nem számíthatnak semmilyen gyógykezelésre. 
Olyan politikai lépések előmozdítására van szükség, amelyek megteremtik a megfelelő körülményeket 
a gyógyíthatatlan betegségek elviseléséhez és a halállal való méltó szembenézéshez. Ezzel kapcsolat-
ban még egyszer alá kell húznunk: több olyan központot kell létrehozni, ahol fájdalomcsillapító keze-
léseket és teljes egészségügyi ellátást nyújtanak, megadva a betegeknek a szükséges emberi segítséget 
és lelki vezetést. E jog minden embert megillet, és mindannyian el kell köteleznünk magunkat ennek 
védelmére.  

 Szeretném bátorítani mindazok törekvését, akik nap mint nap igyekeznek biztosítani, hogy a 
gyógyíthatatlan és végső stádiumban lévő betegek és családtagjaik megfelelő és szeretetteljes segítsé-
get kapjanak. Az irgalmas szamaritánus példáját követve az Egyház mindig különös figyelmet tanúsí-
tott a betegek iránt. Tagjain és intézményein keresztül továbbra is a szenvedők és a haldoklók mellett 
áll, és igyekszik megőrizni méltóságukat az emberi lét e jelentős pillanataiban.  Sokan – egészségügyi 
dolgozók, lelkipásztori tevékenységgel foglalkozók, önkéntesek és intézmények világszerte – fáradha-
tatlanul szolgálják a betegeket kórházakban, olyan helyeken, ahol fájdalomcsillapító kezeléseket nyúj-
tanak, városok utcáin, házi gondozás formájában vagy plébániákon.  

 Most hozzátok fordulok kedves testvéreim, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek, 
vagy a betegség végső stádiumában vagytok. Arra biztatlak benneteket, hogy szemléljétek a keresztre 
feszített Krisztus szenvedéseit, és vele egyesülve forduljatok az Atyához teljes bizalommal, tudva, 
hogy az egész élet, s a tiétek különösen az Ő kezében van. Legyetek tudatában, hogy szenvedésetek 
Krisztus szenvedésével egyesülve termékeny lesz az Egyház és a világ javára. Kérem az Urat, hogy 
erősítse meg szeretetébe vetett hiteteket, főleg mostani megpróbáltatásaitokban. Bárhol is vagytok, 
remélem, mindig megtaláljátok a kellő bátorítást és lelki erőt ahhoz, hogy tápláljátok hiteteket és köze-
lebb kerüljetek az élet Atyjához. Az Egyház szeretne segíteni nektek és mellettetek akar lenni papjain 
és lelkipásztori munkatársain keresztül, támogatni benneteket a szükség idején, és jelenvalóvá tenni a 
szenvedőknek Krisztus szerető irgalmát. 

 Végül kérem az egyházi közösségeket az egész világon, főleg azokat, amelyek a betegek 
szolgálatának szentelik magukat, hogy Máriának, a Betegek Gyógyítójának (Salus Infirmorum) segít-
ségével továbbra is tegyenek tanúságot Istennek, a mi Atyánknak szerető gondoskodásáról. Imádko-
zom azért, hogy a boldogságos Szűz, a mi Édesanyánk vigasztalja a betegeket és adjon erőt azoknak, 
akik „irgalmas szamaritánusként” a szenvedők testi és lelki sebeinek gyógyítására szentelték életüket. 
Gondolatban és imáimban veletek vagyok, és az Úrban rejlő erő és béke jeleként adom rátok szívből 
jövő apostoli áldásomat. 
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Hont-Csitár V. 

(befejező rész) 

A szentséges körmenet megtartásához a zarándok atya szentségmutatót ajándékozott Hont-
Csitárnak, és a szentbeszédek jobb megértéséhez a drégelypalánki Klagyik család hangerősí-
tő berendezést adott. Az erdészeti Hivatal a kegykápolna melletti parkolóhelyére pihenőasz-
talokat és padokat helyezett el. Lám csak, megszelídülnek az ellenséges erők és megnyílnak 
a zárt ajtók, meg a zárt szívek. Így lesz valóság a szép zarándokfohász: 

Mindig, mindenben és mindenütt dicsértessék a Magyarok Nagyasszonya a Drégely-Hont-
Csitári Bibliás Szűz Mária tisztelőinek szeretetlángja által. Ámen. Számos csodákkal ékes, 
csitári, tündöklő Szűz Mária! Leborulunk szent hajlékodnál, előtted, ki teljes vagy malaszt-
tal. Mi szegény bűnösök, méltatlan szolgáid és szolgálóid letérdelünk kegyelemtrónusaid 
előtt, a kegyelem zsámolyához. Elismerjük és megvalljuk, hogy anyai intésedet sokszor 
megszegtük és ehhez a múlandó és álnok világhoz túlságosan ragaszkodtunk, valamint az 
üdvösség útjáról megfeledkeztünk. Most azonban tehozzád fordulunk, tehozzád, a Kegyelem 
forrásához, az Irgalmas Anyához, mert mások segítségét már nem reméljük. Te vagy a bete-
gek orvosa és a szomorúak vigasztalója. Te vagy a jóságos anya, aki még az eretnekek kéré-
seit is meghallgatta, és a nyavalyáikból őket meggyógyítottad. 

