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rászorulsz 

majd mások 
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Lehet, hogy 

másoknak is 

segít a Te 

imád!… 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
 

Mindenszentek ünnepe figyelmünket azokra a 
megholtakra irányítja, akik már a Mennyországban 
vannak. A szentek cselekedetei nem másolhatók és 
nem sokszorosíthatók. A szentek egyéniségek, 
adott természettel és meghatározott 
életkörülményekkel. Mi a feltétele, hogy mégis mi 
is szentek legyünk? Le kell győzni az önzés 
egyeduralmát. Vállalni kell az imádság tétlenségét. 
El kell kerülni a vallással való öncélú játszadozást, 
a farizeusi lelkületet. Ki kell bírni a 
reménytelenség napjait vagy éveit, olykor vállalni 
kell a magányt. Szörnyű buktatók ezek, melyeket 
alighogy legyőzünk, máris ott a következő. 
Mindenszentek napja azt üzeni, hogy mindnyájan 
lehetünk szentek. Nem lehetetlen a feladat! Sőt, 
már az életszentség útján járunk, ha a betegágyon, 
a tanítói katedrán vagy a padokban, a főzőkanál 
mellett vagy az orvosi rendelőben, a Parlamentben 
vagy szolgálatteljesítés közben imádságban, 
szolgálatban, szeretetben és türelemben egész 
lényünket, emberi mivoltunkat Isten kezébe 
tesszük. 

HALOTTAKNAPJA 
 

Az Anyaszentegyházunk hiszi és vallja, hogy az 
Egyház nem csak az, amit itt látunk a Földön. A 
zarándok egyház Isten felé, örök célja felé halad. A 
dicsőséges Egyház, a Mennyországban, Istennel 
élő szentek közössége. Harmadik rész pedig a 

szenvedő Egyház. Ott találjuk 
azokat, akik még a tisztulás 
folyamatában vannak. Az Egyház 
hiszi, hogy szoros misztikus 
kapcsolatban állunk velük. Imáinkkal 
kísérhetjük és segíthetjük őket, hogy 
mielőbb részesülhessenek az örök 
boldogságban. A virág és mécses 
szép szokás, az értük mondott ima és 
szentmise hasznos eszköz a 
kezünkben. Éljünk velük! 

Példaképünk: KrisztusPéldaképünk: KrisztusPéldaképünk: KrisztusPéldaképünk: Krisztus    
 
Uram, Te egyszer itt jártál a Földön 
S hátrahagytad lábnyomodat, 
Hogy legyen mit követnünk. 
Te, aki a mennyből letekintesz  
minden vándorra, 
Erősítsd a fáradtat,  
bátorítsd a csüggedőt, 
Térítsd vissza az eltévedtet,  
vigasztald a küzdőt. 
Te, aki az idők végén ismét eljössz, 
Hogy megítélj mindenkit, 
Urunk és Megváltónk, 
Hadd álljon példaképed tisztán és világosan 
Lelki szemeink előtt, 
Hogy szétoszlassa a ködöt! 
Segíts nekünk, hogy Téged követve 
Érkezzünk meg üdvösségedbe 
És otthont találjunk Tenálad! 
     (Kierkegaard 

 
 
 
 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

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

TELJES BÚCSÚ NYERHETŐ… 
 

 Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és 
legalább lélekben imádkozik a megholtakért, 
november 1 – 8–ig minden nap teljes búcsút nyerhet.  
 Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa 
szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet 
nyerni a temető meglátogatásakor. 

 Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap 
delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy 
templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút 
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy 
Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú 

elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és 
Mindenszentek ünnepén is. 



Őszinte levél minden magyar emberhez! 
Böjte Csaba levele 

 

 Többen is kérték, hogy menjek a Kossuth térre és szóljak az ott egybegyűlt emberekhez, az evangélium, az élő Isten nevében. Október 23, a 
szörnyű magyar verés napja után is sokan kérdezik, hogy egy keresztény embernek ilyen helyzetben mit a teendője. Úgy érzem, hogy nekünk, 
Istenre figyelő embereknek válaszolnunk kell ezekre a kérdésekre, még akkor is, ha nehéz. Imádkozás közben három gondolat fogalmazódott meg 
bennem, melyet alázattal megosztok veletek.  

1. Annak idején 2004. december 5-én is azt éreztem, hogy Gyurcsány Ferenc uszítására az én magyar állampolgárságomat el lehet vitatni, de 
a jókedvemet, az életbe, a szeretetbe vetett hitemet, keresztény reményemet nem, azt csak én adhatom oda. Úgy gondolom, hogy ezek olyan 
értékek, melyekről soha, semmilyen körülmények között nem szabad lemondanunk. Nem szabad hagyni, hogy a szomorúság, a gyűlölet, a 
reménytelenség eluralkodjon rajtunk. Soha, semmilyen körülmények között nem szabad letérnünk a szeretet, a remény, megváltónk, Krisztusunk 
által mutatott útról.  

