
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGYAR SZENTEK EREKLYEKÁPOLNÁJA 
 

November 12-én hétfın este a 7 órakor kezdıdı szentmise keretében Dr Udvardy György püspök atya 
ünnepélyesen megnyitja azt a fıbejárat melletti kis kápolnát, ahol ezentúl a magyar szentek ereklyéit ırizzük. 
Az erre a célra kialakított vitrines tárolóban lesznek elhelyezve azoknak a szentjeinknek és boldog emlékő 
magyarjainknak az ereklyéje, amely még fellelhetı. 
A kápolnában látható lesz az Árpád- ház családfája és egy térkép is 
(Puskely Mária munkája nyomán) , mely azt mutatja be, hogy 
szentjeink a világ mely részén tevékenykedtek vagy kötıdtek. 
Ereklye szorosabb értelemben a szentek teste, testrészei, csontjai. 
Tágabb értelemben mindazon tárgyak, melyekkel a szentek bizonyos 
viszonyban voltak (ruháik, a kínzó eszközök stb.). Az ereklye-
tiszteletnek két forrása van. Az egyik általánosan emberi: elhunyt 
jeleseink, szeretteink maradványait és hagyatékát tisztelettel és 
kegyelettel környezzük. Az ereklye- tisztelet másik forrása speciális 
keresztény eszme: azon hit, hogy a szentek Isten boldogságában 
vannak, a mi cselekedeteinkrıl és így irántuk való kegyeletünkrıl 
tudomást vesznek, értünk Istennél közbenjárók lehetnek, rajtunk 
segíthetnek. És így az ereklye-tisztelet általános emberi szempontból 
tekintve, egészen természetes (Deák-, Kossuth-, szabadságharc-
ereklyék), vallási szempontból tekintve teljesen jogos és üdvös, 
mert éppen a vallási szempont emeli föl az ereklye-tiszteletet azon magaslatra, melytıl a bálványozó 
kultusznak még árnyéka is távol marad. A vallásos ereklye-tisztelet magánál az ereklyénél nem áll meg és 
nem állhat meg. Az ereklye-tisztelet által (relatív-tisztelet) a hívı mindig magát a szentet tiszteli, kit Isten 
trónjánál hisz s kivel hite szerint belsı lelki összeköttetésben van (a szentek egyessége által). Ezért mondta ki 
dogma gyanánt a tridenti zsinat, hogy a szentek ereklyéinek tisztelete helyes és üdvös dolog. Az ereklye-
tiszteletet joggal mondhatjuk egykorúnak a kereszténységgel. A katakombák síremlékei, a vértanúk 
holttetemei fölött emelt oltárok bizonyítják, hogy már a kereszténység elsı századaiban vallásos kultusz 
tárgyát képezték a szentek maradványai. 
 A keresztények kegyelete legelıször arra irányult, hogy a vértanúk összes testrészei egy sírba 
helyeztessenek el. A keleti egyházban már a IV. században szokásba jött az egyes csontokat, levágott 
tagokat, az edénybe győjtött vért külön ereklyetartókba tenni, a templomokban külön is elhelyezni, sıt egyes 
személyeknek is adományozni. A nyugati egyházban e szokás a VI. sz. végéig szigorúan tiltva volt, a 
templomokban az oltárok alatt a szenteknek egész, csonkítatlan tetemei nyugodtak; egyes személyek pedig 
csak a szentek sírjáról vittek magukkal egy-egy követ, a szentek koporsójához vagy tetemeihez érintett 
tárgyakat. Lassankint a nyugati egyházban is szokássá vált a szentek csontjainak szétszedése, hogy így a 
folyton szaporodó templomok ereklyéket kapjanak. Mert ısrégi szokás szerint oltárt csak vértanuk (az V. sz. 
elejétıl kezdve egyéb szentek) tetemei fölött emeltek. Ma is egyházi szabály, hogy minden oltárban legalább 
2 szentnek (kik közül az egyik vértanú) ereklyéi legyenek elhelyezve. Amint megkezdıdött a szentek 
csontjainak szétszedése, kezdetét vette azoknak egyes személyeknek való adományozása is. Hogy ily módon 
könnyen visszaélések is keletkezhettek, egész természetes.  
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Az egyház ezen visszaélések megakadályozása végett különbözı óvó-intézkedéseket tett. Az 1215. tartott 
lateráni zsinat határozata szerint a pápa engedélye nélkül új ereklyék nyilvános tisztelet tárgyaivá nem 
tehetık. A tridenti zsinat határozata szerint az egyes egyházmegyékben a megyés püspök engedélye nélkül 
semmi ereklye sem lehet nyilvános tisztelet tárgya. Rómában 1689. egy külön kongregáció alapíttatott, 
melynek egyik fıfeladata az ereklyék hitelességét megállapítani s az egész világ templomai számára 
ereklyéket szétküldeni. Kiközösítés büntetés terhe alatt tiltva van a római katakombákból engedély nélkül 
bármily csekély ereklye elvitele. 
A magyar szentek és boldogok ereklyéit általában halálozásuk helyén ırzik, de a legtöbb ereklye az 
esztergomi Bazilika kincstárában megtalálható. Egy külön bizottság hivatott arra, hogy ezekbıl az 
ereklyékbıl adjon, és hivatalos írással igazolja annak hitelességét. 

