
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arany János oly szépen vezeti be egyik balladáját: "Szép piros a pünkösd reggel / Mintha tőzzel-Szentlélekkel 
/ Menny-föld tele volna." E lélekkel való telítettség ott vibrál lelkünkben minden pünkösd reggelen. De ki 
tudja szavakban kifejezni, hogy mi ez? Hiszen a Lélekrıl tudunk a legkevesebbet. A szentháromsági 
személyek közül az Atyát segíti megsejteni egy jó apának-anyának képe, aki gyermekeiért mindenre képes. 
A Fiúistent közel hozza hozzánk a gyermeki érzés, ami felnıttkorunkban is fel-felfakad, mint örökös vágyódás 
az örök gyermekség után. De a Szentlélekrıl a legnagyobb elmék is csak azt mondják: kifejezhetetlen, 
kimondhatatlan fölség. Ezen nem kell csodálkoznunk, mert hiszen a "lélek" szóról sincs fogalmunk. A 
bölcselet csak azt mondja róla: testetlen valóság. A lélek nem testi valóság, így sajátos ismeretünk nincs 
róla. De azért nem kell lemondanunk a megismerésérıl. A bennünk lakó lélek elsı megnyilvánulása a beszéd. 
Milyen aggódva lesik a fiatal szülık kisgyermekük elsı visszamosolygása után az elsı szavakat, és milyen 
boldogok, ha meghallják a csöppség ajkán: ma-ma, pa-pa. Éppen ezért a nyelv és beszéd géniuszát kell 
megkérdeznünk, amikor a Szentlélek után kutatunk. Kérdezzük hát: mit mond az emberi beszéd a lélekrıl? 
 A lélek hiányát jelezzük, amikor az emberségébıl teljesen kivetkızött, kegyetlenkedı felebarátunkra 
azt mondjuk, hogy lelketlen. A gépiesen végzett munka rohamára megjegyezzük, hogy lélekölı. Az egyhangú 
munkáról megállapítjuk, hogy lélek nélküli, lélektelen. Azt, hogy valami lélekvesztı, arra mondjuk, aki nagy 
feladatokra kevés reményő lehetıséggel rendelkezik, mint egy nagy folyamárban picinyke csónak. Akibe 
hálni jár a lélek, az alig él. Aki nagyon komolyan átérzi feladatát vagy akár egy megjegyzést, az a lelkére 
veszi. Aki valakitıl irtózik, annak sem teste, sem lelke nem kívánja. És ha valaki nagyon belelendül valamibe, 
az testestıl-lelkestıl benne van. Ha valakit nem értünk, mit miért csinál, azt mondjuk: lelke rajta. Viszont, 
ha valakit nagyon szeretünk, így szólítjuk meg: lelkem. Ha valamit nagyon szeretnénk elérni, azt lelkére 
kötjük a másiknak. Aki boldog örömmel dolgozik, az lelkes; aki viszont csak ímmel-ámmal, abba lelket 
akarunk önteni. A hanyatlókat és vonakodókat lelkesítjük. Teljes erıvel vállalt munkáinkba a lelkünket is 
beleadjuk. És ha valaki elkövetett valamit ellenünk, és nem akarunk bosszút állni, ezzel zárjuk le a kérdést: 
száradjon a lelkén. Ha pedig mindent elkövetünk embertársunk meggyızésére, akkor kitesszük a lelkünket 
is, hogy ezt elérjük. Fontos és sürgıs dolgaink, szükségleteink elintézésére lélekszakadva rohanunk. Aki a 
kritikus pillanatban sem veszti el a fejét, tudja, mit kell cselekednie, annak lélekjelenléte van. 
 Ha csak ennyit is elsorolunk a nyelv kifejezéseinek kincstárából, rájövünk, hogy a beszédben 
megnyilatkozó lélek hogyan határozza meg önmagát. És ahogy földi apáinkról az Atyára, a gyermekség 
érzésébıl a Fiúra, úgy a lélekbıl a Szentlélekre kapunk sejtelmeink számára eligazítást. Azt teszi tehát 
bennünk, amit Jézus tett velünk, és amire Jézus kért, hogy mi is tegyük.  
 A Szentlélek meg akar óvni bennünket attól, hogy embertelenül kegyetlenek és kıszívőek legyünk, 
megszünteti a lelketlenséget. Azt akarja, hogy az élet lélek nélküliségeibe és lélektelenségeibe vigyük bele a 
szeretet és az odaadás lelkét, vegyük lelkünkre felebarátaink sorsát, és érezzük át a felelısséget 
embertársainkért. Éljünk szeretetben és békességben egymással, mint akiket egy szív és egy lélek jár át. Azt 
akarja tehát a Szentlélek, amit Jézus akart és akar most is, hogy legyünk példájának utánzói, 
evangéliumának olvasói és követıi. Egyszóval bibliás, evangéliumi emberek, teljes és nem fél, negyed 
vagy tized keresztények, esetleg csak névleges keresztények, akikbe hálni sem jár a Szentlélek, hanem 
akik testestıl-lelkestıl részt vállalnak Jézus egyházának evangéliumi küldetésében. 
Éppen ezért hívni kell, hogy lelkünk Lelke legyen. Jézus azt a nevet adja neki, hogy: Hívott. Akit tehát 
akkor nevezünk a nevén, ha hívjuk. Ezért egyházunk nem szőnik meg soha hívni a Szentlelket imáinkhoz, 
munkáinkhoz, örömeinkhez, bánatunkhoz és gyászainkban, fáradságunkban, küzdelmeinkben. Hívjuk hát mi 
is az évezredes himnusszal: Jöjj, Szentlélek Istenünk / Add a mennybıl érzenünk / Fényességed 
sugarát, / Fáradottnak könnyülés, / Tikkadónak enyhülés, / Sírónak vigasztalás / Mosd meg, ami 
szennyezett, / Aszúságra hints vizet, / Orvosold a sebhelyet. / Simogasd a darabost, / 
Fölmelengesd a fagyost, / Útra vidd, ki tévelyeg. 
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Egy bérmaszül ı: 
Bérmaszülınek lenni is a szolgálatok e hálózatának 
egyik láncszeme. Az adomány, amelyen alapszik, 
részben egyszerően a hosszabb élettapasztalat, a 
hosszabb "személyes egyháztörténelem". 
Küzdelmével, sikereivel, kudarcaival, tévedéseivel, 
örömeivel, bánatával; a jó Isten irgalmas szeretetének 
megtapasztalásával. 
Bárcsak mi, bérmaszülık hőségesen és szeretetben 
mindent közvetíteni tudnánk bérmafiunknak vagy -
lányunknak, amit a jó Isten ránk bízott! 

