
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Ha elıadáson, tanításon veszünk részt, mindenki másik mondatot visz haza az ott 
elhangzottakból, amit nem csak lejegyzetel, felír vagy megjegyez, hanem úgy érzi, ez pont neki szólt. 
Lénye legmélyén ragadja meg. Személyes üzenetként kapja. Ezt éltem én át az utolsó katekézisen, 
melyet dr. Udvardy György püspök atya tartott csütörtök esténként felnıttek számára (akik egyre 
növekvı számban vettek részt rajta). Arra a kérdésre kerestük a választ, vajon miért emlékezünk meg 
évrıl évre ugyanazokról az ünnepekrıl, hiszen azok tartalma, mondanivalója nem változik. Válaszként a 
püspök atya azt mondta, nem az ünnep lényege módosul, hanem mi változunk idırıl idıre, és 
érintenek meg ezek az ünnepek minket eltérı módon minden évben, ha hagyjuk. Érdekes ezt 
végigvezetni az apostolok alakulásán, változásán nagycsütörtöktıl Úrnapjáig. 
 Az Oltáriszentség alapításának ünnepe nagycsütörtökön van. Miért térünk vissza rá alig két 
hónap múlva? Nagycsütörtökön nem értjük Jézus szavait. Nem értjük, de 
hisszük, hogy amit mond, az igaz. Elfogadjuk, hiszen három éven keresztül 
bizonyította, hogy bármilyen furák és hihetetlenek ötletei („nem halt meg, 
csak alszik”), mindig úgy van, ahogy mondja (és Jairus lánya szavára felült). 
Nem szemfényvesztı, nem csaló. Nem is varázsló. De amit mond, az igaz, mert İ 
maga az út, az igazság és az élet. Akkor, amit itt mond az utolsó vacsora 
asztalánál, annak is igaznak kell lennie. Nem értem, de biztos, hogy úgy van. De 
nincs idınk sokat elmélkedni e kérdésen, hiszen félelmetes tempóban 
zajlanak az események: Olajfák-hegyén a vérrel verítékezés, elfogatása, 
elítélése, kínzása és halála alig több mint 24 óra alatt. És ezzel még nincs vége, 
hiszen a testét ugyan megölhették, de benne nem tudtak kárt tenni: 
harmadnapra feltámadott. Idırıl idıre újra megjelenik apostolainak, hogy a húsvéti idıben 
megerısödjenek hitünkben. Ne féljenek a haláltól, mert utána is élet vár, az örök élet. De egyszer csak 
azt mondja, ennyi elég. Már elég biztosak vagytok a hitetekben, most elmegyek, de elküldöm a 
Vigasztalót. És mi az apostolok között a felhıkön akadt tekintettel bámulunk utána, majd lelkileg 
összetörve bezárkózunk „a terembe”, lelkünk magányába. És várunk. Változó erıvel, ingadozó 
meggyızıdéssel kapaszkodunk a mondatba: amit mond, az úgy is van. És 10 nap múlva megérkezik a 
Szentlélek. Kisöpör lelkünkbıl minden félelmet, görcsöt és bizonytalanságot és eltölt erejével, 
bátorságával. És az apostolok (bár maguk sem értik) minden félelmüktıl megszabadulva az utcákra 
mennek, és hirdetni kezdik az evangéliumot, Jézus örömhírét.  
 És ezután a pünkösdi ünnep után 10 nappal térünk vissza (eredetileg csütörtökön) az 
Oltáriszentség gondolatához, fogalmához, egy direkt ennek szentelt nappal, hiszen a nagycsütörtöki 
megalapítástól lényegünkben változtunk meg az apostolokkal. A szenvedés óráinak kétségbeesését 
követte a feltámadás bizonyossága, a húsvéti idınek hitünkben való megerısödése, majd pünkösd 
erejének, bátorító Szentlelkének lendületével az utcára megyünk kezünkben a Monstranciában ünnepelt 
Oltáriszentséggel, és ott teszünk tanúságot hitünk legmélyebb misztériumáról, titkáról, amit nem 
értünk, de bizton hiszünk és vallunk:  
 

 
"Én vagyok a mennybıl alászállott, élı kenyér. 

Aki ebbıl a kenyérbıl eszik, örökké élni fog. 
Az a kenyér, amelyet én adok,az én testem a világ életéért." 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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E l sıá l do z ás  
 

Május 20-án öt fiatal vette magához elıször 
az Oltáriszentséget. Imádkozzunk értük, hogy ez az 
elsı találkozás maradandó legyen számunkra. 
 

Te DeumTe DeumTe DeumTe Deum    
 

Téged, Isten dicsérünk,Téged, Isten dicsérünk,Téged, Isten dicsérünk,Téged, Isten dicsérünk,    és hálát adunk mindenért!és hálát adunk mindenért!és hálát adunk mindenért!és hálát adunk mindenért!    
    