2. A szentírásban szereplő vezetők közül volt olyan, melyik elvesztette a nép és Isten bizalmát. Saul király letért arról az Útról, melyre Isten 
állította. Az Úr parancsára a próféta felkente helyette Dávidot, akinek menekülnie kellett haragvó királya elől. Egy alkalommal egy barlangban 
bujkált katonáival Dávid, és a király egyedül ebbe a barlangba vonult vissza, hogy könnyítsen magán. Dávid egyik katonája meg akarta ölni a nép 
kegyéből kiesett vezetőt, de Dávid leintette, és azt mondta, ne emeld a kezed rá, "mert király marad, míg az ideje ki nem telik". Döbbenetes: 
Dávid nem engedett az erőszaknak. Hiszem, hogy az erőszak, a vérontás nem szül igaz holnapot. Őszinte tisztelettel hajtom meg fejemet népem 
előtt, amiért ilyen nagy türelemmel viseli sorsát.  Saullal a saját emberei számoltak le.  Gyurcsány Ferenc Balaton parti beszédében saját pártját, 
meg a vele együtt kormányzó liberális pártot illette hihetetlenül kemény kritikával. A történelmi magyar baloldalt, és a liberális pártot nem 
hiszem, hogy valaha valaki ennyire keményen, durván elítélte volna. Október 23-án, Gyurcsány Ferenc megverette -válogatás nélkül- az utcán 
lévő magyar embereket. Olyan bűnt követett el, melyre semmilyen mentsége nincs, s mellyel nevét örökre beszennyezte.  Úgy gondolom, hogy a 
jelenleg hallgató kormánypárt politikusainak két választási lehetőségük van. Az egyik, hogy elfogadják miniszterelnökük kritikáját, aki hazudozó, 
csaló, lusta embereknek nevezte őket, és hogy a pozíciójukat mentse, kész volt ártatlan emberek vérét ontatni. A másik alternatíva az, hogy 
tiltakozva kikérik maguknak az elhangzottakat, és azt mondják, hogy a miniszterelnök szava rágalom és megszólás, mert nem igaz, hogy a 
magyar baloldal és a liberális párt csalókból, hazugokból, semmittevőkből állna, és nem kérnek olyan hatalomból, melynek kezéhez vér tapad.  

Meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sok értékes ember van a két kormánypártban. Meg vagyok győződve arról, hogy ezekben a pártokban 
nagyon sokan az elmúlt években is erejüket megfeszítve dolgoztak a magyar nép javán. Hiszem, hogy e két párt ideológiájában nincs helye az 
erőszaknak, idős emberek, asszonyok fényes nappal való megveretésének, kivont karddal nemzeti ünnepre összegyűlt emberek közé vágtató 
rendőröknek. Úgy gondolom, hogy a két kormánypárt le kell hogy üljön, és külső behatás nélkül e két alternatíva között választania kell. Tiszta 
szívvel imádkozom, hogy ez a két párt - kerüljön bármilyen áldozatba is- saját múltjuk, nagy vezéregyéniségeik szellemében az igazság és az élet 
mellett döntenek. Egészen biztos, hogy ha nem hátrálnak ki felemelt fővel ebből a botrányból, akkor rájuk fog égni a képmutató, hazug, csaló, a 
saját nemzetére kezet emelő jelző, és ugyanaz lesz a sorsuk, mint azoknak a pártoknak, melyek a történelem során vért ontottak. Amennyiben 
kormányzó politikusaik mellett kiállnak ezen pártok tagjai, osztozni fognak a felelősségben, és az utókor ítéletében is. Senkit nem érdekel Hitler 
jó, vagy rossz szándéka. Agresszív, erőszakos kezéhez vér tapadt, és ezért pártjával együtt méltó volt az ítéletre.  

