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Megjelenik hetente 150 példányban 

2019.MÁRCIUS 10. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA  XXIII.  ÉVFOLYAM  10. (1053.) SZÁM 

MMM ooottt ttt óóó::: Írva van 

Manapság a hivatkozás nagy tekintélyekre, nem feltétlenül elfogadott érv. Az emberek szeretnek 
maguk meggyőződni, iga-e vagy sem az adott állítás. Persze lehetetlen feladatra vállalkoznak, mert 

lassan mindenkinek dereng, hogy az információ végtelen, de szuper számítógépeink dacára nem hozzáférhe-
tő. A számítógép leírhatatlan sebességgel gyűjti és elemzi az adatokat, de a big data nem ment fel minket a 
mérlegelés és a végső döntés felelőssége alól. Hajdan így Jézus korában is, a dolog egyszerűnek tűnt. Nyisd 
ki a megfelelő oldalon a Szent könyvet, és megkapod a választ. Nem tudod, hol nyiss bele? Sebaj, ezt akár a 
véletlenre is bízhatod. A vak bizalom a könyvben ilyenkor a szerencsébe vetette vak bizalommá válik, de ez 
az érintetteknek fel sem tűnik. Jézus persze nem random, nem véletlen választja az idézeteit, amelyekkel le-
fegyverzi a sátán orvtámadásait. Bensőségesen ismeri az írást, de ezen túlmenően van egy biztos kalauza: a 
Lélek. Hisz Szentlélekkel telve indult a pusztába, és ez a Lélek vele van a vitában is. A Sátán tanulékony, és 
maga is idézi az írást. Persze nem a Lélek ihleti, hanem az ellentmondás szelleme. Óvjon minket a Lélek, 
hogy az Írást, Isten szavát, saját önös céljaikra sajátítsuk ki! 

Kiss Ulrich SJ 
 

AAA    HHH ÉÉÉ TTT    SSSZZZ EEE NNN TTT JJJ EEE    
NAGY SZENT GERGELY  (Róma, 540 körül – Róma, 604. március 12.) ősei régi római arisztokraták voltak. 
Ifjúkorában közigazgatási pályára készült és gyorsan haladt egyre feljebb a hivatali méltóságok fokozatain. 
Harmincévesen Róma prefektusa lett. A siker dacára azonban csendes magányra vágyott, hogy csak szellemi 
értékekkel foglalkozhasson. Lemondott a prefektusi tisztségről és visszavonult atyja palotájába, amelyet ko-
lostorrá alakított és Szent András apostol oltalma alá helyezett. I. Benedek vagy II. Pelagius pápa kiválasztot-
ta és felszentelte a római egyház diakónusává, később kinevezte apokrisziárnak. Az apokrisziár a pápa követe 
és állandó képviselője a császári udvarban, Konstantinápolyban, aki biztosította az összeköttetést az Egyház 
nyugati és keleti része között. 585-586-ban tért vissza Rómába, lemondott hivataláról és visszavonult az álta-
la alapított kolostorba. 589-ben a Tiberis elöntötte Rómát, járvány pusztított, maga a pápa is életét vesztette. 
A római nép és a klérus egyetlen jelöltet látott csak: Gergelyt. 590. szeptember 3-án püspökké szentelték. 
Gazdaságpolitikája rendkívül sikeres volt. Liturgikus szövegeket írt, irodalmi hagyatékában 854 levél maradt 
ránk, Lelkipásztori regula című művében a papi méltóságot fogalmazta meg, Jób könyvéhez írt magyarázato-
kat, Dialógus című munkája az itáliai szentek életrajzainak gyűjteménye. Gergely pápa a középkorban a leg-
olvasottabb szerző volt. VIII. Bonifác negyedikként a nagy nyugati egyházatyák közé sorolta Szent Ambrus, 
Jeromos és Ágoston mellé, bár teológiailag nem volt önálló gondolkodó. Nagy Szent Gergelyt 604. március 
12-én temették el Rómában. 
A 8. századtól temetése napján ünnepelték. Mivel ez a nap a nagyböjtbe esik, ünnepét 1969-ben szeptember 
3-ra helyezték át (ezen a napon szentelték püspökké Nagy Szent Gergelyt 590-ben). A Gergely név népszerű-
sége miatt azonban az ünnep eredeti helyén, március 12-énél szerepel. 
  

