
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Az újév elején elıretekintünk az ismeretlen jövıbe. Ilyenkor felmerül szívünkben a kérdés: 

mit várhatunk az elıttünk álló esztendıtıl? Mit várhatunk nemzetünk életében? Népünk gazdasági, 
erkölcsi életében? Mit várhatunk egyházunk, gyülekezetünk életében? Mit várhatunk személyes 
életünkben? Várhatunk-e jót egyáltalán? Megkönyörül-e megroppant gerincő népünkön az Isten, 
vagy még tovább süllyedünk az istentelenség, az erkölcstelenség hínárjában? Várhatunk-e jót 
öngyilkos, önpusztító népünk életében? 
Ránk tekint-e Isten, vagy tovább ürülnek amúgy is üresedı templomaink? Nem tudjuk. Az erre 
adandó válasz Istenünk kezében van. 
De, hogy várhatunk-e jót személyes életünkben, az egyedül azon múlik, hogy ki vezeti, ki irányítja 
az életünket? Ha még a magunk álmai, vágyai irányítanak, a magunk - Istentıl függetlenített -
akarata irányít, akkor nem sok jót várhatunk. 
Karácsonykor, újesztendı táján sokunknak kedves szokása, hogy újévi jókívánságainkat elküldjük 
ismerıseinknek, barátainknak. Áldott karácsonya, boldog újéve azonban csak akkor lesz a 
címzetteknek, ha szívükben megszülethet a királyok királya, Jézus Krisztus. Akkor lesz boldog 
karácsonyeste, mert akinek a szívében Jézus az Úr, az már nem az ajándékot ünnepli, nem a 
fenyıfát ünnepli, nem a dúsan megterített asztalt ünnepli, hanem az értünk földre jött Megváltót, 
aki lejött a földre, jóllehet tudta, hogy nem lesz számára hely sem a vendégfogadó házban, sem az 
emberi szívekben. Az újesztendı is azok számára lesz boldog - még ha nehézségeket, próbákat hoz 
is -, akik az Istent szeretik, mert azoknak minden a javukra van.  
Ma egy olyan világban élünk, amelyben egyik kórtünet az értékvesztés. A régi, jól bevált értékek 
már nem kellenek. Nem érték a Biblia, nem érték a hit, nem érték az egyház. De nem érték a család 
sem, mert egyre kevesebben ismerik és élik meg a „fészek melegét" a családon belül. Ma már sokan 
nem ismerik a családon belül a szeretetet, a tiszteletet, a család erejét, biztonságát. Nem érték már 
a gyermekvállalás, az anyaság. Nem érték a hazaszeretet; sokan nem is tudják, mi az? Nem értek 
az áldozathozatal, a becsület, az adott szó, az istenfélı élet. Nem értek a szeretet, öröm, béketőrés, 
jóság, szelídség, mértékletesség. 
Mi az érték ma? A pénz, a siker, a karrier, a könnyő élet, a gyors meggazdagodás. Ahogyan Ady 
Endre írta egyik versében:  
„Szépség, tisztaság és igazság lekacagott szavak,  
oh, bár haltam volna meg akkor, mikor lekacagtalak..."  
Ma a pénzért, a karrierért törik magukat és egymást az emberek, sıt, ezek miatt törnek össze a 
házasságok is sokszor. Ezekért harcol a világ. 
Csakhogy, amiért a világ harcol, azt a rozsda megeszi, a tolvajok ellopják. Jézus az övéinek idıtálló 
értékeket kínál: bőnbocsánatot, üdvösséget, békességet, elrejtettséget. Olyan értékeket, melyek 
akkor szaporodnak, ha megosztjuk másokkal is. Jézus ezt a gazdagságot akarja adni, növelni a 
következı esztendıben is. Nagy kérdés, hogy ez a miénk-e már?  
Ha még nem, akkor nincs sürgısebb dolgunk, mint menekülni Szodomából a golgotai kereszthez. 
A minket körülvevı világ egyre mélyebbre süllyed. De Istennek van egy csodálatos menekülési 
útvonala. Ez az út a Golgotára vezet. Kérdés, ismerjük-e ezt az útvonalat? Ha már letettük lázadó 
életünk batyuját Jézusnál, akkor boldog az életünk. 
  
Az utat, mely elıtted áll, 
senki nem ismeri. 
Soha nem járt azon senki, 
amelyen te fogsz haladni. 
Ez a te utad.  
Kicserélhetetlen.  
Tanácsot kaphatsz hozzá, 
de neked kell végigmenned rajta. 
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Hallgass 
a tanítód szavára. 
Isten nem hagy téged egyedül. 
İ szól hozzád 
érzéseidben és gondolataidban.  
Bízzál Benne, és magadban is. 