Egy édesapa:  
„Mi, szülık pedig csendesen ültünk és 
figyeltünk. Gyermekeink mellettünk és velünk 
nıttek fel. Mindég kérdeztek és mi 
válaszoltunk, kértek és mi adtunk, hívtak és 
mi mentünk. Közben észre sem vettük, hogy 
mennyire visszavonhatatlanul váltak egyre 
felnıttebbé. Most pedig már az egész 
közösség elıtt állnak önálló döntésükkel, 
megvallva hitüket egy életre szóló 
fogadalomban. A második sorban az általuk 
választott példaképük, társuk kapott helyet. Mi 
pedig csendesen ülünk és figyelünk, közben 
büszkén örülünk, félve fohászkodunk, és hittel 
remélünk.”   Kádár Sándor 

Egy bérmálkozó:  
„11- en részesültünk a bérmálkozás 

szentségében: Schrötter Leó, Kádár Zsófia, 
Kıvári Ákos, Harmati Árpád, Ellenrider 
Gergely, Fábián András, Schrötter Tamás, 
Kádár Veronika, Farkas Ildikó Ágnes, Németh 
Ferenc és Fábián Péter.  

Komoly elhatározás, komoly döntés és 
nagy felelısség a bérmálkozás. Mi két évig 
készültünk rá és sokat tanultunk ez alatt a két 
év alatt.  

Köszönjük a segítséget Tamás 
Atyának, Zoli Atyának, Gyuri Atyának és 
Gábor Atyának.” 

Farkas Ildikó Ágnes 

Egy pap:  
 
„Számomra ez volt az elsı olyan csoport, amit 
bérmálásra felkészítettem. Ez különlegessé 
tette ezt az ünnepet. Olyasmi volt, mint amikor 
egy apa gyerekét a ballagásra kíséri. Olyan 
érzés volt, mintha elengedtem volna a 
kezüket, miután az életbe vezettem ıket. 
Most már rajtuk a sor...” 

Tamás atya 

BÉRMÁLÁS  
2007. április 22.  

Ki 
hogyan 
látta? 

