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Környezetünk védelme 
Napjainkban egyre általánosabb, bár ezzel a lendülettel egyre inkább kiüresedett téma a 
környezetvédelem kérdése. Könnyen mondhatjuk azt mi is, hogy végső soron nem a mi 
dolgunk a környezetünk megóvása. Kis emberek vagyunk, akik nem tudnak hatni a világ 
vezetőinek döntéseire. 
Ahhoz, hogy felismerjük a keresztény ember és környezetének, a teremtett világnak a 
viszonyát, érdemes a Teremtés könyvének első fejezeteit figyelmesen átolvasnunk. Isten 
az embernek adja az egész teremtett világot. Azért adja nekünk, hogy használjuk. 
Viszont látjuk, hogy a bűnbe esett ember meghasonlik a saját környezetével szemben is 
és egyre inkább visszaél a környezete által nyújtott lehetőségekkel. 
Ferenc pápa a Laudato Si' kezdetű enciklikájában igen hosszasan értekezik az emberről és 
környezetéről. Rávilágít napjaink problémáira és kihívásaira. Ezt a Szentatya nem azért 
teszi, mert vezető emberként köteles nyilatkozni az ilyen kérdésekben is, hanem azért, 
mert ezzel is rá akar mutatni arra, hogy keresztény emberként milyen nagy felelősségünk 
van a teremtett világ felé. Mi ismerjük a Teremtőt és az ő akaratát is, így meg tudjuk 
mutatni a világ számára, hogy az embernek hogyan lehet jól és helyesen élnie a teremtett 
világban. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nem kell vezető embereknek, vagy 
környezetvédelmi aktivistáknak lennünk. Pusztán annyi a dolgunk, hogy felismerjük, 
hogy a teremtett világ egy eszköz, nem pedig cél az életünkben. A mindent feláldozó 
fejlődés helyett arra kell tekintenünk, aki mindezt lehetővé tette. 
Isten együttműködésre hívja meg az embert. Akár a mindennapi élet kihívásaiban, akár 
az egész világot érintő kérdésekben. A pápa hangsúlyozza, hogy Istennek ezen 
meghívása világosan kiolvasható a Szentírás szavaiból. Ezen belül is érdemes 
odafigyelnünk a teremtés hatásaira. Miután mindent Isten teremtett, így a teremtett világ 
egy szoros egységet, köteléket alkot. Az ember is részese ennek, bármennyire is 
függetleníteni akarja magát attól. Természetesen ez nem hamis egyenlőséget jelent, 
ugyanis megvan a teremtés hierarchiája. Ebben a hierarchiában ahhoz, hogy az ember 
helyesen tudjon élni a teremtés adta lehetőségekkel, csupán egy dolgot kell felismernie: 
Amikor úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk a teremtés koronája, nem szabad 
elfeledkeznünk arról, hogy nem mi magunk vagyunk a Teremtő. Isten az élet ura, aki 
mindezt lehetővé tette és meghívott minket is az ő teremtői munkájába. Hozzáteszi, 
hogy nem pusztán a környezet megóvása miatt kell a teremtett világra figyelnünk, hanem 
azért is, mert környezetünk Isten jelenlétének helye és színtere. Isten mindenütt jelen 
van, viszont mi a földi közegünkben tudunk vele kapcsolatot teremteni. Tehát azon túl, 
hogy alapvető életterünk a Föld, egyben az örök életünk bölcsője is. 
 

Rev.Reznek Ádám 
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Események templomunkban 
 

Február 6-án a vasárnapi szentmisén Reznek Ádám atya Pásztor Nóra részére 
szolgáltatta ki a keresztség szentségét. Imádkozzunk érte, hogy hűséges hitvallóvá váljék ! 
Pozsonyi Istvánné Záradi Mária testvérünk, életének 77-ik évében elpihent az Úrban. 
Február 15-én  volt a temetése. Nyugodjék Krisztus békéjében ! 
Február 27-én a Keresztény Édesanyák Szt. Mónika Imaközössége tart imaórát 
templomunkban. 
Február 25-én és március 10-én felnőtt katekézis délután 5 órától, Ádám atya 
vezetésével. 
Február 28-án (Nagyböjt 3. vasárnapján) gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. 
Március 3-án és 17-én lesz Filmklub este 5 órától, András atya vezetésével. 
Március 4-én első péntek, a Jézus Szíve-tisztelet napja. 
Március 5-én: első szombat. A papság kegyelmi támogatásának napja. Az Angyalföld 
téri volt kápolnánkban  a szokásos  adományosztás a munkanap miatt elmarad. 
Március 13-án (Nagyböjt 5. vasárnapján) országos gyűjtés lesz a szentföldi keresztények 
javára. 
Március 18-20 nagyböjti lelkigyakorlatunk, amelyet Berszán Lajos atya vezet. 
Március 20-án Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. Az Angyalföld téri volt 
kápolnánk előtt 9-kor kezdődik a barkaszentelés, majd körmenetben vonulunk át a 
templomba. 
Hétfőnként a Mária Légió beteglátogatási, illetve imaközösségi alkalma.  
Csütörtökönként az egyetemistákat, péntekenként a középiskolás korú fiatalokat 
varjuk az esti szentmise után katekézisre a plébánia hittantermébe. 
Figyelem! Akik a passió-éneklésben szívesen részt vennének, szándékukat mihamarabb 
legyenek szívesek jelezni templomunk gondnokánál, Kind Imrénél. 
 