 

Reményt és jövıt adok nektek! 
Az MKPK 2007. évi kommunikációs programja 

 
Immár hetedik éve, hogy a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia minden esztendıben egy-egy konkrét, remé-
nyeink szerint a társadalom számára fontos keresztény 
értékre összpontosító üzenettel lép a nyilvánosság elé. A 
kommunikációs programok célja, hogy párbeszédet kez-
deményezzenek az Egyházhoz kevésbé kötıdı, jó akaratú 
emberekkel. 

A Magyar Katolikus Egyház ez évi kommunikációs programjával azt akarja tudatosítani, hogy az 
emberi élet érték, titok, Isten ajándéka, amit tisztelni, becsülni, védeni kell. Az élet védelme olyan 
kérdés, amelyben az Egyháznak is komoly feladata van. A program célja, hogy a fiatalok szemléletét 
alakítsa: a születendı gyermekek elfogadására és szeretı, biztonságos környezetben való 
felnevelésére bátorítsa ıket. A kommunikációs program elsısorban azokat igyekszik megszólítani, 
akik nem állnak közel az Egyházhoz, de várják az útbaigazítást a gyermekvállalás kérdéseiben. 

A kommunikációs program plakátja által megjelenített igen az életre természetes, Istentıl kapott 
tulajdonsága minden embernek. Az üzenet lényege, hogy a gyermek mással nem pótolható 
örömforrás a szülıknek, és létével teljesebbé teszi az ıt elfogadók életét is. 

Az emberi élet értékének, védelmének és a Teremtıtıl kapott biztonságának gondolatát jeleníti meg 
a plakáton lévı szentírási idézet, amely a 2007-es budapesti városmisszió mottója is: „Reményt és 
jövıt adok nektek” (Jer 29,11). 

Ha ránézünk a plakátra, nem tudunk kitérni a kisgyerek tekintete elıl. Ránk van utalva, mindenben 
segítségünkre szorul, de nem a félelem, hanem a teljes bizalom olvasható ki szemébıl. Úgy néz 
ránk, ahogy talán mi néznénk Istenre, ha szembetalálkoznánk vele. Számára mi vagyunk a minden. 
Ebben a gyermekben maga az ember néz ránk, aki létével dicséri reményt és jövıt adó Teremtıjét.  

 

☺    ☼             ☼    ☺ 
Téli táborban voltunk, ami kevéssé volt télinek nevezhetı, mert nappal verıfényes napsütésben, éjszaka 

meg a holdfényben sütkéreztünk a felhı nélküli égbolt alatt:DD Nagyon jó volt, bár a hó mindenkinek 

hiányzott. Egész sokan voltunk, 15 és 20 év közöttiek. Bár nem voltam ott végig (késıbb érkeztem), 

mégis nagyon élvezetes volt. Kellemes volt az út, a táj egyszerően mesés. Mivel reggel utaztunk, a dér 

még megmaradt a fákon és az elszáradt füveken, és úgy nézett ki, mintha a Jégkirálynı országába 

kerültünk volna. Aztán megérkeztünk, sajnos addigra felolvadt, és kicsit malackáknak néztünk ki a sok 

sártól, de vicces volt. Amint beléptünk a házba, mindenki kedvesen üdvözölt, és rögtön elénk raktak 2 

lapot, hogy húzzunk, mert angyalkázás lesz. Késıbb megnéztük a helység nevezetességeit, konkrétan a 

kastélyt, ami körül szintén tocsogtunk. A másik nevezetesség a játszótér volt, ahol, mint nagy lovak 

hintáztunk, meg egyesek még a csúszdát megpróbálták, mondhatni kevesebb sikerrel, mert beszorult az 

illetı ( a véletlen sértés miatt nem írom, ki volt:DD). Persze elmentünk a nagyon közeli kápolnába is, 

amihez a prérin keresztül sikerült csak eljutni. Végül kiderült, hogy templomban szınyeg van, így mi 

nem mentünk be. Este átmentünk egy másik telekre, s tábortüzet raktunk, ami kb 6-kor éledt és fél 