 
MINDNYÁJAN MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK!  

 KÖNYÖRÖGJETEK ÉRETTÜNK! 
 

*************************************************** **************************** 
 

S z e n t  E r z s é b e t  n y o m á b a n  -  İ s z i  z a r á n d o k l a t  
 

 
 6.45 - kor indultunk a templom elıl. Kis 
pihenıt tartva majdnem négy órásút után értünk 
Sárospatakra. Útközben Gábor atya és a fiatalok 
vezetésével rózsafüzért imádkoztunk. A buszon jó 
hangulat volt, sokat beszélgettünk egymással.  
 Sárospatakra érve több zarándokcsoporttal 
együtt vettünk részt a szentmisén, Árpád-házi Szent 
Erzsébet kitett ereklyéje elıtt. Majd meghallgattuk a 
település és a templom rövid történetét. A miét 
követıen a plébánián fogadás volt, ebédidı. Délután a 
csoport nagy része megnézte a Rákóczi várat, amirıl 
Fábián Péter a hazafelé vezetı úton részletes 
történelmi beszámolót tartott.  
 Rövid buszozás után érkeztünk Mádra, ahol a 
plébános különleges pincéjében voltunk vendégek 
egy kis pogácsára és borra, majd felmentünk a 
templomhoz is a kiállított festményeket megnézni 
Jézus életérıl. 
 Hazafelé úton végiggondolhattuk, mennyiben 
gazdagodtunk. 
 
 Köszönet Gábor atyának és a sofırnek! 
 
          Vasas Márton 
Maradjon meg bennünk ez a szép ima: 
 
Istenünk, Te megadtad ÁrpádIstenünk, Te megadtad ÁrpádIstenünk, Te megadtad ÁrpádIstenünk, Te megadtad Árpád----házi Szházi Szházi Szházi Szent Erzsébetnek, hogy a ent Erzsébetnek, hogy a ent Erzsébetnek, hogy a ent Erzsébetnek, hogy a 
szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Közbenjárására add, 
hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat 
minden testiminden testiminden testiminden testi----lelki bajukban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.lelki bajukban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.lelki bajukban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.lelki bajukban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.    
    

ÁrpádÁrpádÁrpádÁrpád----házi Szent Erzsébet, könyörögj értünk!házi Szent Erzsébet, könyörögj értünk!házi Szent Erzsébet, könyörögj értünk!házi Szent Erzsébet, könyörögj értünk!    
    
 



 
 

  
…hogy mire emlékszel halottak napján, mi 
benne a fontos, mit jelent neked? 
 
Bár már mindenszentek ünnepe és halottak 
napja is elmúlt, a búcsúnyerés lehetısége még 
fennáll néhány napig és a temetık 
látogatására is gyakran csak az ünnepek után 
kerül sor.    Esetleg érdemes meríteni mások 
válaszaiból, és magunknak is elgondolkodni, 
hogy én 
… mire emlékszem halottak napján, mi 
benne a fontos, mit jelent nekem? 
 
-Este szoktunk kimenni a temetıbe, mert az 
nagyon hangulatos. Régebben édesanyám 
mindig mesélt a szüleirıl, ezért sok személyes 
emlék kötıdik hozzájuk. (20 éves fiú) 

 
–Elhunyt családtagjaimra, rokonaimra, 
ismerıseimre visszaemlékezek. Nekem az a 
fontos benne, hogy újra érezzük, hogy itt 
vannak velünk, és nem hagynak el. (14 éves 
lány) 
 
–Elhunyt szeretteimre. Az a fontos benne, 
hogy újra kapcsolatot teremtsünk velük. 
Nekem az örökkévalóságot, a halhatatlan 
lélek fontosságát jelenti. (42 éves apuka) 

 
–Emlékezés azokra, akik fontosak voltak, de 
már nem lehetnek közöttünk. Imádság értük. 
Bár akik életünk részei voltak, mindig 
velünk vannak, nem csak ezen az egy napon. 
(49 éves anyuka) 

 
–Édesapám mindig itt él bennem, minden 
mozdulata, mondatai, tettei. S ez a nap csak 
egy alkalmat biztosít, hogy újra átéljem 
ezeket. És nem csak biztosít, de figyelmeztet 
is, nehogy elfelejtsük származásunkat, 
gyökereinket, hiszen mindenkinek fontos: ki 
vagyok? Honnan jöttem? (51 éves apa) 

Köszönjük minden válaszolónak, 
hogy megosztotta velünk gondolatait! 
 

