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BALÁZS-ÁLDÁS 

 Az örményországi Szebaszte vértanúpüspökét, Balázst (+kb. 316) a középkor 
óta mint segítő szentet tisztelték, és kérték közbenjárását. Február 3-i emléknapján 
megáldották a Balázs-vizet, és -gyertyákat szenteltek. Szent Balázs legendájában egy 
halszálkától fuldokló kisfiú csodás megmentéséről olvasunk, ezért különösen a 
torokbajok ellen remélték Balázs püspök segítő közbenjárását. Ebből fejlődött ki a 
XVI. században az az áldás, melynek első írásos nyomai a XVII. századból valók. Ma 
is hasonlóképpen fohászkodunk a mártírpüspök oltalmáért. A címlapon látható, vagy 
meghajlított égő gyertyát érintette a pap a beteg torkához, és elmondta fölötte az 
áldás szövegét: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg 
téged az Isten a torok- és minden más bajtól az Atya, a Fiú +és a Szentlélek 
nevében. Amen.” A budapest-külső-ferencvárosi Szent Kereszt-plébániatemplomban 
több mint húsz éve ünnepséget rendeznek szentünk tiszteletére a média és a hang 
művészeinek (rádió- és tévébemondók, énekesek) szereplésével, hogy torkuk csak a 
szépet és az igazat engedje kiáramolni szívükből. Ez manapság, amikor a közönséges 
aljabeszéd, az obszcenitás és a trágárság a társadalom minden szintjén elterjedt, 
mindenki esetében kívánatos: tisztán, szépen és őszintén beszéljünk, mert a stílus 
maga az ember. 

BABITS MIHÁLY: BALÁZSOLÁS (1937) 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!/ Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon/ s úgy néztem a gyertyák közül,/ mint 

két ág közt kinéző ijedt őzike./ Tél közepén, Balázs-napon/ szemem pislogva 
csüggött az öreg papon,/ aki hozzád imádkozott/ fölém hajolva, ahogy ott térdeltem 

az/ oltár előtt, kegyes szokás/ szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én/ s ő se jól 
értett. De azért/ te meghallgattad és megóvtad gyermeki/ életem a fojtogató 

torokgyíktól,/ s a veszedelmes mandulák/ lobjaitól, hogy fölnövén/ félszáz évet 
megérjek, háladatlanul,/ nem is gondolva terád./ Óh ne bánd csúf gondatlanságom, 
védj ma is,/ segíts, Sebasta püspöke!/ Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag, 

hátra se nézünk, elfutunk/ a zajló úton, eleresztve kezetek,/ magasabb szellemek –de 
ti/ csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt./ Nem sért, ha semmibe veszünk/ s 

aztán a bajban újra visszaszaladunk/ hozzátok, mint hozzád ma én/ reszkető 
szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!/ Ki mint a szepegő kamasz,/ térdeplek itt 

együgyű oltárod kövén-/mosolyogj rajtam, csak segíts!/ Mert orv betegség öldös íme 
engemet/ és fojtogatja torkomat,/ gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm/ zihál, s 

mint aki hegyre hág,/ mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,/ kifúlva, akként 
élek én/ örökös lihegésben. S már az orvosok/ kése fenyeget, rossz nyakam/ fölvágni, 

melyet hajdan olyan megadón/ hajtottam gyertyáid közé,/ mintha sejtettem volna 
már…/ Segíts, Balázs! Hisz’ a te szent gégédet is/ kések nyiszálták, mikor a gonosz 

pogány kivégzett: tudhatod, mi az!/ Te ismered a penge élét, vér ízét,/ a megfeszített 
perceket,/ a szakadt légcső görcseit, s a fulladás/ csatáját és rémületét./ Segíts! Te 

már mindent tudsz, túl vagy mindenen,/ okos felnőtt! Te jól tudod,/ mennyi kínt bír 
az ember, mennyit nem sokall/ még az Isten jósága sem,/ s mit ér az élet…/ S talán 

azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. 



 

 

SZENT OSZKÁR (ANSZGÁR) PÜSPÖK 

 A IX. sz. elején született Galliában. Corbie kolostorában nevelkedett. 826-ban 
Dániába ment hittérítőnek, de csekély sikerrel járt ott. Svédországban már 
eredményesebb munkát végezhetett. Hamburg püspöke lett. IV. Gergely pápa tisztét 
megerősítette, és követeként küldte Svédországba és Dániába. Az evangélium 
hirdetése során sokat szenvedett, de mindezeket erős lélekkel viselte. 865. február 3-
án halt meg Brémában.  