Aki a némáknak, szólást, a vakoknak látást, a sántáknak járást eszközöltek ki Szent Fiadtól. 
Ó Irgalmasságnak Anyja, Mária! Ha még az eretneknek is könyörültél, annál inkább könyö-
rülj a tiszteletreméltó katolikus híveken, akik téged igaz szívvel dicsérnek, és ma itt, szent 
oltárod előtt összesereglettek, anyai irgalmasságodban bizakodunk, mert tudjuk, hogy ha te 
tőlünk elfordulnál, mindnyájan elvesznénk, ó kegye Anya! Könyörgünk tehozzád! Szent 
Fiad érdemeiért és az ő öt szent sebére hivatkozva kérjed Istent, hogy legyen eredményes a 
te imád azokért, akik tehozzád folyamodnak, és akikért te könyörögsz. Ne legyen hiábavaló 
a fáradozásuk azoknak, akik ma ide zarándokoltak, főleg a szegény betegeknek és gyöngél-
kedőknek, hiszen úgy fordulnak hozzád valamennyien, mint Megváltó Üdvözítőnk Édesany-
jához. 

Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Köszöntünk téged azzal a tisztelettel, mellyel 
mennybeviteledkor köszöntött isteni fiad. Köszöntünk téged azzal a hódolattal, mellyel egy-
kor Gábor angyal köszöntött. Könyörögve kérünk! Üdvözíts bennünket az összes mennyei 
szentekkel együtt, ó te kegyelemmel teljes, akit öröktől fogva kiválasztott az Atya, és a Má-
sodik Isteni Személynek, Jézus Krisztusnak Édesanyjává rendelt. Tündöklő szépségű Szűz 
Mária, Irgalmas Anyánk! Mivel nálad van az irgalom és a kegyelem, és a te kérésed kedves 
Szent Fiad előtt, ezért esedezünk hozzád. 

Nyerd meg mindnyájunknak bűneink bocsánatát, a betegek gyógyulását, életünk megjobbí-
tását, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadulását és az örök éltet a Te Szent Fiad által, 
hogy Téged vele együtt, valamint az Atyával és a Szentlélekkel együtt áldhassunk, dicsér-
hessünk és magasztalhassunk, néktek alleluját és glóriát kiálthassunk, most és mindörökké. 
Ámen. 

Jézus, Máris Szent József, néktek ajánlom testemet-lelkemet és szívem minden érzését, őriz-
zétek meg minden gonosztól, vezéreljetek a jóra, és legyetek szószólóim most és halálom 
óráján. Ámen 

 

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom: Mária kegyhelyek Mária Országában) 

A Hideg csalódása 
 

Fázik a Hideg, a Telet szidja, 

Fűtött szobába vágyva tekint, 

Lesi az ajtót bebújva rajta, 

Azt hiszi: jobb bent,  

mint idekint. 

Nem is kell soká várnia erre, 

Az ajtót valaki nyitva feledte. 

Mért szivárogjon a réseken át? 

Könnyebb elérni így a szobát! 

A hideg csalódott –  

bent is didergett, 

Fényes ablakra párát pityergett. 

Nem tehet semmit,  

belátja nyomban: 

Elmegy a Meleg, ha ő betoppan. 

Barabás Éva 

 

 

Doromboló 
 

Fagy kinn, fagy, 

Hó van nagy – 

Most ideje, 

Most fagyjon, 

Akár bele – 

Szakadjon, 

Csak a kályha mormoljon, 

Vén cirmos doromboljon: 

Elnyugszunk 

Esténként 

Édesanyánk 

 Meséjén. 

Csanádi Imre 
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Isten éltessen minden kedves olvasót, akik februárban ünneplik névnapjukat! 

Szent Bálint 
 

Római Szent Bálint, Szent Valentin 269k 

vértanú áldozópap 

Ő védőszentje: a méhészeknek, valamint a szerelmeseknek, a jegyeseknek, az ifjú házasoknak. 

Az ő segítségét kérik: pestis, epilepszia, lelki betegségek és szédülés esetén. 

Ő védelmezi: a szerelmet és a boldog házasságot. 

Attribútumai: kard, pálmaág, napkorong. 

Ünnepe: február 14. 

FEBRUÁRI 

PROGRAMOK: 

Hangverseny 

Február 4. 

vasárnap  

19 óra 

L. van Beethoven:  

c-moll zongoraverseny 

Konyicska Renáta  

zongora 
W. A. Mozart:  

Á-dúr klarinétverseny  

Albert Szabolcs klarinét 

 
L.van Beethoven:  

No. 3. Esz-dúr „Eroika" 
Szimfónia 

 

Baráti Kör 

Február 8.  