Egy idıs néni gondosan becsomagolja a családi 
Bibliát és elviszi a postára, hogy feladja távolélı 
fivérének. A postán átveszik tıle a csomagot és 
kérdezi tıle az ügyintézı: 

- Van benne valami törékeny? 
- Á, nincs, csak a Tízparancsolat. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A falusi plébános körlevelet kap a megyés püspöktıl, 
melyet ismertetnie kell a hívekkel, ezért vasárnap így 
kezdi a misét: 
- Ma a prédikáció elmarad, mert valami fontosat akarok 
mondani.  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Kezdetben vala a semmi. Majd Isten mondá: 
-Legyen világosság! 
És még mindig maradt a semmi, de már látni is 
lehetett azt.  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Híres kóla gyártó cég reklámfınöke felkeresi a pápát.  
- Atyám van az az imádság, amiben a „mindennapi 
kenyerünk”-rıl van szó. Fizetünk az egyháznak 
egymilliót, ha ezentúl a kóla szerepel benne.  
A pápa mélységesen felháborodik: 
- Akkor mit szól kétmillióhoz? – próbálkozik a 
reklámfınök.  
- Lehetetlen! Mit képzel??! – szól a pápa és az ajtóra 
mutat. A férfi az ajtóból még visszafordul: 
- Azért elárulhatná, szentatyám, a pék mennyit fizetett?! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A vasárnapi mise végén így szól a pap a gyülekezetéhez: 
-Van egy jó és egy rossz hírem. A jó, hogy van elég 
pénzünk a templom tornyának megjavításához. A rossz 
hír az, hogy mind a ti zsebetekben van! 

 
Indulj sétára a természetbe! Csak 10 
percre! 
 
Hívd meg rá az Istent, és kérd meg İt, hogy 
mutassa be neked az İ kertjét.  
Meglehet, hogy így szól hozzád: 
- Nézed a gyönyörő eget! Szippant ebbıl a friss 
levegıbıl, hisz azért teremtettem, hogy nappal és 
éjjel körül vegyen. Emlékeztessen ez arra, hogy 
mennyire szeretlek, és mekkora irgalommal veszlek 
körül.  
Nyitottan és befogadóan szemléld, amit Isten 
megmutat kertje gyönyörőségeibıl. Érezd át, hogy 
ez a rengeteg természeti szépség azért van, hogy 
életedet szebbé, gazdagabbá, örömtelibbé tegye. 
Figyelj arra, mit mond neked, mire hív téged az 
Isten a természet által! Kérd Isten kegyelmét, 
hogy válaszolni tudj erre a hívásra! És adj hálát 
Istennek szíved mélyébıl gyöngéd szeretetéért!  
 



 

November 5-én hétfın  
este  

7órakor 
a Szent Imre templom  

búcsúja lesz. 
Az ünnepi szentmisére, 

melyen a kerület 
papsága is részt vesz,  

szeretettel várják a 
híveket! 

 

 
 
 

Zene i  események november  hónapban 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

November 18-án vasárnap emlékezünk Árpádházi Szent 
Erzsébet születésének 800. évfordulójára. 
Ezen a vasárnapon Szent Erzsébet kenyeret 

osztunk a szentmisék után, amelyért felajánlott összegek 
 Karitász célokat szolgálnak. 

 
 

November 25-én vasárnap 
ORSZÁGOS GYŐJTÉS LESZ 

templomainkban.                                         
Az adományokat 

a rászorulók megsegítésére, 
az egyház által mőködtetett 

szociális intézmények 
megsegítésére fordítjuk. 

 

November 12. hétfı, 
19.00 óra 

 

MAGYAR SZENTEK ÉS 
BOLDOGOK 
 VIGILIÁJA 

Püspöki szentmise  
a kerület papságával. 

 

Ereklyekápolna megnyitása 
 

Közremőködik a 
 Capo di tutti i capi 

kamarakórus, 
mővészeti vezetı: Zongor Attila  

vezényel: Lırincz Ákos, 
orgonál: Kıbányai Ágnes. 

 
Magyar szerzık mővei 

 

Koloss: Missa brevis 
Bárdos: Aeterne Rex 

Kodály. Ének Szent István 
Királyhoz 

Kodály: Pange lingua 
Deák - Bárdos: Dicsıség légyen 

Halmos: D-dúr Jubilate 

November 18. vasárnap, 
11.30 órakor 

 kezdıdı szentmisén az 
 Albert Schweitzer Kórus és 

Kamarazenekar 
mőködik közre. 

vezényel: Kenessey László,  
 

orgonál: dr. Göblyös Péter. 
 

Mozart mővek 
C-dúr Missa brevis KV. 259. 

( Orgelsolomesse ) 
Ave verum corpus KV 618 

Templomi szonáták: 
KV 263, 67, 336. 

 

 

November 13-án 
kedden  

Magyar Szentek és 

Boldogok ünnepén 

egész napos 

szentségimádás lesz 

templomunkban! 

 

Ne hagyjuk az Úrjézust 

magára! 

Istent imádni hívek jöjjetek! 

 

 
November 25-én, 

vasárnap a fél 12-es 
szentmisén   

a Carmine Celebrat 
kórus énekel. 