”A farsangi napokban legyünk mi is vígabban !” 

Hangzik el ez a találó mondat egy ismert népdalban. Hétköznapi életünk sok feladata 
után jól jött a farsangi időszak, amikor önfeledten és keresztényekhez méltóan 
mulathattunk, beszélgethettünk, táncolhattunk… 
Hagyományos farsangi keresztény bálunkat 2016. február 6-án, szombaton 19:00 órától a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola éttermében tartottuk. Örömmel tapasztaltam, hogy a 
korábbiakhoz viszonyítva jóval többen jöttek el. Ekkorra már a terem szépen fel volt 
díszítve, az asztalok megterítve. Köszönet érte a sok szorgos kéznek és önzetlen 
segítőknek.  
Köszöntőt Fodor András plébános atya mondott, az est házigazdája Reznek Ádám 
káplán atya volt. A nyitótáncot templomunk fiataljai adták elő. A magyar körtáncot 
Szurmai Tamás tanította be a 8 párnak. Ez évben új zenekar, a Tele Band szolgáltatta a 
zenét.  
A finom vacsorát és süteményt a Svetits konyhásainak köszönhetjük.  
Az este folyamán megcsodáltuk Németh Lilla és Szabó Bertalan Jusztinián standardtánc-
bemutatóját. Együtt énekeltük ifjúságunk ének- és zenekarának retro számokból 
összeállított vidám dallamait. Gyönyörködtünk a gyermekek ötletes jelmezbemutatóján 
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és azon, hogy mennyire beleélték magukat „szerepükbe”. Külön kiemelném a táncház 
sikerét, mely azokat is táncra bátorította, akiknek ebben nincs gyakorlatuk. Kovács Réka 
és Pallagh Sára igazán ügyes irányítóknak, tanítóknak bizonyultak. Nagy sikere volt a 
tombolázásnak is.  
Köszönöm, Istennek, hogy megáldotta együttlétünket, támogatóinknak az értékes 
tombola ajándékokat és a szervezésben segítséget nyújtóknak áldozatos munkájukat. 

Gyarmatiné Gyöngyi 

Keresztút előtt 

Én Uram, én Istenem, égi anyánk szerető tekintetétől kísérve készek vagyunk 
szenvedésed útján követni Téged azon az úton, amely számunkra a megváltást hozta. 
Mindazt, amit elviseltél, Veled akarjuk átélni, szegény bűnbánó szívünket Neked 
fölajánlani, hiszen Te, a bűntelen, értünk, valóban bűnösökért fogsz meghalni. Mária, égi 
anyám, fájdalmas Szűzanya, segíts abban, hogy azokat a keserű órákat, melyeket Fiad itt a 
Földön végigszenvedett, én is átéljem, hogy ezáltal, mi maréknyi porból való  
teremtményeid, új életre jussunk - in libertatem gloriae filiorum Dei, Isten fiai 
dicsőségének szabadságában.          Szt. Josemaría Escrivá 
 

Miért szeretem az Egyházat? 
Megkérdezett Testvéreink válaszait nevük ábécé-rendjében közöljük. Íme: 
 

Az egyik legegyszerűbb és egyben legnehezebb kérdés ez. Egyszerű, hiszen az egész 
életem az Egyházzal köthető össze, mert mi is az Egyház? Az Egyház valami olyasmi, 
amiben egyszerre van jelen az isteni és az emberi, Istentől van kezdete és a vége, de 
közte, hogy mi történik, az emberektől is függ nagyban. Ha hasonlattal kellene élnem, 
akkor az Egyháznak élet íze van, hiszen az életünk is Istentől kapott ajándék, amelynek 
vége az Isten kezében van, de közte rajtunk múlik, hogyan töltjük el. Mivel pedig 
szeretem az életem, szeretem az Egyházat is. De épp itt rejlik a kérdés nehézsége is, 
hiszen amiben minden nap benne vagyunk, nehezen tudjuk értékelni és örülni neki, 
mivel az ember mindig egy cél felé tart, amit ha elérünk, öröm tölt el minket, viszont 
nagyon nehéz a körülményeinknek örülni. Nehéz megmondani, ha jó a közérzetünk, 
hogy miért is van az, így egyben nehéz azt is megmondani, miért szeretem az Egyházat? 
Inkább azt kérdezném: érzed, hogy szereted az Egyházat? Érzem.  ifj. Németh István
              