3. Hiszem, hogy egyház, egy ország csak hitből, munkából, összefogásból, áldozatból épülhet fel. Gyermekeimnek én is, mint oly sokan e 
Kárpát-medencében, szeretnék otthont, hazát építeni az Európai Unió által adott keretek között, hogy felemelt fővel, örömteli szívvel együtt 
élhessenek békében más szabad népek gyermekeivel. Magánvagyonom nincs, de az időmnek ura vagyok, éppen ezért vállalok 100 szentmisét, 
beszédet, elmélkedést határon belül és határon kívül, ott, ahova hívnak és az ott begyűlt összes adományt felkínálom egy „Nemzeti Megmentő 
Alapba”.  Arra buzdítok minden jószándékú magyar embert, éljen bárhol e nagyvilágon, hogy egy szívvel, egy lélekkel ajándékozzuk meg 
nemzetünket bizalmunkkal és erőnkhöz képest anyagiakkal is. Most nemzetünk nem az életünket, vérünket kéri, de ezekben a nehéz gazdasági 
időkben, jó lenne nemzeti összefogás, hogy gyermekeinket, betegeinket, bajba lévő testvéreinket segíteni tudjuk. Éppen ezért arra bíztatok 
minden jóakaratú magyar embert, hogy adjunk 100 munkaórát, életünkből a közös holnapunkért. Az orvos, a művész, a kőműves, a szántóvető, 
mindenki vállaljon saját szakmájában száz óra munkát az előttünk álló évben, minden hónapban egy munkanapot, és ennek az árát adjuk közösbe, 
hogy az egészségügy, a tanügy és a szociális intézmények szükséges reformját véghez lehessen vinni. Milyen szép lenne, ha 15.000.000 magyar 
válaszolna bizalommal és szeretettel erre a felhívásra. Népünk nagyjait megkérnénk ennek a Nemzeti Megmentési Alapnak a felügyelésére, 
melyből minden olyan pályázatnak az önrészét lehetne kifizetni, mely az egészségügy, az oktatás, és a szociális szféra reformját szolgálja. 
Hiszem, hogy vannak a Kárpát-medencében még igaz, őszinte emberek, kikben a népünk megbízhat. A közeledő Advent nagyon jó alkalom lenne 
az összefogásra, egy új közös magyar karácsonyra való felkészülésre, a megtérésre, melyre mindannyiunknak szüksége van, hogy őszinte szeretet 
szülessen közénk! Városainkban, falvainkban egy-egy kitűzött időponton szervezzünk szép kulturális, vallási rendezvényeket, érdemes 
művészeink, lelkipásztoraink, népünk nagyjai tartsanak értékes, lélekemelő előadásokat, hogy hitünkben, nemzeti identitásunkban 
megerősödjünk, reménnyel, bizalommal töltekezzünk. Az előadások végén a kiosztott csekkeken mindenki belátása szerint támogathatná a 
magyar nemzet újjászületését. Ezeket a rendezvényeket határon belül, de határokon kívül is meg kellene szervezni. Ez legyen a mi tüntetésünk 
minden városban és faluban! Építsük a holnapot, melyik a miénk. Egy ilyen rendezvényre, mely nem valaki ellen, hanem a népünk gyerekei, 
öregei, betegei, szenvedő testvéreink megmentésére irányulna, és éppen ezért nagyon sokan eljönnének, politikai, világnézeti különbség nélkül. 
Meg vagyok győződve arról, hogy a közös összefogás, annak eredményei mindannyiunk szívében a reményt, a közös magyar holnapba vetett 
bizalmat erősítené. Alapítványunk 650 bajba jutott, árva gyereknek ad otthont, és mégis vállalok 100 óra munkát népemért, mert úgy gondolom, 
hogy most nem fürdőszobák felújítása, nem valamelyik házunknak újrafödése a legfontosabb, hanem népünk nagy családjának a jövője. Úgy 
érzem, hogy a mindennapi kenyérnél is fontosabb gyermekeim számára az őszinte beszéd. Hiszem, ha nagylelkűen, áldozatokat vállalva összefog 
15.000.000 magyar a nagyvilágról, akkor itt az EU határain belül, más nemzeti közösségekkel együtt, egy virágzó otthont teremthetünk 
gyermekeinknek itt a Kárpát-medencében.  

 Merjünk nagylelkűek lenni, merjünk áldozatot hozni, népünk jövőjébe értékes vetőmagot szórni. 
 

 Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér. 



Őszi zarándoklatŐszi zarándoklatŐszi zarándoklatŐszi zarándoklat    
 
Október 14-én Gábor atya kirándulást szervezett Máriapócsra és 
Nyírbátorba. Kicsit nehezen jött össze a létszám, de végül megtelt a 
busz. Hosszú volt az út, de megérte. A máriapócsi kegytemplomban 
ismertetést hallottunk a zarándokhelyről, majd misén vettünk részt. 
A Mária-kép és a környezet mindnyájunkra nagy hatással volt. 
Megebédeltünk és utána imádkoztunk a nemzetért. Aztán a közeli 
Nyírbátorba mentünk és megnéztük a minorita és a református 
templomot. Nagy élménnyel gazdagodva tértünk haza. Köszönjük a 
szervezést! 
       Vasas Márton 

    

Az idei pásztorjáAz idei pásztorjáAz idei pásztorjáAz idei pásztorjáték szervezése már megkezdődött…ték szervezése már megkezdődött…ték szervezése már megkezdődött…ték szervezése már megkezdődött…    
 
Mint tudjuk – sajnos – rohamosan közeledik a karácsony, bár ti úgy 
érzitek, nem elég gyorsan… Ezért már most hirdetjük, hogy aki szerepelni 
szeretne az idei pásztorjátékban, jelentkezzen Tamás atyánál 
november 5-ig!  Olyanok jelentkezését várjuk, akik vállalják a 
szerepeikhez tartozó szöveg megtanulását, és részt vesznek a próbákon 
is! 

