
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De jó lenne, ha ezt legalább most októberben sokan elénekelhetnénk innen a plébániai közösségbıl is. De 
ugyan már! Ez olyan nehéz… Igaz? Érdemes elolvasni hát ezt az írást Monforti Grignon Szent Lajos-Mária 
tollából! 
 

Ahogyan a lélek számára a jól elimádkozott Rózsafüzér a legérdemszerzıbb imádság, ugyanúgy nem 
is akad még egy ima, amelynek helyes elvégzése, és amelyben való kitartás annyi nehézséggel járna, 
mint a Szentolvasó elimádkozása, mégpedig elkalandozásaink miatt, amelyek ugyanazon imaszöveg 
ilyen gyakori ismétlésénél természetszerőleg jelentkeznek. Ezért a Szentolvasóban való kitartás sokkal 
nagyobb áhítatot követel tılünk, mint bármely más ima, akár még Dávid Zsoltárainak elmondása is.  
 

Mialatt imádkozunk, minden oldalról háborgat minket a gonosz lélek, és 
miután nagy veszıdséggel és számos elkalandozással mondjuk a 
Szentolvasót, odasúgja nekünk: "Amit te most imádkozol, az teljesen értéktelen, 
Rózsafüzérednek semmi értelme nincs, jobban tennéd, ha dolgoznál vagy az 
ügyeidet intéznéd, csak az idıdet vesztegeted ilyen sok szóbeli és 
állhatatlan, felületes imával. Egy félórás elmélkedés vagy lelki olvasmány sokkal 
többet érne. Holnap, mikor majd kevésbé leszel álmos, sokkal 
áhítatosabban tudsz imádkozni, majd akkor elmondod a hátralevı részt."  
 

Ilyen trükkökkel gyakran sikerül az ördögnek, hogy valaki teljesen vagy 
részben feladja a Szentolvasót, hogy más imát mondjon vagy az imádkozást 
máskorra halassza. De te, kedves barátom, ne higgy neki, és gy őjts bátorságot,  még akkor is, ha 
fantáziád az egész Rózsafüzér alatt más gondolatok körül kalandozott, pedig te, mihelyst észrevetted, 
megpróbáltad, ahogy csak tıled tellett, előzni ıket. Rózsafüzéred annál jobb, minél érdemszerz ıbb, 
és annál érdemszerz ıbb, minél fáradságosabb és minél kevésbé kellemes l elkednek az adott 
pillanatban.  És minél jobban zaklatják lelkünket azok a nyomorult kis férgek és hangyák, melyek 
akaratunkon kívül képzeletünkben ide-oda futkosnak, és lelkünknek nem hagynak idıt, hogy az imát 
ízleljük és békében mondhassuk. Ha az egész Szentolvasó alatt harcolnod kell ezek ellen az ostromló 
gondolatok ellen, harcolj bátran a kéznél levı fegyvereddel, vagyis folytasd a Rózsafüzért, még 
akkor is, ha éppen semmilyen lelki vigaszt nem érze l. Ez ugyan egy fáradságos, de a hőséges lélek 
számára biztosan üdvözítı harc lesz.  
 Bátorság tehát, Jézus Krisztus és az İ legszentebb Édesanyjának hőséges szolgái és 
szolgálóleányai, kik elhatároztátok, hogy a Szentolvasót naponta elimádkozzátok! 
 

Mert a Rózsafüzért rendszeresen imádkozók számára számos ígéret sorakozik: 
 

• Aki a rózsafüzér imádkozásával hőségesen szolgál, jelentõs kegyelmekben fog részesülni 
• Mindent meg fogsz kapni, amit a rózsafüzér imádkozásakor kérsz tõlem 
• A tisztítótőztõl megszabadítom azokat, akik hőek voltak a rózsafüzérhez 
• Aki igaz áhítattal imádkozza a rózsafüzért, nem fog az Egyház oltáriszentsége nélkül meghalni. 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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Minden nap máshol volt utcabál, a Westend tetején esténként voltak koncertek: Testvérek együttes, egy 

amerikai pap rappelt, holland katolikus együttes lépett föl, és így tovább. Pénteken egy nagy közös mise 

volt, a Gellért-hegy tetején, elıtte pedig a város négy pontjáról fáklyákkal, és mécsesekkel vonultunk föl 
oda. A mise olaszul, latinul, franciául, angolul, magyarul folyt, mert ez egy nemzetközi program volt, és ez 

nekem nagyon tetszett, mert megmutatta, hogy nagyon sokan vagyunk a világon hasonlók. A mi plébániánk 

bekapcsolódott a Templomok éjszakája elnevezéső programba, melynek keretében az imperfectum 
együttes segítette elmélkedésünket, imánkat, majd irodalmi óra volt és késıbb orgonakoncert. Szerdán 

és csütörtökön pedig csendes szentségimádásra adtunk lehetıséget a betérıknek.  
 