Párommal együtt Római katolikus családba születtünk, a vallás első perctől jelen van az 
életünkben. Szüleink naponta emlékeztettek arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. 
Eszerint élünk ma is a Családunkkal. Az Egyházi Ünnepek teszik igazán boldoggá és 
kerekké az egész életünket. Az Egyház az életet jelenti számunkra, Krisztus Urunk 
közelségét. Jelen van a keresztelkedésünknél, első áldozásunknál, bérmálkozásunknál, 
házasságkötésünknél, házszentelésünknél, amitől soha nem szeretnénk megválni. Úgy 
kell nekünk, mint kenyér a szánkba. Az Egyház révén sok értékes embert ismertünk 
meg, éljük velük együtt a mindennapjainkat, s éljük át a meghitt Vasárnapi Szent Miséket. 
Az Egyháznak összetartó ereje van és jóra nevel bennünket és gyermekeinket. Jómagunk 
nagyon sok embert hoztunk közel Egyházunkhoz különböző szertartások alkalmával, 
mint keresztelő, esküvő, házszentelő, gyászmise, vagy éppen Egyházi farsangi 
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rendezvény. Szoktuk egymásnak mondani Párommal, itt rosszat nem tanulnak, csak 
pozitív élménnyel mehetnek haza. A vasárnapi Szent misék természetesek számunkra, 
hiányérzetünk van, ha nem tudunk eljutni. Ha el vagyunk utazva, akkor is keresünk egy 
kis Templomot vagy zarándok helyet, ahol meghallgathatjuk a Szent misét. Több ilyen 
hely van már Magyarországon. Gyermekeinket is eszerint neveljük és egyengetjük 
útjaikat. Az Egyház segít a gondolataink elmélyülésében és erőt ad számunkra. 

       Ördög Mihály & Ördög Mihályné 
 

Az Egyház számomra az élő Krisztus: Út, Igazság, Élet. Jelzőfény a zarándokúton. 
Ösvény az igazság keresésében. Hagyomány: a rorate fagyos-fényes hajnalai, az ünnepi 
mise tömjénillata, zsoltárok dallama. Harangok. 
Az Egyház a szentségekben is bennem él. Az Ige tanítása. A kiskatekizmus. Kezemet 
fogja a keresztségben s az örökkévalóság ígéretével vezet. 
Az Egyház számomra a rend. Az Egyházi rend csodás képessége a megújulásra. - Ne 
féljetek! - szólt a pápa Krisztus üzenetével, s egy sivár világrend dőlt össze. 
Az Egyház közösség hétköznapi szentekkel. Példaképek bátorsága és elesettek vigasza. A 
szociális érzékenység és aktivitás szervezett ereje. 
Az Egyház milliárd ember, vallási közössége. Sikere közös siker. Az enyém is. 

   Dr. Tóth István 

Gyónni szeretne? 
Nagyböjt szombatjain 17 -18 óra között (és igény esetén szentmise után is), hét-
köznapokon 17:30-tól a szentmise kezdetéig, vasárnap a szentmise alatt lesz gyóntatás. 

Virágvasárnap 
Az Egyház szent liturgiája Virágvasárnappal kezdi a Szent Háromnap 

ünneplését, elővételezve az Úr szenvedéstörténetének emlékezetét a passió 

éneklésével, de a húsvéti győzelem ragyogását is az ünnepi bevonulással és a 

Hozsanna éneklésével. Ha Virágvasárnap nélkül érkeznénk a Szent 

Háromnapba, félő, hogy Jézus egyéni történetét idéznénk föl csupán, a pert, a 

kínzásokat, a kivégzést. A mai szegényes, mégis dicsőséges bevonulás azonban 

már azt is ünnepli, hogy a mi Urunk győzött a halálon, és szent vére által 

megtörve a sátán uralmát a megváltásra szomjazó emberiséget az örök kapukon 

át a mennyei Atya házába vezeti.         Barsi Balázs OFM 
 

Vasárnapi szentmiséken felolvasó testvéreink: 
 Február 21. (Nagyböjt 2. vasárnapja): Rózsafüzér Társulat 
 Február 28. (Nagyböjt 3. vasárnapja): Ifjúság 
 Március 6. (Nagyböjt 4. vasárnapja): Szabóné Karácsony Annamária 
 Március 13. (Nagyböjt 5. vasárnapja): Kókai család 
 

Egy kis derű 
Mit mond a kínai egy hosszú mise közben? 

- Nuku duma csak ima! 


