
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 éves a Magyar Szentek Temploma10 éves a Magyar Szentek Temploma10 éves a Magyar Szentek Temploma10 éves a Magyar Szentek Temploma    
 

Az első „kapavágások” 1995 márciusában kezdődtek  a talajmunkákkal.  A gépi 
földmunkák során kanálvégre akadt egy II. világháborús akna is melyet a tűzszerészek 
szelídítettek meg. Az alapkőletételre május 29-én került sor, melyet Paskai László bíboros, 
prímás, érsek végzett. Jelen volt az akkori pápai nuncius is, Angelo Acerbi érsek, aki beszédében 
kedvesen bíztatott, hogy igyekezzünk felépíteni ezt a templomot, hiszen a következő évben 
(1996) ismét Magyarországra látogat II János Pál pápa, és hát ki tudja…, hátha ide is elvezet az 
útja. Az igyekezettel nem is volt baj, hiszen alig másfél év alatt felépült a templom, de a 
Szentatyának akkor csak Győrben és Pannonhalmán szerveztek programot. Ott áldotta meg azt az 
emlékkövet, mely a templom bejáratánál került elhelyezésre. 
A magyar szentek és boldogok tiszteletére 1996. augusztus 17-én számos püspök, pap és a hívek 
sokaságának jelenlétében szentelte fel a templomot Paskai László bíboros. A Millecentenárium 
alkalmából méltó emléket akart állítani az ország szentéletű és boldog emlékű nagyjainak. 
Azóta minden nap nyitva áll, (!!!) hogy biztosítsa a lehetőséget azoknak, akik az Istennel akarnak 
találkozni a szentségekben, az imában és az elmélkedésben.  
Tíz év alatt erről beszélnek a számok: 

 
De a számoknál sokkal többet jelentenek az itt elmondott imák, fohászok, szentmisék és a 
kegyelem kiáradásának azok a lehetőségei, melyeket az ide betérő ember megtapasztalhat. 
 

                                                                                                                                 Écsy Gábor                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            plébános 

 
 1996. 1997. 1998. 1999. 2OOO 2OO1. 2OO2. 2OO3. 2OO4. 

 
2OO5. 

 
Összesen: 

 
Esküvő 
 

3 21 28 27 38 27 27 27 21 27 246 

 
Keresztelő 
 

31 51 47 6O 52 6O 51 34 39 37 462 

 
Temetés 
 

116 1O9 116 93 97 91 89 93 86 1O5 995 

 
Elsőáldozás 
 

11 13 19 13 18 21 2O 11 11 1O 147 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 

 

2006. augusztus 



Legkegyesebb Szűzanya, Mária! 
Sohase hallotta még senki, 
Hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, 
aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért 
esdekelt, vagy szószólásodat kérte. 
Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek 
hozzád, szüzek szent Szüze !  
Hozzád jövök anyám, és mint szegény bűnös,  
Sóhajtozva lábadhoz borulok.  
Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent 
Anyja, hanem hallgasd meg kegyesen. 

A m e n ! 
(Szt. Bernát) 

Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt    
  ünnep (szentmisén való részvétellel  

szenteljük meg!),  
így a Magyar Szentek Templomában  

reggel 7 órakor 
a Kruspér utcai kápolnában  
este fél 6-kor lesz szentmise.  

Augusztus 20. Szent István király ünnepe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az idei Szent István napi ünnepi szentmise és az Országos Szent Jobb Körmenetet 
17,00 órakor kezdődik a Szent István Bazilika előtti téren. A szentbeszédet Stanislaw 
Dziwisz bíboros, krakkói érsek mondja.  
 

A Magyar Szentek Templomában és a Kruspér utcai kápolnában is 
vasárnapi miserend lesz érvényben. 

 

Imádkozzunk együtt hazánkért és a keresztény hit ügyéért egész Európában. 
 

Döbrentei Kornél: Fohász 
 

Seregek Ura, mindenható Isten! 
Hozzád kiáltok: 

Őrizd meg a népet, amelyből vétettem, 
Óvjad meg hazánkat, 

Szent István által Boldogasszony Anyánk 
Oltalmába ajánlott Magyarországot. 

A Szent Koronaerejével 
Sokszorozd meg akaratunkat, 

A balsorsból menekíts ki, 
És vezérelj jobb sorsra minket. Amen 

Szent István királyhoz 
 
Dicső István, nagy királyunk 
Téged ég s föld magasztal, 
Téged tisztel kis országunk, 
Első szent urának vall. 
 
Tőled vette fényességét, 
Méltóságát, érdemét, 
Koronája ékességét, 
Hitét, kincsét, mindenét. 
 