 



EEE GGG YYY HHH ÁÁÁ ZZZ KKK ÖÖÖ ZZZ SSSÉÉÉ GGG ÜÜÜ NNN KKK    HHH ÍÍÍ RRR EEE III    
Március 10. Nagyböjt 1. Vasárnapja. 16-17:30 Tamás atya a jegyes találkozások keretében tart 7 alka-
lommal előadást a plébánia közösségi termében „A jól m űködő házasság 7 alapelve” címmel. Ezekre az 
alkalmakra mindenkit szeretettel várunk. Előzetes jelentkezés a sekrestyében szükséges a várható létszám 
miatt. Az alkalmak időpontjai: 2019.03.10; 03.24; 03.31; 04.07; 04.14; 04.28; 05.05 A találkozások 16-
17:30-ig tartanak. 

Március 13. szerda: 15.30-tól újból Prohászka mozi. Szeretettel hívjuk a Testvéreket: Bernadett - Lour-
des legendája – II. részének megtekintésére a közösségi terembe. A Szent Imre Általános Iskola várja a le-
endő elsős gyermekeket iskolanyitogató foglalkozásra 16.30-17.30 között. 

Március 14. csütörtök: Szeretettel várunk mindenkit a Prohászka Porta összejövetelére, mely 18:30-kor 
kezdődik a közösségi teremben! Ez alkalommal Hézl József tart előadást „Hogyan dicsérj hatékonyan?” 
címmel. 

Március 15. péntek: Nemzeti ünnepünk. 17.15-től a templomban tartjuk a keresztutat. A szentmise után 
csendes szentségimádást végzünk 19.15-ig a kápolnában. 

Március 17. Nagyböjt 2. Vasárnapja. 
⁎  ⁎  ⁎  

Templomunkban a gyermekek elsőáldozása 2019. május 19-én lesz. Aki az idei tanévben szeretne elsőál-
dozó lenni, még márc. 14-ig jelentkezhet, az utána érkezőket már idén nem tudjuk fogadni. A felkészítő fog-
lalkozások csütörtökönként, 1/4 5 - 5-ig a plébánián vannak. 
 

 

111888444888...   MMM ÁÁÁRRRCCCIII UUUSSS   111555...   
1848-ban Pest-Buda már az ország jelentős szellemi központjának számított. Itt tömörült a nemesi és polgári 
értelmiség elit. A fiatal értelmiség egyik jelentős, radikális csoportja, a „márciusi ifjak”, ahogy később nevez-
ték őket, a Pilvax kávéházban tartotta összejöveteleit. A bécsi forradalom hírére a Pilvax körének vezetői úgy 
döntöttek, hogy maguk cselekszenek. Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vidacs János, Sükey Károly, Bulyovszky 
Gyula, Vajda János, Jókai Mór elhatározták, hogy másnap érvényt szereznek a Tizenkét pont közül az első-
nek, a sajtószabadság követelésének, s cenzori engedély nélkül kinyomtatják a Tizenkét pontot és Petőfi lel-
kesítő költeményét, a Nemzeti dalt. Másnap, március 15-én reggel Petőfi és társai a szemerkélő esőben elin-
dultak a Pilvaxból az egyetemre. Az egyetemi ifjúság csatlakozása után mintegy ezren folytatták útjukat a 
Hatvani utcába, Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához. Itt Irinyi a nép nevében lefoglalta a saj-
tót, majd a nyomdászok kinyomtatták a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 
Délután háromkor a Nemzeti Múzeumnál nagygyűlést tartottak, majd a tízezres tömeg a Pest városi tanács-
hoz vonult, és a tanács tagjait is rábírta arra, hogy csatlakozzanak a Tizenkét pont követeléseihez. Forradalmi 
választmány alakult, majd a tömeg elindult Budára, hogy a végrehajtó hatalom legfontosabb kormányszéké-
vel is elfogadtassa követeléseit, s kiszabadítsa börtönéből a jobbágyfelszabadítás egyik szószólóját, Táncsics 
Mihályt. A Helytartótanács nem mert katonai erőszakot alkalmazni, elfogadta a Tizenkét pontot, Táncsicsot 
szabadon bocsátotta, s eltörölte a cenzúrát. Országgyűlési küldöttség utazott Bécsbe, melynek célja az volt, 
hogy az uralkodó nevezze ki teljhatalmú helytartóvá István nádort és miniszterelnökké gróf Batthyány Lajost, 
valamint tegyen ígéretet arra, hogy az országgyűlésen alkotott törvénycikkeket szentesíteni fogja. A március 
17-én kiadott királyi leirat azonban csak István nádor kinevezését tartalmazta, és felszólította a nádort a fele-
lős minisztérium hatásköréről szóló törvénycikk felterjesztésére. Kossuth és Batthyány azonban rávették a 
nádort, hogy teljhatalmával élve, nevezze ki Batthyányt miniszterelnökké, s István nádor még azt is elérte, 
hogy a király jóváhagyta ezt a lépést. 