 BÚCSÚZOM…BÚCSÚZOM…BÚCSÚZOM…BÚCSÚZOM…    
Húsvét 4. vasárnapján, Jó Pásztor vasárnapon eszembe jutott az a Szentírási idézet, amikor Jézus azt mondja a 
tanítványainak, hogy „úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé”. Krisztus csak azután merte 
tanítványait küldetésükre bocsátani, miután felkészítette ıket a rájuk váró nehézségekre és örömökre. Ez a 
néhány év, amit itt e közösségben töltöttem, a felkészülés évei voltak. Nehézségekkel találkoztam, de leginkább 
örömökben volt részem. Most engem is küld már Krisztus. A kedves Testvéreknek részük volt az én nevelésemben 
és felkészítésemben. Szeretném megköszönni mindnyájuk türelmét, odaadását és szeretetét. Emlékezetemben és 
imáimban mindig ott lesznek.  
Külön szeretném megköszönni Gábor atyának, hogy mindig segített, ahol tudott és egyenlı társként kezelt 
engem.  
 Mindenkit szeretettel várok Montreálba!!! 
           Tamás atyaTamás atyaTamás atyaTamás atya    

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
…hogy mi jut eszükbe a pünkösdrıl, számukra 
mit jelent a Szentlélek… 
 

A húsvéti idıszak végének fontos ünnepe a 
pünkösd, a Szentlélek eljövetele. A mi életünkben 
is minden nap ott munkál a Szentlélek, akkor is, 
ha nem vesszük észre. Plébániánk megkérdezett 
tagjaival együtt téged is arra buzdítunk, hogy 
gondolkodj el: 
 

Mi jut eszedbe a pünkösdrıl, számodra mit jelent 
a Szentlélek? 
 

–Számomra ez is egy fontos ünnep. A Szentlélek 
nagy segítséget jelent, mert amikor nehéz 
helyzetben vagyok, erıt ad. (53 éves édesanya) 
 

–A pünkösd ünnepét én kevéssé érzem 
megfoghatónak. A Szentléleknek a tanítványokra 
való leszállást egy csodának tartom, de 
hiányolom azokból, akik ma hívıknek tartják 
magukat, azt, amit Jézus a Szentlélek által adott 
az embereknek. (47 éves édesapa) 
 

–A pünkösd számomra azt jelenti, hogy a 
kereszthalál, a feltámadás és a Szentlélek 
eljövetelének története megvalósul, a 
természetben is a tavasz elérkezésével. (20 éves 
fiú) 
 

–Számomra a pünkösd egy lehetıség, hogy 
közelebb kerüljek Istenhez, a Szentlélek elküldése 
közelebb visz Hozzá. (18 éves lány) 
 

–A pünkösdrıl Jézus feltámadása utáni egyik 
legfontosabb pillanat jut eszembe, mikor a 
tanítványokat - Jézus láttán - eltölti a Szentlélek, 
és "bizonyítékot" kapnak a feltámadásra. (19 éves 
fiú) 
 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Écsy Gábor plébános atya kérésére engem ért a 
megtiszteltetés, hogy múlt vasárnap beszámolhattam 
hivatásom alakulásáról. A ’megtiszteltetés’ jelen 
esetben nem kegyes szófordulat csupán. Elsı 
alkalommal „prédikáltam” templomban, így igazi 
kihívásként tekintettem erre a szolgálatra. Arra 
számítottam, hogy megerısödöm hivatásomban. 
Várakozásom teljesült is, bár nem annyira a 
prédikációra való készületben, hanem sokkal inkább 
a plébánia tagjainak kedvessége és visszajelzéseinek 
köszönhetıen. A 9-es mise után leültünk páran 
fiatalok a templom melletti kertben, ahol egy 
számomra nagyon tartalmas és mély beszélgetés 
alakult ki a hivatásról. Külön örültem neki, hogy ha 
csak egy röpke pillanatra is, de betekintést 
nyerhettem a plébánia életébe. Megérintett a 
szentmisék összeszedettsége, hangulata és a gitáros 
zene élettelisége. Tamás atya a (szombat esti) 
szentmise végén kiemelte, hogy a plébánia 
„mögöttem áll” imádságával. Köszönet érte, és 
ígérem, ezt a „támogatást” viszonzom. 
Isten áldja a Magyar Szentek Plébánia és a Szent 
Tádé Kápolna híveit! 

Fél Szabolcs, jezsuita kispap, skolasztikus 
 

Régi plébániai szokást elevenítettünk fel, amikor a 
múlt vasárnap templomunkba érkezett Fél Szabolcs 
jezsuita kispappal ültünk le beszélgetni a 
templomkertben. 
Beszélgettünk többek között a hivatásról, a rendi 
életrıl, a családról, a nem hívıkkel való 
kapcsolatunkról és mindarról, ami éppen eszünkbe 
jutott és megkérdeztük. 
A válaszok egy része egyértelmő volt, de akadt 
közöttük olyan is, ami bizony nagyon 
elgondolkodtató, megfontolandó. Számomra talán az 
volt a legmeglepıbb, amikor kérdésemre válaszolva, 
Szabolcs elmondta hogyan is hívta ıt meg az Úr, 
csupán egy filmben (Legyetek jók, ha 
tudtok) elhangzott néhány mondaton keresztül. 
Fantasztikus így megélni Isten mindennapi 
aprólékos gondoskodását. 
    Gönczöl Katalin 
 

 
A hivatások vasárnapjának margójára 

 

 
Válaszd ki és húzd alá a felsorolásból a Szentlélek ajándékait! 

