
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 

  

Hamvazószerda véget vet a 
farsangi mulatságoknak. 
Ezen a napon, emlékeztetőül 
halandóságunkra és bűnbá-
natunk jeléül a pap hamut 
hint fejünkre, vagy hamuba 
mártott ujjával keresztet raj-
zol homlokunkra. Szép 
szimbólum. Szimbólum, 
amelynek eredeti görög-
latin értelme: összefűz, ösz-
szeilleszt. Emberi mulandó-
ságunk jelölésére valóban 
illik a hamuval homlokunk-
ra rajzolt kereszt szimbólu-
ma. Ez mindannyiunkat ösz-
szekapcsol, egybeköt: fiata-
lokat és öregeket, szegénye-
ket és gazdagokat. Mind-
annyian ugyanazt a jelet 
hordjuk homlokunkon, egy-
azon isteni figyelmezteté-
seknek és ígéreteknek hor-
dozói vagyunk. 

 Hamvazószerdával 
k e z d ő d i k  a  S z e n t 
negyvennap, amelynek két 
j e l l e gz e t e s s é ge  v a n : 
,,Előkészít a keresztségre 
vagy emlékezetünkbe idézi 
azt, továbbá hangsúlyozza a 
töredelmes lelkületet. Ezek 
révén különösen jól előké-
szíti a húsvéti misztérium 
megünneplésére a hívőket, 
akik Isten igéjét nagyobb 
buzgósággal hallgatják és 
több időt fordítnak imádság-
ra” (SC 109). 
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Liturgikus lap ÜZENETÜZENETÜZENETÜZENET    
 Napjainkban a farsangi bálok és mulatságok sokkal inkább foglalkoztatnak, 
mint a templomi gyertyaszentelések és körmenetek Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén. Évente visszatérő ősi ünnepünkről ma már legtöbbször tudomást sem szer-
zünk. Néha hat, vagy tizenegy év kell ahhoz, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe, újabb nevén Urunk bemutatásának ünnepe éppen vasárnapra essék és ezáltal a 
Krisztus-hívők érdeklődésének középpontjába kerüljön. 

 Mai szemmel nézve az ünnep evangéliumi szakasza sok furcsaságot tartalmaz. 
Ezek megütik és joggal sértik az avatatlanok fülét. A mai kismamák ugyancsak meg-
hökkenhetnek, amikor az evangéliumban a szüléssel kapcsolatos, mózesi törvényben 
megszabott, tisztulási előírásokról hallanak. Ezek az előírások könnyen azt a látszatot 
kelthetik, mintha Isten szent ajándéka, a testi szerelem, és Isten teremtő művének foly-
tatása, a gyermek vállalása és világra hozatala, - helytelen értelmezés szerint -, bűnössé 
tenné a gyermeknemző szülőket: Isten társait a teremtésben. A téma életünk legmé-
lyebb és legszentebb berkeit érinti. Az ünnepi olvasmányok félreértésekre adnak okot 
és így alig csodálkozhatunk, ha az egyébként égő gyertyáival bensőséges hangulatot 
teremtő ünnep utáni érdeklődés korunkban mégis alábbhagyott. 

 Mély tartalma miatt beszélnünk kell róla. Az ünnep középpontjában egyáltalán 
nem a kultikus előírásoknak engedelmeskedő Boldogasszony kismama áll, hanem a 
karján közeledő gyermek, aki - Lukács evangélista szerint - ,,sokak romlására és sokak 
feltámadására lesz” nemcsak Izraelben, hanem szerte az egész világon. Ő a világ egyet-
len tökéletes és Istentől küldött jele, akiben a világ világossága közeledik felénk. Ezért 
Urunk bemutatása. 

 A mózesi törvényben előírt tisztulási jogszabály Lukácsnak csak alkalmul 
szolgált arra, hogy ezt a nagy jelet, a világ világosságát, az Úr Fölkentjét szemlélődé-
sünk középpontjába helyezze. Az elbeszélésben 

Mária az ószövetségi törvény előírásait teljesíti, az isteni jel, az isteni gyermek ura 
szolgálatában áll. Ez a tisztulási törvény a pogány világból szivárgott át a mózesi tör-
vénybe és vált kultikus előírássá. Betartása azt jelzi, hogy még a pogány szokások is 
alkalmasak lehetnek arra, hogy megfelelő tartalommal a világ világosságának, a krisz-
tusi hitnek szolgálatára legyenek. ,,Ha az asszony szül és a gyermeke fiú, akkor hét 
napig tisztátalannak számít... A nyolcadik napon metéljék körül a gyermek előbőrét. 
De ő - a kismama - még harminchárom napig maradjon otthon... és ne közeledjen a 
szentélyhez, amíg le nem telt tisztulásának ideje” (Lev 12, 1-4). Az evangélista Isten 
szabadító jelének szolgálatába állítja a szülés utáni áldozat bemutatására vonatkozó 
mózesi törvény előírását: ,,Az emberek elsőszülöttét, ha fiú, meg kell váltanod” (Kiv 
13, 13). ,,Olyan legyen ez számodra, mint egy jel a tenyereden vagy egy emlékeztető 
jegy a homlokodon, hogy az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból” (uo. 16). A 
szentírási utalásokból kitűnik, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony napján szó sincs a 
gyermeknemzés megbélyegzéséről és lebecsüléséről, sőt éppen ellenkezőleg, minden 
szülő és kismama meg lehet győződve arról, hogy a házastársak nemi élete szent dolog, 
ha az a hitvestársak kölcsönös szeretetének elmélyítését és az élet továbbadását szol-
gálja. A házastársak nemi egyesülése szent dolog és ennek semmi köze a mózesi törvé-
nyek kultikus előírásaihoz. A házasélet semmiféle kapcsolatba sem hozható Mária jeru-
zsálemi templomba vezető tisztulási útjával vagy a későbbiekben, a kétségtelenül en-
nek mintájára kialakult szokással, az ún. avatással 



