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PÁPA ÜZENETE A BETEGEK XXV. VILÁGNAPJÁRA
Csodálat Isten tettei iránt: „Nagyot tett velem a Hatalmas…” 
Kedves  Testvérek!  Február  11-én  fogjuk  ünnepelni  az  egész
Egyházban, és legfőképpen Lourdes-ban a Betegek XXV. Vi-
lágnapját,  amelynek ez  a  témája:  Csodálat  Isten  tettei  iránt:
„Nagyot művelt velem a Hatalmas…” (Lk 1,49). Ez a világnap,
amelyet elődöm Szent II. János Pál pápa vezetett be 1992-ben s
először 1993. február 11-én éppen Lourdes-ban ünnepeltek, kü-
lönleges alkalmat jelent, amely felhívja a figyelmünket a bete-
gek, és tágabb értelemben a szenvedők helyzetére. Ugyanakkor
arra  is  emlékezteti  az  értük  munkálkodókat:  a  családtagokat,
egészségügyi dolgozókat és önkénteseket,  hogy adjanak hálát
az Úrtól kapott  hivatásukért,  hogy beteg embertársaik mellett
lehetnek.  Ez  az  évforduló  továbbá  megújítja  az  Egyház  lelki
erejét, hogy mindig a lehető legjobban végezze a legszegényeb-
bek,  a  betegek,  a  szenvedők,  a  kirekesztettek  és  elfeledettek
szolgálatát (vö. II. János Pál, Dolentium hominum motu proprio,
1985. február 11., 1), amely küldetésének alapvető része. Azok
az imaalkalmak, szentmisék, a betegek kenetének kiszolgáltatá-
sa, a betegekkel való megosztások, a bioetikai és pasztorálteoló-
giai  témákról  szóló  előadások,  amelyek  ezekben  a  napokban
Lourdes-ban zajlanak majd, nyilvánvalóan újabb fontos hozzá-
járulást jelentenek majd ehhez a szolgálathoz.
Lélekben már most ott vagyok Massabielle Grottájánál, a Szep-
lőtelen Szűz szobra előtt, ahol nagy dolgokat tett a Hatalmas az
emberiség  megváltásáért.  Szeretném  kifejezni  közelségemet
irántatok,  testvéreim,  akik  a  szenvedés  tapasztalatában  éltek,
valamint  családjaitok  iránt  is.  Ugyanakkor  nagyra  becsülöm
mindenkinek a munkáját, aki szakértelemmel, felelősséggel és
odaadással dolgozik szenvedésetek enyhítéséért, gyógyulásoto-
kért, mindennapos jólétetekért a világ valamennyi egészségügyi
intézményében különféle beosztásban. Arra szeretnélek bátorí-
tani  valamennyiőtöket,  betegek,  szenvedők,  orvosok,  ápolók,
családtagok, önkéntesek, hogy lássátok meg Máriában,  a bete-
gek  gyógyítójában  Isten  gyengéd  szeretetének  biztosítékát,
amellyel minden ember felé fordul, ugyanakkor vegyétek észre,
hogy ő az Isten akaratára hagyatkozás példája is. Találjátok meg
mindig az Isten Igéje és a szentségek által táplált hitben azt az
erőt, hogy szeretni tudjátok Istent és embertársaitokat a beteg-
ség tapasztalatában is.
Mint Szent Bernadettre, miránk is letekint Mária. A szerény Lo-
urdes-i  leány  elbeszéli,  hogy  a  Szent  Szűz,  akit  ő  „Szép
Asszony”-nak nevezett úgy tekintett rá, mint emberi személyre.
Ezek az egyszerű szavak a kapcsolat teljességét írják le. A sze-
gény, írástudatlan és beteg Bernadett azt érzi, hogy Mária embe-
ri személyként tekint rá. A Szép Asszony nagy tisztelettel, nem
leereszkedően beszél hozzá.  Ez arra  emlékeztet  minket,  hogy
minden beteg emberi lény, és mindig az is marad, s így kell felé
fordulni. A betegek éppúgy, mint a bármilyen súlyos fogyaték-
kal élő személyek elidegeníthetetlen méltósággal és élethivatás-
sal rendelkeznek, soha nem válnak puszta tárgyakká, még akkor
sem, ha alkalmanként csak passzívnak tűnhetnek, de valójában
soha nincs így.
Bernadett, miután a Grottában járt, az imádságnak köszönhető-
en a maga esendőségéből támasszá válik mások számára. A sze-
retetnek hála képessé válik rá, hogy gazdagítsa felebarátait, és
főként felajánlja életét az emberiség üdvösségéért.  Az a tény,
hogy a Szép Asszony azt kéri tőle: imádkozzon a bűnösökért,
emlékezetünkbe idézi, hogy a betegek és szenvedők nem csu-
pán a meggyógyulásuk vágyát hordozzák, hanem azt is, hogy
keresztényként éljék életüket egészen addig, hogy Krisztus hite-
les misszionárius tanítványaiként odaadják azt. Mária azt a hi-
vatást adja Bernadettnek, hogy a betegeket szolgálja és arra hív-