      
            Bogyi 
 

Szombaton még egy ünnepi szentmise volt a Szent István bazilikában, 
és utána utcabál a Bakáts téren. Ezzel lett vége a Városmissziónak, de 

tulajdonképpen továbbtart, mert azok az emberek, akik nem 
gyakorolják hitüket, láthatták, hogy az egyház nem csak az a komor 

középkori, szigorú intézmény, hanem egy nagy család.  

Szeptember harmadik hetében volt a Városmisszió, mely sok 

nagyváros, Párizs, Bécs után végre ide is elérkezett. Az egész 

városban mindenfelé sok-sok program volt, például az én 
iskolámban, a Patrona Hungariaeban a nıvérek is nagyon sok 

lehetıséget teremtettek a nyíltabb, családiasabb egyház 

bemutatása érekében. Például a kolostor hátsó udvarát 
átalakították kávéháznak, amit egy másik presszóval együtt 

tartottak fönn. A Bakáts téren is volt közösségi program: közös 

aerobikot tartottak, ami kissé átmozgatott minket. Persze nem 
csak ott, hanem máshol is voltak különbözı programok.  
 

 
 
 A templom Isten háza. Belépve kapuján lelkünk elcsendesedik, öröm járja át, hiszen Atyánkkal 
való találkozásra készül. A szentmise ad keretet párbeszédünknek Istennel, ezért érdemes talán 
eltöprengenünk, milyen „megrögzött” szokások szerint, milyen illem alapján viselkedünk a szent 
helyen ... Vajon elgondolkoztunk-e már azon, létezik-e valamilyen „etikettje” annak, ahogy Isten 
színe elé lépünk? Ezzel kapcsolatban indítunk most egy sorozatot e lap számaiban folytatásosan. 
 

 Családunkban, amikor reggel készülıdünk a szentmisére, elkerüljük az ideges jeleneteket, nem 
veszekszünk a gyerekkel, és igyekszünk mosolygós, szeretetteljes légkörben ráhangolni magunkat 
Teremtınkkel való találkozásra.  
 A templomba érkezık öltözetükkel is megtisztelik a vendéglátójukat. A miniszterelnökhöz sem 
indulunk topban és sortban. És mi nagyobbal találkozunk, mint a miniszterelnök…   
 Törekszünk lehetıleg nem elkésni, mert milyen rossz érzés akkor besurranni a templomba, amikor a 
szentmise már elkezdıdött. Bizony vannak olyan társaink, akik mindig annak a bizonyos negyedórának az 
elteltével érkeznek...           Folytatjuk 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
… hogy a melyik nyári emlékük, élményük volt 
az, amikor az Istennel való találkozást 
megtapasztalhatták… 
 

Elkezdıdött a tanév, és ha a nyári beszámolók 
lassan el is fogynak, még egy visszapillantásra 
álljunk meg, és kérdezzük meg mi is magunktól 
és egymástól: 
 

Melyik nyári emléked, élményed volt az, amikor 
az Istennel való találkozást megtapasztalhattad? 
 

–Egy nyári táborban, egy ifjúsági szentmise 
alkalmával, amikor megélhettem azt a közösséget, 
amirıl Jézus is beszélt: „Ahol ketten vagy 
hárman összegyőlnek az én nevemben, ott vagyok 
köztük én is.” És akkor, abban a pillanatban nem 
számított sem a tér, sem az idı… (27 éves férfi) 
 

–Mikor Görögországban elıször megláttam a 
tengert, akkor éreztem, hogy itt van az Isten. 
Olyan különleges volt… (13 éves lány) 
 

–Egy utazásról való hazaérkezéskor éreztem az 
Isten közelségét, és hálával teltem el, hogy megint 
itthon lehetek, és van hová hazajönnöm. (19 éves 
lány) 
 

–A tengerparton látott naplemente, amikor a 
napfény megcsillant a víz hullámain, 
megéreztette velem az Isten nagyságát (13 éves 
fiú) 
 
 

Ezeket az emlékeket, élményeket nem csak azért 
érdemes megfogalmazni, hogy megoszthassuk 
másokkal is, hanem hogy mi magunk is 
meríthessünk belıle késıbb, amikor már vége 
van a napsütésnek és az utazásoknak. És az év 
közbeni hajtás idején is meg tudjunk állni, hogy 
találkozhassunk az Istennel… 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 Csak mostanra, október elejére döbbentem rá, hogy megint ellepett az ár. Elkezdıdött az egyetem, 
hajtás van: ZH-k, szemináriumi dolgozatok, különórák… És amióta minden „beindult”, tényleg alig jut 
idı megállni, esetleg néhány szót váltani a szüleimmel, nagyszüleimmel, testvéreimmel vagy a 
barátaimmal.  
 Néha kétségbeesem: nem, ezt képtelenség teljesíteni. Egyszerően lehetetlen! Ezt senki nem 
várhatja tılem… 
 Néha pedig csak legyintek, és otthagyom az egész egyetemet, a könyvtárakat, és … próbálok 
valami megoldást találni. Már másokat is megkérdeztem, ık hogyan csinálják. Általában ezt a két utat 
mondták ık is.  