  Faludi Ferenc 
 

 
Minden augusztus 20-a, ország- és egyházalapítónk napja 

tulajdonképpen azért köszönt ránk, hogy megújuljunk keresztény 
hitünkben, amelyet neki és kora hittérítőinek köszönhetünk, és 
megújuljunk hazaszeretetünkben. Első szent királyunk ünnepén, 
amikor megelevenedik előttünk országunk és Egyházunk több, 
mint ezer éves történelme, szívből örülünk annak, hogy ez 
nemcsak múlt, hanem jelen és jövő. És ne csak örüljünk ennek, 
hanem tevékeny magatartásunkkal folytassuk azt, amit elődeink 
hűséggel vallottak és megéltek. Ha mindent megteszünk, ami 
tőlünk telik, bátran kérhetjük rá Isten áldását is: „Isten, áldd meg 
a magyart…!” 
 



 

Pozitív benyomások a „kicsik” táboráról 
Vonyarcvashegy, 2006. július 2 – 8. 

 

• Nekem az tetszett a legjobban a táborban, hogy azzal a jelenettel nyertük meg a Ki Mit Tud? -
ot, amit a táborban találtunk ki, és ott tökéletesítettük. Ez a valóságban is megtörtént a táborban 
két évvel ezelőtt. 

• Mi voltunk az elsők holtversenyben egy másik csapattal az akadályversenyen is. 
• Amióta hittantáborba járok, életemben először nem ázott be a sátram, amiben aludtunk (Balázs, 

Márk és Dávid barátaim, no meg én), pedig én felkészültem még az ilyesmire is. Konyharuhákat 
és frottírtörülközőket pakoltam be erre az esetre, összesen kilenc darabot! 
 

(Későbbiekben a most még nyaralók benyomásaival szeretnénk folytatni a sort. Akik már 
haza érkeztek és emlékeznek még a tábor felejthetetlen pillanataira, egy-két sorban, vagy 
akár bővebben is, várjuk a fogalmazásaikat!) 
 

Tábori beszámoló – Égő csipkebokor közösség 
Nyírjes, 2006. július 21 – 26. 

 

 A minden résztvevő által élvezett téli tábor után idén a „nagyok” nyári táborát is közösen 
szerveztük. A vezetők, Barbi és Tamás atya így könnyebb helyzetbe kerültek, mi pedig – több 
megbeszélés után – olyan programokat terveztünk, amiknek vezetését mindig más-más ember vállalta. 
 A pénteki vonat utat Fábián Péter útmutatásával tettük meg Nyírjesre, ahol Anna szüleinek 
segítségével elfoglaltuk a szállásunkat. Aznap még Tamás atya is jelen volt, aki – rengeteg munkája 
miatt – több ízben is hazatért a tábor ideje alatt. A programot nagyvonalakban már este sikerült 
összerakni és kiragasztani a falra – épp úgy, mint a rengeteg bölcsesség közzétételére szolgáló „Üzenő 
falat” is. 
 A szombati városnézés Zsófi és Tádé vezetésével kissé nehézkesen indult, mert nem ment busz, 
így egy csomót gyalogoltunk a tűző napon. Viszont a Palóc Múzeum mindenkinek tetszett: nem csak a 
mindennapi életet bemutató tárlók, hanem a könyvtár és az épület szépsége is. A Pince Borozóban 
elköltött jó ebéd után – különösen nagy sikere volt a Pince Pizzának – megnéztük a  Szentháromság 
Plébánia templomot, amelyet a helyi káplán atya mutatott be. Az ősi Szent Felicián ereklye és a szépen 
felújított templombelső értékes emlékeink maradtak éppúgy, mint az együtt elénekelt taizéi dalok 
csengése. Este a Segítőszűz – forráshoz mentünk vacsorázni, a szúnyogok ellen füstölőkkel, 
pulóverekkel, krémekkel védekezve. Nagyon jó hangulatban telt az idő sötétedésig, míg láttuk a 
kottákat, amikből gitáros énekeket énekeltünk.  
 A vasárnapi sportnapot Peti vezette, ennek jegyében tollasozással, futással, úszással telt a 
délelőtt. A nagy tó körüli futóversenyt magabiztosan nyerte meg Németh Feri, ami után jól esett a kora 
délután – már Teri nénivel és Tamás atyával elköltött - paprikáskrumpli, Barbi ízletes főztje. Délután 
Tamás atya a Segítőszűz – forrásnál vasárnapi misét celebrált, ami nagy élmény maradt a gitáros énekek 
miatt is. Az esti ima is jól sikerült, mindenki hozzátette a saját gondolatait. 
 Hétfőn Anna vezetésével a környező erdőben sétáltunk – párosával úgy, hogy mindenki azzal 
beszélgetett, akit előzőleg kihúzott. Ez is segített, hogy jobban megismerjük egymást. Az esti Ki Mit 
Tud? „állat-királyság” volt. Énekes és szöveges humoros jelenetek, tánc, vers, „lovagi torna” alkották a 
színes programot. A napot a Tádé vezette éjszakai túra zárta, ami emlékezetes élmény maradt a tó körüli 
erdei tanösvény misztikus sötétje miatt. 
 A keddi csesztvei kirándulás előtt a buszra várva mutogatós és kacsintós játékokkal töltöttük az 
időt. A hétfői Vera vezette gyilkosos-játék 2. fordulóján már szemfülesebbek voltunk, csak délután lett 
vége. A Madách-kúriát – valóban szép épület, értékes kiállítással – elhagyva gyalog mentünk Nyírjesre, 
ami a nagy melegben igazi kihívás volt. Hazaérve a tó vizében hűsítettük magunkat. Délután Tamás atya 
ottlétét kihasználva egy igen érdekes és értékes beszélgetésre ültünk össze, ami sok mindenről szólt, az 
általunk választott témához kapcsolódva (hogyan élhetjük meg kereszténységünket a mai világban). Este 
a tábortűznél már Virággal énekeltünk, beszélgettünk, szalonnát sütöttünk.  
 Másnap szórakozásra már nem igen akadt alkalmunk: a pakolás és az emlékezetes, megfogó 
táborzáró szentmise után már csak az ebéd volt hátra indulásig. 
 Igazán jó tábort töltöttünk együtt Nyírjesen, a kisebb súrlódások ellenére jól összerázódott a 
csapat: Anna, Peti, Ákos, Kati (ii), Ildi, Fecó, Tádé, Péter, András, Zsófi, Andris, Móni, Vera, Virág, 
Barbi és Tamás atya. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első 
vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 