ja meg, hogy a Szeretet Szerzetesnője legyen. Ő ezt a hivatást
olyan  mértékben  megvalósította,  hogy  példájára  feltekinthet
minden egészségügyi dolgozó. Kérjük tehát a Szeplőtelen Fo-
gantatástól azt a kegyelmet, hogy mindig úgy tudjunk minden
beteg felé fordulni, mint emberi személyhez, akinek természete-
sen szüksége van fizikai segítségre, alkalmasint a legelemibbek-
re is, de magában hordozza a maga ajándékát, amit meg szeret-
ne osztani másokkal.
Máriának,  a szomorúak  vigasztalójának tekintete  ráragyog az
Egyház arcára, amint nap mint nap a betegekért és szenvedőkért
tevékenykedik. Az Egyház szenvedők és betegek között végzett
szolgálatának értékes gyümölcsei okot adnak rá, hogy hálát ad-
junk Urunknak, Jézusnak, aki társunkul szegődött, az Atya aka-
ratának engedelmeskedve egészen a kereszthalálig, hogy üdvö-
zítse az emberiséget. Krisztusnak, Isten Szűz Máriától született
Fiának szolidaritása megjeleníti számunkra Isten irgalmas min-
denhatóságát, amely megmutatkozik életünkben, főként, amikor
törékenyek, sebzettek, megalázottak, kirekesztettek, szenvedők
vagyunk, és a remény erejét adja nekünk, amellyel  segít újra
talpra állnunk és támogat.
Az emberség és hit e gazdagsága nem mehet veszendőbe, ha-
nem  segítenie  kell  bennünket,  hogy  szembenézzünk  emberi
gyengeségeinkkel  és  ugyanakkor  azokkal  a  kihívásokkal  is,
amelyekkel az egészségügy és a technológia területén kell meg-
birkóznunk. A Betegek Világnapja alkalmából új lendületet kell
vennünk, hogy mi is hozzájáruljunk az élet, az egészség, a kör-
nyezet iránti tisztelet terjedéséhez. Újult erővel kell küzdenünk
az emberek épségéért és méltóságáért azáltal is, hogy a megfe-
lelő alapállást képviseljük a bioetikai kérdésekben, a gyengéb-
bek védelmében és a környezettudatosságban.
A Betegek XXV. Világnapja alkalmából ismételten szeretném
kifejezni,  hogy  imáimmal  és  bátorításommal  az  orvosok,  az
ápolók,  az  önkéntesek  és  a  betegek  és  rászorulók  szolgálatát
végző szerzetesek mellett állok. Imádkozom az egyházi és civil
intézményekért, amelyek ezen a területen fejtik ki tevékenysé-
güket és mindazokért a családokért, akik szeretettel gondozzák
beteg hozzátartozóikat. Mindnyájuknak azt kívánom, mindig le-
gyenek Isten  jelenlétének  és  szeretetének  örömteli  jelei  Isten
számos barátja fényes példájának nyomában járva, akik közül
hadd említsem itt meg Istenes Szent Jánost és Lellisi Szent Ka-
millt, a kórházak és az egészségügyi dolgozók védőszentjeit, és
Szent Kalkuttai Teréz anyát, Isten gondoskodó szeretetének hír-
nökét.
Kedves Testvéreim, ti mind, betegek, egészségügyi dolgozók és
önkéntesek,  forduljunk  együtt  imában  Szűz  Máriához,  hogy
anyai közbenjárásával támogassa és kísérje hitünket és érje el
Fiánál, Krisztusnál, hogy elnyerjük a reményt a gyógyulás és
egészség útján járva, a testvériség és felelősség érzését, elköte-
lezettek legyünk az átfogó emberi fejlődés iránt, és átérezzük a
hála  örömét  minden alkalommal,  amikor  hűségét  és  irgalmát
megcsodálhatjuk.
Ó Mária, Édesanyánk, aki Krisztusban mindnyájunkat gyerme-
kedként fogadsz, támogasd szívünk bizakodó várakozását, se-
gíts minket betegségeinkben és szenvedéseinkben, vezess min-
ket Krisztushoz, aki a Te fiad és a mi testvérünk, és add, hogy rá
tudjuk bízni magunkat az Atyára, aki nagy dolgokat visz végbe.
Mindnyájatokat  biztosítalak  folyamatos  imáimról,  és  szívből
adom rátok apostoli áldásomat. 2016. december 8-án FERENC