Értelem, szépség, ügyesség, bölcsesség, erısség, hőség, szerénység, jámborság, Istenfélelem, bátorság, 
tudomány, szelídség, egészség, jótanács, szeretet 

 

Az május 20-ig (borítékban, névvel ellátva, Szilasné Udvardy Katalinnak, Tel: 78-66-332, Bp.1117 Bogdánfy Ö.u.7/b. 
vagy a plébániára) beküldık között ismét meglepetést osztunk! 
 



 
 
 
V á n d o r   E v a n g é l i u m 

Plébániánk kapcsolódni szeretne a Budapest Városmisszió elıkészületeihez. A Vándor 
evangélium otthonunkba fogadásával és imádsággal tehetjük ezt meg. Tíz résztvevı személy, 
család jelentkezésével alkothatunk egy imacsoportot. Mindegyikünkhöz egy hónapban három-
három napra érkezne a vándorló Biblia és a havi imádságot, elmélkedést tartalmazó imafüzet. 
Szeretettel várjuk a jelentkezıket! 

Jelentkezni hátul, a padokon elhelyezett jelentkezési lapon és a sekrestyében lehet.  
          Ellenrieder család 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Nagymarosi  
ifjúsági találkozó  

tavaszi ideje 

2006. május 19-e. 
Idei mottója: 

 

Állj elı vele… 
(2Tim 4,2) 

Május 20-án vasárnap lesz 
templomunkban 

 az els•áldozás  
a 9 órai szentmise keretében. 

Imádkozzunk azokért a gyermekekért, 
akik ekkor fognak el•ször a 

szentségekhez járulni! 
 

 

 

Pünkösdhétf ın, május 28 -án  

 egyházmegyei majális lesz  

Máriaremetén   

a kegytemplom el ıtti parkban. 

Az évente 4-5000 érdekl ıdıt vonzó 
"Karizmák Ünnepe" egyházmegyei majálist 
a f ıegyházmegye Pasztorális 
Szakterülete rendezte meg Máriaremetén, 
a Kisboldogasszony Bazilika kertjében. 
  Ennek az ünnepnek legf ıbb célja, hogy 
összefogja és meger ısítse a 
f ıegyházmegyében m őköd ı plébániák 
család- és ifjúsági csoportjait, 
közösségeit. Éves seregszemléje a 
katolikus óvodák, iskolák kisebb-
nagyobb bemutatóinak. Idén, az egész 
napos program során 40-50 sátorban 
mutatkoznak be a plébániai közösségek, 
az esztergomi szemináriumban tanuló 
papnövendékek, a lelkiségi mozgalmak. 

  A szabadtéri Mária-oltár el ıtt felállított színpadon 
óvodák, iskolák színjátszó csoportjainak bemutatóit  
láthatják az érdekl ıdık, majd ezeket tematikus 
el ıadások, kerekasztal-beszélgetések követnek. 
   Délután ünnepi szentmisével folytatódik a progra m, 
amelyet a f ıpásztor mutat be. Az egész napos programot 
a keresztény könny őzene képvisel ıinek koncertje zárja. 

 

DR UDVARDY GYÖRGY 
püspök atya   

 

A HIT ÖRÖME  
 

címmel katekézist indít  
felnıtteknek  részére 
csütörtök esténként.  

Az elıadások   
csütörtökönként 18 órakor 
kezdıdnek a hittanteremben. 
Azoknak, akik szeretnének 

hitükben jobban elmélyedni, és 
az egyház tanítását jobban 

megismerni. 
 
Május 12-én, szombaton a 
Magyar Szentek Templomában 
ünneplik elıször a tavaly boldog-
gá avatott Salkaházi Sára emlék-
napját. 
Program: 
 9,00 ünnepi zsolozsma 
½ 10 elıadás 
10,00 színdarab 
12,00 Ünnepi mise – ereklye   
       átadás (Julius Janus pápai nuncius) 

Lepramisszió: Leprapólyák kötésével bekapcsolódhatunk a 3. 
világ leprás betegeinek megsegítésébe. Információ a sekrestyében! 
 