11 körül aludt el. Az idı között építettük a közösséget: énekeltünk, játszottunk és dumáltunk. A 

szállásra visszatérve még 1-ig fönn voltunk (persze kártyáztunk). Aztán reggel kezdıdött a pakolás, 

készülıdés a hazaútra, meg persze a kómás lelkiállapot megszüntetése. Szerencsére mindenkinek 

sikerült majdnem teljes mértékben felébrednie, a többiek ebédig végezték el ezt a feladatot. Ebédkor 

az angyalkákról fellebbentek a fátylak, és mindenki teljes mértékben tisztába jött, hogy ki miért volt 

kedves. A nagy örömködés után még készültünk egy ideig, aztán kipakoltunk a buszmegállóba, és vártuk 

a buszt. Mint a sózott heringek a piaci asztalon, úgy éreztük magunkat. Kaposváron volt 2 szabad 

óránk, és ezért megnéztük a nagy karácsonyfát, és a fıteret, nekem nagyon tetszett, mert akkor 

tényleg téli hangulat jött. A kisvasúton egész végig azon paráztunk, hogy vajon a vonatunk be fog e 

érni idıben, és elérjük e a másikat. Kicsit durva lett volna, ha nem… De szerencsénk volt, és mindenki 

épségben hazaért. Másnap már a templomban találkoztunk…   (Tudósító: Melles Fanni) 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 … hogy mit jelent számukra az ima… 
 
Elmúlt az advent és a karácsony. Elmúlt, de 
nem nyomtalanul. Miben gazdagított, milyen 
lelki élményeket jelentett számodra? Ezeket is 
végiggondolhatod, miközben elolvasod, hogy 
december végén a plébánia néhány tagja 
hogyan válaszolt kérdésünkre: 
 
Számodra mit jelent az ima, hogyan szoktál 
imádkozni? 
 

– Fontosnak tartom az imát, és bármikor 
tudok imádkozni, reggel, az autóban 
is. Este együtt imádkozunk a 
gyerekekkel és utána egyedül is, 
amikor ık már alszanak. Az utóbbi 
idıben sokat imádkoztunk egy beteg 
kisgyermekért. Az ima szerintem a 
legfontosabb, mindent megold, és 
akkor is jó, ha nincs imaszándék. (30-
40 éves családapa) 

 
– Én este szoktam imádkozni és evés 

elıtt. Közösen nem nagyon szoktunk. 
Meg ministrálás közben is. (7 éves fiú) 

 
– Számunkra nem ünnephez vagy 

évszakhoz kötött az ima. Esténként 
közösen imádkozunk, most – 
karácsony után – hálát adunk az 
ünnepkor történtekért, és ez olyan sok 
jó volt idén, hogy hosszú ideig fog 
tartani. (30 év k. édesanya és édesapa) 

 
– Esténként a családdal szoktunk 

imádkozni, ilyenkor mindenki 
abbahagyja, amit éppen csinál. 
Karácsonykor, az ajándékozás elıtt is 
együtt imádkoztunk. Szoktam 
napközben is, amikor eszembe jut, a 
buszon, vagy ha kapok egy levelet, 
hogy valakiért imádkozzam, mert 
beteg, akkor érte is. Este egyedül is 
szoktam imádkozni, leginkább saját 
szavaimmal. Ha valami konkrét 
szándékom van, néha rózsafőzért is 
imádkozom. (17 éves lány) 

 
Köszönjük minden válaszolónak, 

hogy megosztotta velünk gondolatait! 
 

Ma van az év utolsó napja,  
a hírt mindenki sms-ben kapja.  

Kopogtat az új év, már csak néhány óra,  
ne gondolj most másra, csak a szépre jóra.  

Boldog új évet! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, 

csendes lépteid kísérje szeretet. 
Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, 

légy boldog a következı 365 napon! B.U.É.K.! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Erdı szélén ezüst fenyı,  
havas ággal büszkélkedı,  
ız és nyuszi körbe járja,  
tekintetük megcsodálja.  
Képzeld el, hogy ott állok és  
BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNOK! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Itt az új év, új jót hozzon, 
régi jóktól meg ne fosszon, 
de ha új jót nem is hozhat, 

vigye el a régi rosszat!  
Boldog Új Évet Kívánok! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Megcélozni a legszebb álmot,  

komolyan venni a világot, 
mindig szeretni és remélni,  
így érdemes a földön élni. 

Kívánunk nektek minden szépet  
2007-es csodásévet! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A januári jókívánságokat Móni küldte. Köszönjük! 
 