EGY UTAZÁS MARGÓJÁRA
Hála Istennek, hogy az utóbbi két hétben Dél-Indiában járhat-
tam. Számomra a két legfontosabb esemény, hogy misézhettem
Xavéri Szt. Ferenc sírjánál és Tamás apostol lába nyománál. -
Tóni atya beszámolója 21-én (k) 17.30-kor a templomban! 

NAGY ÉLMÉNY
Január utolsó szombatján, immár harmadik alkalommal ismétel-



ten  „Szentek nyomában…” jártunk. Hajtogattunk már az al-
kalmokon  Szent  Imrének  liliomot,  elkészítettük  Márton  napi
lámpásainkat, Szent Erzsébet rózsás kötényét is telepakoltuk fi-
nom falatokkal,  Szent  Miklós  puttonyát  jól  megragasztottuk,
majd festett kis Betlehemmel áldott karácsonyt kívántunk egy-
másnak.  Legutóbb a  Margit-sziget  szentéletű  névadójáról  be-
szélgettünk, miután az elkóborolt nyuszikákon lévő betűket szé-
pen sorba rendezgettük. Gyurmából hóvirágot formáztunk. Bos-
co Szent Jánossal cirkuszi mutatványosokká váltunk, esernyő-
vel kötélen sétáltunk, hulla-hopp karikát pörgettünk, zsonglőr-
ködtünk, majd kreatív nyomdászok lettünk. Filmet is néztünk,
zenét is hallgattunk, játékok közben nagyokat kacagtunk.
Februárban újra találkozunk, 25-én 15-17 óráig, a templomi
hittanteremben.  Jöhet  ovis,  sulis,  bárki…  s  ne  felejtse  a
jókedvét is hozni! Várok mindenkit sok szeretettel: Ági néni

BATYUS FARSANGI BÁL
Szeretettel hívunk mindenkit a plébánia farsangi báljára 25-
én (szo) 18-24ó a Fazekas Iskola ebédlőjébe! (portaszolgálat-
tal ellátott terület) A zenét biztosítja a TURMIX együttes. Házi-
gazda: Tóni atya. Részvételi díj: 100 Ft, amely egyben tombola-
szelvény és egyéb technikai költségek fedezete. A sekrestyében,
az irodán és a farsangi helyszínen kapható. Amennyiben lehető-
séged engedi, hozz magaddal: hölgyek édes vagy sós sütemény,
férfiak üdítő, ásványvíz. Kérjük, adományaitokat a tombolához
a farsang előtti napokban juttassátok el plébániánkra! A legjobb
jelmezeket díjazzuk, de viselése nem kötelező! Amit ígérhetünk
móka,  jókedv,  kacagás  és  tánc.  Infó  telefonon  Varga  Éva
06(20)2626419 vagy Tóni atya 06(30)231 5966 A kezdési idő-
pont csak iránymutató. A változtatás jogát fenntartjuk!

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk azon szabad állapotú fiatal férfiak jelentkezé-
sét, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt 2017. április 1-jén az
esztergomi Szemináriumban nyílt napra!
Hogyan és hol élnek a kispapok? Miből lesz a cserebogár? Ilyen
kérdésekre kaphat választ a 18-35 év közötti érdeklődő. 
Korkedvezmény: érettségi közelében lévők jöhetnek. 
Ez még nem felvételi és nem is szentelés! Aki komolyan gon-
dolkozik rajta, még nem hozott végleges döntést, az jöhet!
A program célja: segítség a jó döntéshez.
Tanúságtételek, beszélgetések... Jelentkezés március 12-ig 
Csépányi Gábor atyánál: gabcsep77@gmail.com 
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