Mindenért, mi ennek a tanévnek során minket ért. Annyi 
kegyelemmel és áldással halmoztál el és bizony 
nehézségekkel és próbakövekkel is, de mind a mi javunkat 
szolgálta, mert Te mindent a javunkra fordítasz. Eddig az 
iskolapadban töltöttük napunk nagy részét, most 
elközelgett a nyár, a szabadság ideje és fellélegezhetünk. De 
nem szabad felednünk, az igazi kihívás most kezdıdik. 
Tanúságot kell tennünk a Te evangéliumodról, jó híredrıl. 
Fogadd hát imánkat, melyet ıszinte szívvel mondunk most 
Neked: Hálát adunk Urunk az elmúlt tanévben vett jókért. 
Erıs a szándékunk, hogy igaz tettek fakadjanak 
nyomukban. Add szándékunkra áldásodat! 

        Ámen. 

Francia természetbarátok imádsága 
 
Úr Jézus, engedd, hogy olyan egyenesek 
Legyünk, mint a fenyıszál, 
Amely egyenest az ég felé lendül. 
 

Nagylelkőségünk pedig, 
Mint az éltetı nedv, 
Amely benne felszívódik és táplál. 
 

Lelkünk legyen tiszta, 
Mint a hegyi patak vize, 
Amely a fehérlı hóból születik. 
 

Akaratunk legyen szilárd, 
Mint a kıszikla: 
Repedések és karcolások nélkül. 
 

Egész életünkben, bármerre járunk is, 
Te légy csavargásaink, 
Vándorutunk társa. 
 

Az útszélen emelkedı kereszt jelentse 
Számunkra mindig a találkozást 
A Jóbaráttal. 
 

Legyen ez mindig így! 
(Török József fordítása) 

 

Csíksomlyói zarándoklat 
 

„Ha elindulsz zarándok testvér 
sok ország földjén át, 

8 dolgot kell, hogy megjegyezzél, 
hogy köszönthesd Máriát. 
Tiszta lélekkel indulj…” 

 Az Úr jóvoltából részt vehettem az idei 
csíksomlyói zarándokúton. Mint tudjuk, ez a magyarság 
nemzeti zarándokhelye Székelyföldön. Több ismert 
emlékhelyen vezetett utunk, míg megérkeztünk 
Szentegyházasfaluba. Innen indultunk zarándoklásunk igazi 
célja felé, a Szőz Anyához. Magát az igazi élményt nem 
lehet szavakba önteni. Amit a lelkedben, a szívedben érzel, 
az megfoghatatlan. Ami ebbıl leírható, az csak „külsıség”, 
nem tükrözi a lényeget.  Kora reggel indultunk utunk célja 
felé busszal, majd megkezdıdött az igazi zarándoklat, 
gyalog a hegyre fel. Hatalmas emberáradat. Rózsafüzérrel a 
kézben, Mária-énekkel az ajkakon igyekeztünk égi 
Anyánkhoz. Felemelı volt az egész látvány. A mi lelki 
elıkészületünkben segítségünkre volt az egész úton 
Winkler Zsolt atya. Rózsafüzér imádsággal vagy éppen a 
litániával, természetesen énekekkel „főszerezve” 
fölkészített bennünket. Fölértünk utunk céljához. A 
szentmise elkezdıdött. A több tízezer ember együtt 
imádkozott és énekelt a szertartáson. Kígyózó sorok a 
szentáldozáshoz. A táj szépsége lenyőgözı volt, ami 
szintén hozzájárult és felemelı érzést nyújtott. A szertartás 
végén, mintegy áldásként, a napsütötte égbıl esıcseppek 
hullottak. Nehéz ehhez hozzáfőzni bármit is. Mire 
felocsúdtunk kábulatunkból, megtöröltük szemeinket a 
könnytıl, jött az igazi áldás: esı, majd jégesı formájában. 
Csatakosan értünk le a hegyrıl, de ez senkit sem zavart. 
Egészen más járta át lelkünket. Másnap kora hajnalban „5-
kor” indultunk, hogy a napkeltével köszönthessük Máriát. 
Igen borús volt az ég, de mire a templomhoz értünk, 
elıttünk ragyogott a nap. Szemünk láttára bújt elı a ködbıl, 
de mire üdvözültük a napba öltözött Szőzanyát, a nap 
visszabújt a köd mögé. Mint már írtam, ezt csak látni és 
érezni lehet. Csak akkor és ott, ahol a lelked van. A több 
napos zarándoklatból ez volt számomra az IGAZI élmény a 
sok más mellett.  
 A visszaúton immár „megszentelıdve”, több 
nevezetességet megnézve, minden napon misével, imával 
és énekkel érkeztünk haza.    
  KÖSZÖNÖM!   Piroska néni 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
…mi jut eszükbe a szabadságról … 
 
Bár még tart a tanév, lassan már számolhatjuk a 
V A K Á C I Ó betőit… Az érettségizıknek is 
már csak a szóbelik vannak hátra, a 
vizsgaidıszaknak is már-már a felénél járunk. 
Közeledik a nyár, az üdülés, kikapcsolódás ideje. 
Ennek kapcsán kérdeztünk meg néhányakat, és 
kérdezünk téged is: 
 
Mi jut eszedbe a szabadságról? 
 