BÉKAVERSENY (MESE) 

 Egy szép napon az erdei állatok versenyt rendeztek saját szórakoztatásukra. 
Építettek egy magas falat, és megkérték a békákat, hogy másszák azt meg. Csábító 
volt a fődíj: finom falatok; így aztán sok jelentkező vállalkozott a feladatra. Körbe-
gyűltek az állatok: nyulak, medvék, rókák, farkasok, vaddisznók. Fölharsant a 
kürtszó, és megkezdődött a viadal. –Úgysem sikerül nekik! -mondta egy nyúl. Amint 
ezt kimondta, három béka le is esett a földre. –Túl gyöngék ehhez! –dörmögte a 
medve. Tíz béka ismét lepottyant a talajra. –A békák nem is tudnak falat mászni! –
röfögött nevetve a vaddisznó. Erre vagy húszan zuhantak le a falról. Ez így is ment 
mindaddig, míg csupán egy béka mászott a csúcs felé. Ő viszont már majdnem fölért. 
–Le fog esni! –morogta a farkas, de nem így történt. A béka fölért a csúcsra. Egyedül 
az ötvenből, egyedüli békaként teljesítette a távot. Pedig csak egy kis vézna béka volt. 
–Gratulálunk! Hogy sikerült ez épp’ neked? –kérdezte a róka. –Mi a titkod? –kérdte 
egy másik béka. –Gyakoroltál? –szegezte neki az újabb kérdést a farkas. Csakhogy a 
béka csöndben maradt. Ekkor döbbentek rá, hogy a győztes béka süket. Ő nem 
hallotta, nem hallhatta a sok lekicsinylő, kétkedő és pesszimista megjegyzést. Csakis 
a saját, belső hangját hallotta, amely mindig így biztatta: -Följebb, följebb, följebb! 
Tudta, hogy képes rá, és nem tudták elvenni önbizalmát. Mert lássuk be: nap mint 
nap találkozunk olyanokkal, akik ezt sulykolják belénk. Tanuljunk meg  kellő időben 
süketté válni! 

VALÉRE COX: ELHAMARKODVA 

 Az anya fáradtan jött haza a boltból nehéz csomagokat cipelve. Már alig várta 
őt a konyhaajtóban nyolcéves fia, hogy elújságolhassa neki, mit művelt a kisöccse. –
Míg én játszottam és apa telefonált, ő krétát fogott, és a falra firkált. A dolgozószoba 
új tapétáját firkálta össze. Mondtam neki, hogy mérges leszel… -Hol van az öcséd? –
Majd én beszélek azzal a kölyökkel! –kiáltotta az anya dühösen. Szatyrait letéve a 
gyerekszobába ment, ahol kisfia bujkált. A kissrác érezte, hogy az anyja nagyon 
mérges, és félt. –Ilyen drága és szép tapétánk még sohasem volt. Hogy fogom én ezt 
rendbe tenni?! –kiabálta az anya. Szidta a kislegényt, dühöngött, egyre mérgesebben 
járkált föl-alá a gyerekszobában. Végül félve belépett a dolgozószobába. Meglátta a 
„bűnjelet” –s mérge tüstént elszállt; könnyezni kezdett. A falon egy szívbe foglalva ez 
az üzenet állt: „Szeretlek, anyuci!” A tapéta úgy maradt, ahogy találta. Egy üres kép-
kerettel, ami körbezárta. Emlékezz arra, mi szívednek drága, s ne ítélj elsőre, 
mindig járj utána! 



 

 

FEBRUÁRI PROGRAM-ELŐZETES 

11-én, hétfő déli 12 órakor ünnepélyes búcsús nagymise lesz a Lourdes-i 
Miasszonyunk tiszteletére a kegykápolnában teljes búcsú elnyerésével. 

13-án, szerda reggel ½ 8-tól fatimai ájtatosság a téli sekrestyekápolnában. 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 
(Évközi 4. vasárnap: Szent Balázs és Szent Oszkár püspökök) 

 
1./ A tegnap megszentelt gyertyákkal ma megbalázsoljuk kedves híveinket, kérve a 
a ma ünnepelt Szent Balázs vértanúpüspök közbenjárását a torokbajok ellen. 
 
2./ Kedden Szent Ágota emléknapján este ½ 7-től kérjük férfihíveink segítségét a 
fenyőfák lebontásához. Szerda Miki Szent Pál és japán vértanútársai emléknapja. 
 
3./ Csütörtökön –kivételesen- de. 11 órakor lesz a napi szentmise, az esti elmarad. 
 
4./ Szombat este 19 órától egyórás szentségimádás lesz. 
 
5./ Jövő vasárnap tartjuk a februári nagygyűjtést. Utána de. 11 órára várjuk a 
képviselőtestület tagjait az évi rendes gyűlésre a plébániaépületbe.     

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 18 h Élő Gézavári György és neje Ágnes hálaadása 43. ház. évf.-n        É               
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP: Szent Balázs és Oszkár püspökök; február 3. 
8 h    G           +dr. Mándli József férj és édesapa, ny. képv.testületi elnök (1. évf.) É             
 
10 h  G         Élő Csaba és Gabriella (15. ház. évf.); pro populo; +Tóth János sac. É                                                           
Kedd 18 h    +Szemán Jánosné Julika (1. évf.)                                                        É                      
Szerda 7 h   +Kálmár Lajos OB.                                                                               É 
           13 h   +Kalmár Lajos temetése a keresztúri református templomban            É               
Csütörtök 11 h +Müller Imre férj és báty OB. (a templomban)                                É    
             12.30 h +Müller Imre temetése a péceli katolikus temetőben                      É               
Péntek 7 h    Élő Horváth Tamás gyógyulása                É         
Szombat 18 h +Nikolett                                                                                            É 
           19-20 h                               szentségimádás                                                É 
ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: Szent Skolasztika; február 10.  
8 h   G           A Sikari- és a Kun-család élő és +tagjai                                             É                                 
                                                                                                                                                                           
10 h G          +Ilyés Aurél (3. évf.)                                                                             É                               
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