Jön a nagyböjt! 
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Tíz ötlet a böjtölésre 
 

Étkezésünk: a falánkak, habzsolók- egyenek kevesebbet: a kisétkűek, finnyás-
kodók, egészségüket elhanyagolók- egyenek többet, rendszeresebben, tu-

datosabban óva testük épségét. 

Életrendünk: a reggelente lustálkodók- keljenek öt perccel korábban; akik 
mindig elkésnek- legyenek ott mindenütt pontosan; a rendszertelenül élők- 
tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet időbeosztásukban. 

Szenvedélyeink: a dohányosok- szívjanak kevesebbet; az alkoholt, édességet 
stb. kedvelők- mérsékeljék az italt, a nyalánkságok; a gyorshajtók- közle-
kedjenek szabályosan: a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s figyelje-
nek oda másokra; a hallgatagon, mogorván félrehúzódók- kedvesen szólít-
sanak meg másokat. 

Érzelmeink: a robbanékony természetűek- fékezzék haragjukat; a türelmetle-
nek- tanuljanak várakozni; a kesergésre hajlamosak- próbálják humorral 
és derűvel szemlélni az életet, magukat és másokat. 

Mások: a megszólást, pletykát kedvelők: jót vagy semmit másokról; az önzők 
és mások kárára ügyeskedők- legalább néhányszor naponta legyenek elő-
zékenyek másokkal; az úrhatnám, parancsolgató természetűek- engedjék 
érvényesülni a többiek szempontjait, kívánságát. 

Munkánk: a felületességre vagy lustaságra hajlamosak- végezzék el a mun-
kájukat idejében, alaposan. A megbízhatatlanok, feledékenyek- most min-
den ígéretüket teljesítsék pontosan. A közös munkákból magukat kihúzók- 
önként vállaljanak nagyobb részt a közös feladatokból.  

Kapcsolataink: az elrontott munkahelyi kapcsolatokból- legalább egyet pró-
báljunk rendezni. A szűkebb és tágabb családon belül- legyünk kedvesek 
és figyelmesek ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy akivel össze-
feszültünk: írjunk meg néhány régóta halogatott levelet. 

Imádságos életünk: hetente legalább egy csöndes órát szánjunk elmélkedés-
re, imádságos együttlétre Istennel. Esténként gondosabban, kitűzött sajátos 
szempontjaink szerint, lelkiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot. He-
tente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére. 

Egyházunk: akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbízatásuk 
egyházközségükben, közösségükben- végezzék különös odaadással, gond-
dal, a jobbulás és jobbítás szándékával. Akiket csak vasárnapi szentmise 
kapcsol az egyházhoz- keressenek legalább egy alkalmat, amikor egyház-
községükért, másokért tesznek is valamit, legalább néhány órát rááldozni 
erre a munkára. 

A felsorolást mindegyikünk egyénileg folytathatja tovább, saját adottságaihoz, 
lehetőségeihez, hibáihoz igazodva. 

 

 
 
 

Televízió  
zsoltár 

  

A TV az én pásztorom, nincs 
igényem másra! 

Kényelmes fotelekben helyet 
készít nekem, 

a hittől egyre távolabb vezet 
engem. 

Lelkemet lerombolja: 

Az érzékiség és az erőszak ös-
vényein vezet szerkesztői nevé-
ben. 

Járjak bár a keresztény felelős-
ség köntösében  

nem zavar meg semmi, hiszen a 
TV velem van, 

kábelei és távkapcsolói megvi-
gasztalnak engem. 

Ellát minden jóval világiassá-
gom törekvései szerint, 

megkeni fejemet ál-
humanizmussal és a törtetéssel 
az anyagiak felé. 

Kívánságaimat színültig betölti. 

Garantált lustaság és nemtörő-
dömség 

fog követni engem életem min-
den napján. 

Én a TV-nézők házában lakom 
időtlen időkön át. 
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Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat! 
 

Szent Anszgár 
Hamburgi Szent Anszgár 

801-865 

püspök, hittérítő 

Ő a patrónusa: Skandináviának, Svédországnak, Dániának, Izland-
nak, Németországnak valamint Bréma városának. 