–A szabadságról a szobor jut eszembe 
(„szabadság-szobor”), a madarak, ahogy az égen 
repülnek, meg persze a tanév vége. (19 éves lány) 
 
–A nyugalom, a szerelem – „Szabadság, 
szerelem!” – és a jó idı. (48 éves nı) 
 
–A szabadságról egy híd jut eszembe, amely 
bennünk van, és nem köztünk, és amiért küzdeni 
kell. (15 éves fiú) 
 
–A szabadságról elsıre a pihenés, a magasság és 
a szárnyalás jut eszembe. (24 éves lány) 
 
–A szabadságról a kék ég végtelensége, a csend, 
a gondolatok és a lélek szabadsága és a szabadon 
csapongó képzelet jut eszembe. (19 éves lány) 
 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 
Szentháromság hitünk legnagyobb titka. Egy az Isten, 
aki három személy: Atya, Fiú és Szentlélek. 
Keresztény életünk nagy öröme, hogy a keresztség óta 
az Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek 
templomai vagyunk. FELADAT:  Írd be a megadott 
szavakat a négyzetrács vízszintes soraiba és olvasd 
össze a vastagon bekeretezett betőket! SZAVAK:   
JÉZUS, TIZENEGY, TANÍTVÁNY, HEGYRE, 
HOZZÁJUK, PARANCSOL, HATALMAT, 
TANÍTSÁTOK, VILÁG. 
Megfejtés: ………………………………………… 
Név: ………………………………………………... 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Hogy hívják a fázós nyomozókutyát? 
- Coldrex. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Hogy kell elhallgattatni a sámánt? 
- Hallgassámán! 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Hogy hívják a kopasz teherautót? 
- Tarifa. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Malacka, tudsz nekem mondani 5 afrikai 
állatot? 
- 2 oroszlán, meg 3 zsiráf. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Hogy hívják a kommunista légitársaságot? 
- ProletAIR. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Hogy hívják a külföldi birkapásztort? 
- Német juhász. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Hogy hívják a hajlékony kisbabát? 
- Flexibilis. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Mi van az Ég és Föld között? 
- és. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
- Mi az, ugat és focizik? 
- Labdarúgó EB. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Gyerekszáj: 
 

„Tamás atya miért nem a mise elıtt mos 
kezet???”  

 
          
          
          
          
              
          
          
          
          
 
Plusz pontért: Másold ki a szöveget, ahonnan valók a 
szavak! (Mt 28,16-20) 

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



2007. június 16-án  
papszentelés lesz 
Esztergomban. 
Imádkozzunk régi  
és új papjainkért! 

 

Úrnapja,  
az Oltáriszentség ünnepe:  

2007. június 10-én lesz. 
A körmenet  

a 9-es szentmiséhez kapcsolódik. 
A körmenet szebbé tételéhez hozzatok 

virágszirmokat! 
Várjuk az elsıáldozókat és a többi apróságot szirmot 

hinteni! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
Egész tanév minden öröméért és bánatáért, 

minden sikeréért és kudarcáért 
 

adjunk hálát együtt 

2007. június 17-én a 9 órai 

Te Deum szentmisében! 
 
 
 

 

 

 
 

Égı csipkebokor közösség: 
július 1. - július 7. 

Miskolctapolca 

Gyermektábor (6 - 16 éves korig): 
július 1. - július 7. 

Vonyarcvashegy 
 

Jelentkezési lapok a hittanteremben átvehetık és június 11-ig leadhatók. 

 

 

Templomunk felszentelésének 11. évfordulóját ünnepeljük  

2007. augusztus 19-én 

 a fél 12-es püspöki szentmisén.  

(A szentmisét követıen közös ebéd lesz a híveknek a templomkertben,  
a hagyományokhoz híven papák – papok focimeccs 4 órakor,  
újdonságként pedig pingpongozási lehetıség a kamaszoknak) 

 

 

Augusztus 15-én, szerdán 
Nagyboldogasszony 

Ünnepén  
templomunkban reggel 7-kor, 
a kápolnában este fél 6-kor 

lesz ünnepi szentmise. 
Ezen a napon a misehallgatás 

kötelezı! 
Augusztus 20-án  

Szent István király 
ünnepén  

a Magyar Szentek 
Templomában  

fél 12-kor,  
a kápolnában reggel 8-kor 

és este 7-kor lesz 
szentmise. 

Egyházközségünk 

legnagyobb ünnepét 

töltsük együtt! 
 

Szeretettel köszöntjük egyházközségünkben Ottó Rezsı 
atyát, aki május közepétıl segít a lelkipásztori munkákban.  

Miserend változás a kápolnában!!! 
Nyári idıszakban (június, július, augusztus hónapokban) a Kruspér utcai 

Szent Tádé kápolnában hétfın és szombaton nem lesz szentmise. 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen osztoznak örömünkben 2007. augusztus 4-én 16 órakor a Magyar 
Szentek Templomában tartandó nászmisés esküvınkre.     Szidor Orsolya és Veres Gábor 