De tényleg nincs más megoldás? Te hogy csinálod?... 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Andersen meghalt... Mese nincs.. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Bátorság az, amikor egy férfi tök részegen, 
éjjel 4-kor hazajön, megpillantja a kezében 
seprőt tartó, tomboló feleséget, és azt 
kérdezi: 
-Takarítasz, vagy repülsz valahova? 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Én most reinkarnációs tanfolyamra járok. 
Kicsit drága, de hát egyszer 
élünk! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Véleménycsere az, amikor bemész a 
fınöködhöz a véleményeddel és az övével 
jössz ki... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A titoktartás egy olyan szilárd halmazállapotú 
anyag, amely alkoholban oldódik. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A szél a levegı azon része, amelyik siet. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Magyarország térképét újra kell rajzolni, mert 
a tudósok rájöttek, hogy Magyarország a 
csodával határos. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Állj meg egy könyvtár kellıs közepén és 
kezdj el sikoltozni – mindenki rosszallóan 
fog rád nézni. Tedd ugyanezt egy repülıgép 
fedélzetén - mindenki csatlakozik hozzád... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Az alkohol nem válasz, de legalább elfelejted 
a kérdést. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Az Úr nekem feladatot adott, mikor erre a 
világra küldött.  
De annyira le vagyok maradva, hogy 
valószínőleg örökké fogok élni. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



 
 

A  HITTANÓRÁK  RENDJEA  HITTANÓRÁK  RENDJEA  HITTANÓRÁK  RENDJEA  HITTANÓRÁK  RENDJE    2006 / 2007.2006 / 2007.2006 / 2007.2006 / 2007.    
 
                         BARANYAI  UTI  ÁLT. ISK. ÉS GIMNÁZIUM 
 
1. – 2. 4. oszt. Csütörtök 13,30 fsz. 9-es terem 

6. oszt. Csütörtök 14.10 fsz. 9-es terem 

5. – 8. oszt. Péntek 16.30 – 17.30 Plébánia 

                                LÁGYMÁNYOSI ÁLT.   ISKOLA 
 

1. osztály péntek 12.30 – 13.15 209-es terem 

2. osztály csütörtök 14.00 – 14.45 209-es terem 

3. osztály csütörtök 14.45 – 15.30 209-es terem 

4. osztály Péntek 13.15 – 14.00 209-es terem 

5. – 8. oszt. Péntek 16.30 – 17.30 Plébánia 

MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIÁJÁN 
 

 
Óvodás hittan 

 
Kedd 17.00 – 17.30 Kisterem 

5. – 8. oszt. 
 

Péntek 16.30 – 17.30 Nagyterem 

Gimnazisták 
 

Péntek 17.30 – 18.30 Nagyterem 

Ifjúsági hittan         
(Égı csipkebokor) 

Péntek 19.00 – 20.00 Nagyterem 

Felnıtt hittan  
Udvardy György 
püspök atyával 

Csütörtök 18.00 – 19.30 
 

Nagyterem 

Ifjúsági énekpróba 
 

Szerda 18.30 – 20.00 Nagyterem 

Lelkészségi hittan 
 

Hétfı 19.00 – 20.30 Klub 

Katekumenátus: 
felnıtt keresztségre, 

elsıáldozásra, bérmálásra 
felkészítés 

Kedd 
 19.00 – 20.30 Klub 

Fészekrakó: 
ifjú házas hittan 

Péntek                   
(2 hetente) 19.00 – 20.30 Klub 

Jegyesiskola 
2008. február 13-tól    

(6 alkalom) 
Szerda 19.00 – 20.00 Templom 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

TELJES  
BÚCSÚ  
NYERHETİ… 

 
Aki a temetıt 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 temetı 
meglátogatásakor. 
Akik halottak napján (vagyis az 
azt megelızı nap delétıl a 
halottak napját követı 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 
elnyerhetı a megelızı vagy a 

következı vasárnapon és 

Mindenszentek ünnepén is. 
Halottak napi esti szertartás 
templomunk urnatemetı-
jében november 1-jén lesz este 
fél  6 -kor. 
 

Diákmise : vasárnap  9  órakor 
a  Magyar Szentek Templomában 

(utána reggeli ) 

 

 
Útvonal: 

Bp. – Sárospatak – Mád – Bp. 
 

Idıpont: október 13. 
szombat 

Indulás: a Magyar Szentek 
Temploma elıl  

reggel fél 7 -kor 
 

Program: 
 

Sárospatak:  
• 11-tıl szentmise,  
• Ebéd saját csomagból 
• Egyháztörténeti Múzeum 

megtekintése 
• Rákóczi vár megismerése 
 

Mád: borkóstoló 
Várható érkezés: este 9 - 10 
óra körül. 
 

 