 
 
 Miért jött el Jézus ebbe a világba? 
Megtudhatod ezt mai keresztrejtvényünkbıl. Ne 
felejtsd el, hogy ez a mi küldetésünk is! 
 
x        x x x Az „angyal” szó magyar jelentése 
x x x       x x Ahol Jézus megkeresztelkedett. 

x x      x x x x Gonoszlélek - más szóval. 

x x x    x x x x x Imádjuk-e a szenteket? 

x        x x x Evangélium - magyarul. 

x       x x x x Akinek Lukács a könyvét ajánlja. 

x        x x x Ahol Jézus nevelkedett. 

x x x       x x Kit szabad csak imádni? 

x x x x    x x x x Az elsı asszony. 

x x x x x    x x x Párbeszéd Istennel. 

         x x Zsidó imaház. 

x x      x x x x A Bibliában a kísértı állat. 

          x Jézus, Isten is Ember is egy szóval. 

x x      x x x x "Az Úr ...........rajtam." (Lk 4,18.) 

 

A január 20-ig (borítékban, névvel ellátva, Szilasné 
Udvardy Katalinnak) beküldık között meglepetést 
osztunk! 
 

 

 

 



A Magyar Szentek Plébánia  
évvégi beszámolója az  2006. évrıl 

 
Esküvı:        28 pár                                         / 1-gyel több, mint a tavaly / 
Keresztelı:  53; ebbıl 25 fiú és 28 lány.      / 24-gyel több a tavalyinál / 
Elsıáldozó:     8                                               /  2-vel kevesebb, mint a tavaly/ 
Bérmálkozott :  22 fı (Egyetemi Lelkészségtıl) 
Halottak :             105 fı: ebbıl 44 férfi és 61 nı.    / ugyanannyi, mint tavaly/ 
Mindössze 26 fı részesültek a  szentségekben !!!  
Ez nagyrészben a hozzátartozók felelıssége!!! 
Ha valamivel még tudunk segíteni elhunyt szeretteinken, az nem a virág és a drága 
síremlékek, hanem az értük felajánlott ima és szentmise. 
Az egyházközség területén kb. 14,000 ember él. Templomba illetve kápolnába 
vasárnaponként 900 – 950 fı jár. Ebbıl egyházi adót mindössze 342 -en fizettek,  
18-zal több mint tavaly, és 82-vel kevesebbb, mint tavalyelıtt. Megdöbbentı, 
hogy még azok közül  sem érzi mindenki szükségesnek az egyházi hozzájárulás 
fizetését, akik rendszeresen, vasárnapról vasárnapra itt vannak a templomban és részt 
vesznek a plébánia rendezvényein. Pedig a perselypénz az vajmi kevés ahhoz, hogy 
egy ekkora templom és plébánia kiadásait fedezni tudja. 
A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából közel 950.000 Ft-tal támogatták a kedves 
hívek egyházközségünket, a Szent Tádé Alapítványon keresztül. Kicsit több, mint az 
elızı évben. 
Hálásan köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a templom fenntartásához, 
valamint az ifjúsági programokhoz adományaikkal hozzájárultak. Köszönjük azok 
munkáját is, akik a templom vagy a kápolna szebbé tételén egész évben fáradoztak. 
Köszönet a sekrestyés és a kántor áldozatos munkájáért, és a ministránsok 
oltárszolgálatáért, valamint az ifjúsági kórus mőködéséért. Köszönöm azok segítségét 
is, akik a templomkert szebbé tételében segítettek ebben az évben. 
Sok szép program, rendezvény, hangverseny is volt a templomban ebben az évben, 
különösen a templom felszentelésének 10. évfordulója alkalmából. Köszönet a 
szervezıknek, különösen Dr Göblyös Péternek a hangversenyek lelkes szervezésért, 
reméljük ezzel is gazdagítottuk híveink lelki élményét.  Külön köszönjük a szép 
harangjátékot, melynek anyagi költségeit egy kedves házaspár vállalta magára. 
Hasonlóképpen szép mővészeti alkotással gazdagodott egyházközségünk: elkészült 
V.Majzik Mária ’56-os emlékmőve a templomkertben. 
Lopások száma valamelyest csökkent ebben az évben. De azért virágokat, vázákat, 
perselyekbıl pénzt idén is vittek el a templomból, illetve az urnatemetıbıl. Sokszor 
puszta jelenlétünkkel is megtudjuk óvni közös értékeinket, azzal hogy napközben be-
be nézünk a templomba, vagy az urnatemetıbe. 
Köszönetet mondok mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy 
imádságával segítette egyházközségünk életét, amit a jövıben is szeretnék kérni.  
Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett ! 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı 
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. 

 