Attribútumai: kulcs, templommodell. 

Ünnepe: február 3. 

 

 

Februári 

PROGRAMOK: 

Betegek kenetének  

közös kiszolgáltatása  

március 2. – án lesz a  

1/2 9 órai szentmisén! 

 

(ez az időpont azonban 

még nem végleges, mert 

februárban vagy márci-

usban újra kórházba 

kell mennem műtétre!) 

 

Hangverseny 

Február 17. vasárnap este 7 
órakor folytatódik  

hangversenysorozatunk. 

Előadásra kerül: 

J. S. Bach: d-moll  

Klarinétverseny 

C. M. von Weber: f-moll 
Klarinétverseny 

Előadják: 

Bogáti László hegedű 

Papp Csilla hegedű 

Albert Szabolcs klarinét 

Az esztergomi városi zene-
kar. 

Vezényel:  

Reményi Károly és  

Reményi László 

 

Üzenet- név szerint neked! 

Névnapköszöntő 

Egy tétova, kedves és szomorú testvér mondta egyszer: -Én minden ítéletes, feddőző igét és 
igehirdetést magamra veszek. Mintha mind nekem szólna. De a feloldást, irgalmat, megbocsá-
tást, az Isten szeretetét közlő Igék és igehirdetések mintha mind csak másoknak szólnának. 
Azokról úgy érzem, nem nekem címezték. 

Nincs neked is ilyen „felemás” Bibliád? Efféle felemás hallásod? Akár igen, akár nem, most 
halld meg azt a szót, az egyetlent, amelyet nem lehet „felemásan” értened. Jézus mondja: 
„mindnyájan” Mert Jézus mindenkit hív: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan!” 

Úgy értsd, mintha a Nagykörúton mennél és valaki a nevedet kiáltaná. Mintha kinyitnád a 
rádiót és egyszer csak elálló szívvel hallanád, hogy név szerint neked üzen Valaki. Mert ez a 
mindnyájan – most a te neved! 

Hogy miért ilyen szűkszavú Jézus? Azért, mert tágszívű! Olyan tágszívű, hogy a szűkszívűek 
éppen a tágszívűségéért verték keresztre. 

A törvény! Mert a törvény az, körülír, és ezzel szűkít, kizár. De Ő nem törvény – Ő a szeretet. 
És ezzel az egy hívogató szóval mindenkit magához hív, téged is, engem is. Sőt még azt is, 
akit mi talán soha nem hívnánk magunk közé. 

És mindenkit élete közepébe hív! 

Akárki más tenné ezt, csak szélhámos lehetne – de ilyet más soha nem tett, é nem is fog. Rajta 
kívül ugyanis nem létezik ilyen válogatás nélküli szeretet. 

Jézus csak egy adatot ismer: szenvedő ember. – Neve, származása, kora, faja, felfogása: szen-
vedő ember. Őt más adat nem érdekli. 

 

(Gyökössy Endre: Jöjjetek!) 



„Szólj Uram,  
mert hallja  
a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  

Fogaras u. 16. 

Telefonszám: 292-46-63 
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A plébánia e-mail címei: 

ibenke@mail.interware.hu 

fogaras4@t-online.hu 
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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 

A LOURDES-I BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
 febr. 11.  

 

Lourdes-ban egy szegény, tanulatlan 14 éves lánykának, 
Soubirous Bernadettnek 1858-ban, február 11-én jelent meg elő-
ször a Szent Szűz, a városka melletti massabielle-i barlangnál. Ti-
zennyolc alkalommal jelent meg a kislánynak július 16-ig, bűnbá-
natot és engesztelést kérve. Március 25-én nevét is elárulta: "Én 
vagyok a Szeplőtelen Fogantatás."  

Franciaországban gyorsan terjedt a Szeplőtelenül Foganta-
tott Szűz Mária tisztelete, egyre nagyobb zarándok tömeg látogatta 
a jelenés helyét és az ott fakadt forrást. Az egyházi és világi ható-
ságok vizsgálták a jelenéseket és a csodás gyógyulásokat, nem tud-
ták természetes okokkal magyarázni. 

1862-ben bazilikát kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, 
ami 1876-ra elkészült. A barlangba, a jelenések helyére Bernadett 
útmutatásával elkészült a Szűzanya márvány szobra, amely a leg-
különfélébb méretű másolatban ma már világszerte mindenütt lát-
ható. A forrás mellé fürdő épült, ahol a zarándokok bűnbánati tisz-
tító fürdőt vehetnek. 

A testi gyógyulásokat külön orvosi bizottság vizsgálja ki. A 
megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezerre rúg, ebből 
azonban 67-et ismer el az Egyház hitelesen csodás gyógyulásnak. 
Felmérhetetlen a lelki gyógyulások száma. A jelenés helyén a sok 
csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. A ki-
csiny település világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándo-
kolnak el engesztelni és gyógyulásért, vagy megnyugvásért imád-
kozni. 1907-ben az ünnep bekerült a Római Kalendáriumba is. 

 

 