Bp., Pf.: 70. levélcímen. E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 
 

A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA FELSZENTELÉSÉNEK 
1O. ÉVFORDULÓJÁT 2006. AUGUSZTUS  13-án, 

VASÁRNAP  ÜNNEPELJÜK. 
9,OO  SZENTMISE 

 
11,3O  PÜSPÖKI  NAGYMISE 
Dr. Paskai László ny. bíboros 

Kiállítás megnyitása, harangjáték megáldása. 
Énekel a Szent Katalin kórus. 

 
13,00  VENDÉGLÁTÁS  A TEMPLOMKERTBEN 
14,00 sakkverseny, légvár, pingpong verseny 

16,00  PAPÁK  --  PAPOK  kispályás foci a templomkertben 
 

SZERETETTEL VÁRJUK ÜNNEPÜNKRE ! 
 
 

Rejtőzködő szépségek 
 
 

 

A Magyar Szentek Templomának építészeti ihletője Rómában a Monte Celio halmán emelkedő ókeresztény 

bazilika – népies nevén – Bazilika Santo Stefano Rotondo, a magyarok nemzeti temploma. 

A templom építése Nagy Konstantin császár korára tehető. A középkorban többször restaurálták, így 
1454-ben V. Miklós pápasága alatt. Ekkor történt a templom középső oszlopgyűrűjének a befalazása, 
leszakítva róla a majdnem a teljes külső körgyűrűt, lekicsinyítve a templomot úgy, ahogyan azt ma 
látjuk. Valószínűleg ekkor készült a belső gyűrű tetőszerkezetének alátámasztása egy három-nyílású 
falszerkezet beépítésével, amely a centrumot átboltozva hallatlanul izgalmas belső teret létesített. Az 
eredeti templom három-gyűrűs centrális tér volt. A külső gyűrűben a négy égtáj felé fordítva kápolnák 
épültek, a kápolnák között hosszában megosztott kapuművekkel. Ez a külső zóna, mint valami városfal 
vette körül a bazilikális metszetű belső tereket, a rendkívül összetett oromzatos tetőszerkezete körül 
ölelte a mai állapotában mutatkozó kettős gyűrűt, elrejtve annak építészeti arculatát. A belső térben 
megjelenő három-ívű, erősítő falszerkezet egy határozott tengelyt jelölt ki a belső térben. Ez a kettősség; 
centrális tér és tengelyes falszerkezet rendkívül erős feszültséget ébreszt, a centrális tér semlegességét 
irányított térré varázsolja.  
A Magyar Szentek Temploma szintén centrális elrendezésű tér, amelyben a kelet-nyugati irányt egy 
tengely, a karzat hangsúlyos mellvéd vonala jelöli ki, amely a szentély felé irányul. A kupolával fedett 
belső teret itt is körülveszi egy külső gyűrű, a kápolna koszorúnak nevezett északi térrész, s az itt húzódó 
lejtős keresztút, amelynek stációi sajnos eddig még nem készültek el. A templom megközelítése keleti és 
nyugati irányból egy kétszintes kapuzaton keresztül történik, amelyekből egy rendkívül összetett belső 
udvarra érkezünk. Ebből az udvarból nyílnak a templom bejáratai. Ezek a „tapadó” építmények, 
városfalak rejtőzködővé teszik a központi tér lassan feltárulkozó szépségét, a Rotondo elpusztult külső 
gyűrűjéhez hasonlóan. Az összetett külső-belső tér-struktúra adja a templom mindig változatos, az 
időben lassan felnyíló szépségét. 

Török Ferenc  
                                                                                                                                                  építész 

 

 


