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Zsoltár: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 

 
„Higgy a szeretet világformáló erejében!” 

2012.02.09-én megrendezésre került a 15. Balatonszemesi 

Ifjúsági Találkozó. Plébániánk területéről 65 fő vett részt, mely 

magába foglalja a magánszervezésben megjelent híveinket is. 

Amíg a gyermekeket bohóc és kézműves foglalkozás várta, az 

idősebb korosztály idén egy igen karizmatikus személy, Böjte 

Csaba ferences szerzetes előadását hallgathatta meg. 

Lendületes, őszinte, hiteles és humorral fűszerezett 

mondanivalóját a „Hit éve” alkalmából a hit szó helyes 

értelmezéséről, annak valódi megéléséről tartotta. A sokaknak 

megfoghatatlan és tág „hit” szót nagyon egyszerűen próbálta 

megértetni. Vajon ráébredtünk-e már arra a döbbenetes 

igazságra, hogy Isten minden kudarcunk, nyegleségünk, 

bűnünk és szeretetlenségünk ellenére hisz bennünk? Hiszi, 

hogy képesek vagyunk a szeretet parancsát életünk fő 

kapaszkodójának, s az egyetlen járható útnak tekinteni. 

Komoly, elgondolkodtató, mégis egyszerű kérdéseket 

visszhangzott a tornacsarnok. „Te becsülöd magad úgy, ahogy 

az Úr Jézus megbecsül téged, mint tökéletes, 

megismételhetetlen alkotását?” „Isten hisz benned, de te 

hiszel magadban?” „Hiszel a melletted élőkben?” „Hiszel az 

álmaidban?” „Kudarcaid eltántorítanak céljaidtól?” Csaba 

testvér számos példán keresztül rámutatott, hogy milyen 

egyszerű is megélni a hitet. Egyetlen titka, hogy keresztény 

hitünk legyen élő, cselekvő hit! Ez pedig máris a szeretet 

útjára vezérel, melyen elveszni már nem lehet. Szavai 

beleégtek szívembe, s nemcsak elgondolkodtattak, de 

felszabadítóan hatottak rám. Támogató, megértő, szerető 

Istenképe megerősítette az Úr Jézus iránti hálámat, feltétel 

nélküli szeretetemet. 

Böjte Csaba csodás előadása után szeretetvendégségben volt 

részünk, délután pedig tanúságtételeket hallhattunk 

házaspároktól, majd szentségimádás és szentmise zárta a 

napot. 

A plébánia szervező munkáját és anyagi támogatását minden 

résztvevő nevében megköszönöm, és  hadd búcsúzzak Böjte 

Csaba szavaival: „A hitet, a legdrágább Isteni ajándékot 

vigyétek magatokkal!" 

              Kisné Auffenberg Orsolya  
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Mise- és szertartásrend 
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www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

1. Jézus Pilátus előtt 

"Pilátus szabadon bocsátotta azt, akit lázadásért és 

gyilkosságért vetettek börtönbe, Jézust pedig kiszolgáltatta 

akaratuknak." Lk 23,35  

A bűnös megmenekül, az igaz embert pedig kereszthalálra 

ítélik. Miért ilyen igazságtalan a világ? Ne rágódjunk a 

miérteken, inkább kövessük Jézus példáját: Isten kezébe téve 

önmagát, alázattal fogadja az igazságtalan ítéletet. 

Ima: Segíts Uram, hogy az igazságtalan helyzeteket is 

szelíden, alázatosan tudjam fogadni! Segíts, hogy Rád tudjam 

bízni magam, ahogy Jézus tette! 

2. Jézus vállára veszi a keresztet 

"Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponya-

helyre, amelyet héberül Golgotának neveznek." Jn 19,17 

Tudjuk, hogy Jézus bizony hosszú utat tett meg, vállán a 

súlyos kereszttel. Mi pedig, ha csak rövid ideig tartó próbát is 

kell elszenvednünk, már lázadozunk: miért? Keressük inkább 

az Istenhez vezető utat a próbákban is, hiszen a Benne bízókat 

kétség nélkül megtartja a legnehezebb helyzetben is. 

Ima: Taníts Uram kitartásra, hosszútűrésre! Növeld 

hitemet, hogy a legsötétebb helyzetben is meg tudjam látni a 

fényt, s add meg a szükséges erőt a kereszthordozáshoz! 

3. Jézus először esik el a kereszttel 

"Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak 

férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat; 

megvetett volt és nem becsültük őt." Iz 53,3 

Most kicsit képzeljük magunkat az ott bámészkodó tömeg 

helyébe: álltak, némelyek szánakozva, némelyek dühösen, 

némelyek gúnyolódó, szitkozódó szavakat kiabálva¦ Mi mit 

teszünk, amikor szenvedővel találkozunk? Segítség vagyunk-e 

számára, vagy csak belevegyülünk a bámészkodó, közömbös 

tömegbe? Keressük-e a lehetőséget, amivel segíthetünk 

szenvedő embertársainkon? Felemeljük-e az elesettet? 

Ima: Adj Uram szolgáló, érző szívet! Add, hogy 

felismerhessem a körülöttem lévők szükségeit, s adj 

bölcsességet, hogy mindenkinek a leghatékonyabban tudjak 

segíteni!      forrás: internet 

 

 

 

Keresztút-I. 

A nagyböjt bűnbánati fegyelme: Péntekenként 14 éves 

kortól nem eszünk húst, hamvazószerdán és nagypénteken 

szigorú böjtöt tartunk, vagyis húst nem eszünk, csak háromszor 

étkezünk, és egyszer lakunk jól. Természetesen a betegek fel 

vannak mentve a testi böjtölés alól. 

A böjt: Nem öncélú valami. Aranyszájú szent János szerint 

azért van szükségünk önmegtagadásra, mert hibázunk a 

mértékletesség erényében. Emberszerető és megértő Urunk van, 

nem az ételektől való megtartóztatást és a böjtöt követeli tőlünk 

egyszerűen csak hanem, hogy az élet dolgaitól elálljunk, és 

egész időnket lelki dolgokkal töltsük el. 

 