Csütörtök 1/2 5 óra 

 

Február 2. Gyertya-
szentelő Boldogasz-
szony ünnepe! Ünne-
pélyes gyertyaszente-
lés este 6 órakor lesz! 

A vasárnapi szentmi-
séken Balázsolás 
lesz! 

Szent Balázs püspök 

Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender” 

Február 3-a a kultuszban, névadásban, népszokásokban oly népszerű legen-
dás Szent Balázs napja. A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai 
Szebaszté püspöke. Számos csodája ismeretes. Egy nap egy rémült anya 
kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megál-
dotta a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából. Más alkalommal egy asz-
szonynak visszaadta a disznaját, melyet egy farkas rabolt el. Az asszony 
hálából gyertyát adott neki és „kóstolót” a disznó húsából. A szent püspök 
az üldöztetések idején egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őriz-
ték, melyek kezes bárányként hajlottak szavára. A római helytartó azonban 
ott sem hagyta békén a remete püspököt, s oroszlánokból, medvékből, far-
kasokból álló testőrsége sem menthette meg, mert nem engedte harcolni 
őket. 316 táján végezték ki. Előbb kenderrost-fésülésre szolgáló gerebennel 
vagy a len, gyapjú kifésülésére való vasfésűvel kínozták félholtra, majd 
vízbe fojtották: belefojtották a szuszt. 

Legendáinak minden mozzanata – de kultusza és a nevéhez fűződő szoká-
sok is – a téli ünnepkörrel kapcsolatos ősi hiedelmeket tükröznek. Szent 
Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje (keleten a VI., 
nyugaton a IX. századtól). Erre utal a halszálkától megmentett gyermek 
legendája. A gyermekhalandóság okai közt régen az élenjáró torokgyík 
(diftéria) ellen a katolikus és görög vallású anyák Szent Balázshoz fordul-
tak. Balázs-napkor a templomba vitték a gyermeket, akinek a torkához a 
pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tar-
tott, miközben a balázsáldás szavait mormolta. Ez volt a balázsolás. Ezért 
szokták a szent püspököt keresztbe tett gyertyákkal is ábrázolni. A legenda 
azonban halszálkát említ, nem betegséget, és ez arra utal, hogy Balázs már 
a nagyböjt szentje, a hal ugyanis böjti étel. Való igaz, hogy a böjt kezdő-
napjának, hamvazószerdának legkorábbi időpontja Balázs napjára követke-
zik. 

Névnapköszöntő 



„Szólj Uram,  
mert hallja  
a Te szolgád!”  
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Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

Mese az angyalokról 
Kis történet kedves embereknek!  

Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család há-
zában töltse el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az angya-
loktól, hogy a nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. 
Ehelyett egy kis helyet kaptak a hideg pincében. Amikor kinyúj-
tóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott egy lyukat a 
falon és kijavította azt. Amikor a fiatal angyal kérdezte, miért, az 
idősebb angyal így felelt: A dolgok nem mindig azok, aminek lát-
szanak. 
A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégsze-
rető paraszt és felesége házában pihentek. Miután azt a kevés ételt 
is megosztották velük amijük volt, átengedték az angyaloknak az 
ágyukat, ahol ők jól aludtak. Amikor a következő napon a nap fel-
kelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot és a feleségét. 
Az egyetlen tehenük, aminek a teje az egyetlen bevételük volt, hol-
tan feküdt a mezőn. A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idő-
sebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez megtörténjen.  
Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki - vádol-
ta. A második család szegény volt és hagytad, hogy elpusztuljon a 
tehenük. 
A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak - mondta az idősebb 
angyal. Amikor a nagy ház hideg pincéjében pihentünk, észrevet-
tem, hogy a falon lévő lyukban arany van. Mivel a tulajdonos 
olyan mohó volt és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, 
betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor az utolsó 
éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy elvi-
gye a paraszt feleségét. Helyette odaadtam a tehenet. A dolgok 
nem mindig azok, aminek látszanak. Néha pontosan az, ami tör-
tént, ha a dolgok nem olyannak mutatkoznak, aminek kellene. Ha 
bízol, csupán arra kell hagyatkoznod, hogy minden eredménynek 
megvan az előnye. Amíg nem telik el egy kis idő, ezt nem veszed 
észre. Néhány ember eljön az életünkbe, aztán gyorsan elmegy. 
Néhány ember barátod lesz és marad egy kicsit, gyönyörű nyomo-
kat hátrahagyva a szívünkben, és mi eléggé hasonlóak vagyunk, 
mert barátságot kötöttünk. 
A tegnap történelem. A holnap misztérium. A ma ajándék. 
 

 

Február 21. Hamvazószerda! Kezdődik a Nagyböjt. 

Nagyböjtben minden pénteken este 1/4 6 órakor  

Keresztúti ájtatosság lesz! 

 

 