A Mi-Újság Szerkesztősége karácsonyi versíró-pályázatot hirdet! 
 

A pályázók feladata egy 4 soros karácsonyi vers írása,  
amelyben lehetőleg minél több (költői) kép szerepeljen.  

Minél több olyan szó, amely egy-egy konkrét,  
a karácsonnyal kapcsolatos képet idéz föl az olvasóban.  

A pályázat beadásának határideje november 20.  
Kérjük, világraszóló költeményeiteket eddig a határidőig juttassátok el  

nevetekkel és életkorotokkal együtt egy borítékban 
Szilasné Udvardy Katalinnak vagy Gábor atyának!  

A legjobb pályaműveket a decemberi Mi-Újságban közöljük,  
és szerzőiket értékes jutalomban részesítjük!  

Várjuk tehát a szárnypróbálgató tehetségek jelentkezését! 
 

Mindenkinek sok sikert kíván a versfaragáshoz a Szerkesztőség! 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     

Mi Újág? a Magyar Szentek Plébánia havi tájékoztató lapja. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es 
telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf. 70. levélcímen, illetve e-mail címen: magyarszentekbp@freemail.hu 
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este este este este fél fél fél fél 6 órakor6 órakor6 órakor6 órakor    
  

az ott nyugvók lelki 
üdvéért. 

 

A Kruspér utcai kápolnában 
reggel 7 órakor kezdődik 

szentmise. 

November 19-én 

vasárnap 

Szent Erzsébet napi 
gyűjtés 

lesz országszerte. 
Az adományokat a 

Karitasz céljaira, 
a rászorulók 

megsegítésére, 
valamint az egyházi 
fenntartású szociális 

intézmények 
működésére fordítjuk. 

 

November 1-jén szerdán, 
Mindenszentek napjánMindenszentek napjánMindenszentek napjánMindenszentek napján 

ünnepi szentmisét 
mutatunk be a 

 
Magyar Szentek 
Templomában   
reggel 7 órakor, 

 
a Kruspér utcai 

kápolnában   
este fél 6-kor, 

melyet szentségimádással 
fejezünk be.  

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK 50. ÉVFORDULÓJÁN 
EMLÉKM ŰVET AVATUNK  A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMÁNAK KERTJÉBEN, 

MELYRE SZERETETTEL MEGHÍVJUK. 
 

KRÓNIKÁSÉNEK 1956 - 2006. 
JÓKAI ANNA  AZONOS CÍMŰ VERSE ALAPJÁN A MŰ ALKOTÓJA V. MAJZIK MÁRIA. 

 

2006. NOVEMBER 4-ÉN SZOMBATON 
 

17.30 PÜSPÖKI SZENTMISE A TEMPLOMBAN A FORRADALOM ÁLDOZATAIÉRT 
 

18.30 EMLÉKMŰAVATÁS A TEMPLOMKERTBEN.  
A VERSET ELMONDJA ÉS BESZÉDET MOND: JÓKAI ANNA 

 
19.30 FAURE: REQUVIEM A TEMPLOMBAN 

ELŐADJA A SZERVITA KÓRUS ÉS A FŐVÁROSI ÉNEKKAR,  
VALAMINT A PESTMEGYEI SZIMFÓNIKUS ZENEKAR.  

VEZÉNYEL: NOSEDA TIBOR  ORGONÁL: DEÁK LÁSZLÓ 
 

Magyar Szentek és Boldogok ünnepét 

november 12-én vasárnap a fél 12-es szentmise 

keretében ünnepeljük, melyen a  Ciszterci Szent 

Alberik Kórus énekel. 

 Vezényel: Somogyváry Ákos és Tóth Eszter, orgonál: 

Horváth Márton. Farkas: Missa Hungarica, Liszt, Kodály, 

Bárdos, Dák Bárdos művek. 

 

November 13-án hétfőn magyar 

szentek és boldogok napján az 

esperesi kerület papjaival és 

híveivel együtt ünneplünk. 

Az ünnepi szentmisét ezen a napon 

este 7 órakor mutatjuk be, hogy 

minden atya el tudjon jönni. 


