
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Nemrégiben véletlenszerően bekapcsoltam egy magnót, amelyen Tracy Chapman, amerikai fekete 

énekesnı kazettája volt hallható. Az idei advent közeledtével az akkor hallgatott (és fordított) éneke 
irányította szívemet advent üzenete felé. Az ismétlıdı refrén így hangzik: “Tarts fenn / ırizz meg egy 
helyet számomra szívedben”. Mintha maga Jézus jönne és mondaná nekünk, az ı népének, „tarts 
fenn helyet számomra a szívedben.” Összhangban áll ez adventi énekünkkel, amely így szól: 
„Szállást keres a Szent Család, de senki sincs, ki helyet ád… Legalább ti, jó emberek…” 

Kinek, minek van hely a szívemben? Ki, mi szorul ki  onnan?  Melyek azok a dolgok, amelyek 
határtalan erıszakosságukkal, nagy hangjukkal, rémisztı megjelenésükkel, vagy andalító 
simulékonyságukkal minden ıszinte, igaz és valódi értéket kiszorítanak onnan? Mert gyakran nem arról 
van szó, hogy tudatosan meghívnánk szívünkbe a rosszat (bár azért valljuk be, néha mi választjuk a 
hiábavalóságot és a gonoszságot), hanem arról, hogy harsány, hangos, zajos, tarka világunkban oly 
sok minden, látszólag ártalmatlan érzés, gondolat, vágy, terv nyomul bensınkbe, hogy Isten gondolatai 
kiszorulnak onnan.  

Tudatosan készítsünk számára helyet!  Tartsunk fenn helyet Annak, aki egyedül méltó arra, hogy 
szívünk kincse legyen. Készítsünk neki utat. Hogyan? Amilyen egyszerő ez, olyan nehéz. Egyszerő, 
hiszen csak arra van szükség, hogy csendben legyünk, imádkozzunk, kinyissuk a Bibliát . Arra, 
hogy egy-egy adventi vasárnap a szentmisén túl a családunkkal – vagy barátainkkal, testvéreinkkel - is 
leüljünk közös imádságra, éneklésre, készülıdésre. Egyszerő, és mégis nehéz. Nehéz, mert úgy tőnik, 
mindig van sürgısebb feladat. Nehéz, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fáradtak vagyunk, és 
megérdemlünk egy kis pihenést. Nehéz, mert oly könnyen mondjuk, hogy majd holnap. 

İrizzünk mégis Jézus számára helyet elfoglalt szívünkben. Ha helyet adunk neki magunkban, 
helyet készíthetünk számára közösségeinkben is. Egyházközségünk így lesz útkészítıvé (ahogy 
Keresztelı Szent János kérte). Mert Jézus nem kíván megállni a mi szívünkben. Ezáltal kér helyet 
plébániai közösségünkben, hogy azután rajtunk keresztül bevonuljon a világ életébe. Hiába szeretnénk 
utat készíteni neki, ha elıször nem adunk neki teret a magunk szívében. De minek is szeretnénk, hogy 
eljöjjön hozzánk, ha nincs meg bennünk a készség arra, hogy tovább haladjon, és bennünket magával 
vigyen? Ha szeretetének lángja újra fellobban szívünkben, ha melege átjár ezen az adventen, ha fénye 
szétoszlatja szívünk sötétségeit, mindezt azért teszi, hogy elvezessen minket azokhoz, akik hidegben, 
sötétségben, elveszettségben várják ıt. Várják, akkor is, ha nem nevezik néven. Mert aki szeretetet, 
békét, gyógyulást, szabadulást vár, az Jézust várja. 
 

 
 
 Készítsétek útját! 
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Áldott adventi 
készül ıdést kívánunk 
minden testvérünknek!  

 



 
  
 2007. november 13-án volt magyar szentek és boldogok ünnepe, aminek elıesti liturgiáján együtt 
vett részt a hívekkel a kerület papsága és Udvardy György püspök atya, aki az ünnepi szentmisét mutatta be. 
Beszédében példaként állította elénk azokat a szenteket, akik magyar vonatkozásúak. Egy-egy jó 
tulajdonságukat emelte ki.  
 Tanítanak minket a szentek… 
…arra, hogy bízzunk az Istenben, gondviselésében és jóságában. 
…arra, hogy igazi közösséget alkossunk, mint ahogy ık közösséget alkotnak egymással és az Istennel a 
mennyben, és közösséget alkotnak velünk. 
…arra, hogy keressük és találjuk meg hivatásunkat, és éljünk aszerint. 
…arra, hogy karitatívan szeressük az embereket, cselekedetekben is megmutatva. 
…arra, hogy hitünket bátran megvalljuk, akár alkalmas, akár alkalmatlan. 
…arra, hogy gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit. 
…arra, hogy keressük az imában az Istennel való találkozást, élı kapcsolatot.  
 Tanítanak minket a szentek… 
…a hőségre 
…a bátorságra 
…az önfeláldozó életre, egészen a halálig, ha szükséges. 
 A szentmise végén a püspök atya megáldotta templomunk új ereklye-kápolnáját, amelyben 
elhelyezésre került 13 magyar szent ereklyéje is. 
 Ekkor nyílt meg templomunk oldalhajójában Prokopp Péter festımővész képeinek kiállítása a magyar 
szentekrıl. 

Puskely Mária, Kordia nıvér összeállításában a következı magyar szenteket ismerjük: 
(A kiemelt szentek ereklyéi már megtalálhatók az ereklyekápolnában.) 

 
Pannóniai Szt. Márton pk. Szombathely, Tours, +397 
Szt. Adalbert  OSB pk, vt, Prága, Esztergom  +997 
Szt. Szórád/András OSB remete, Zoborhegy, Szkalka  +1009 
Szt. Benedek OSB remete, vt.            "                 "       +1012 
Szt. György vitéz vt., Kijev környéke  +1015 
B. Radla/Sebestyén OSB pk, Esztergom  +1036 
B. Asztrik/Anasztáz OSB pk. Kalocsa, Esztergom  +1036 
Szt. Vác remete, Vác, XI. sz. 
Szt. István király, Esztergom, Székesfehérvár  +1038 
B. Gizella királyné, Esztergom, Passau  +1059k 
Szt. Imre hg. Esztergom, Székesfehérvár  +1031 
Magyar Szt. Mózes, Kijevi barlangkolostor  +1043 
Szt. Gellért OSB pk, vt. Csanád, Buda  +1046 
Szt. Beszteréd pk, vt. Nyitra, Buda  +1046 
Szt. Bıd pk, vt. Eger, Buda  +1046 
Sz. Beneta pk, vt. Veszprém, Buda  +1046 
Novotorgi Szt. Efrém remete, Novgorod  +1053k 
Pécsi B. Mór OSB pk, Szent Márton hegye, Pécs  +1070k 
Skóciai Szt. Margit királyné, Mecseknádasd-Rékavár, 
Edinburgh  +1093 
Szt. László király, Várad  +1095 
Árpád-házi Szt. Piroska/Eiréné császárné, Bizánc  +1134 
Árpád-házi Nagy Szt. Erzsébet, Sárospatak, Marburg  +1231 
Magyar B. Ilona OP, Veszprém, +1240k 
Magyar B. Pál OP vt., Kunország  +1240k 
Bánfy B. Buzád OP, vt. (Észak-M.o.) +1241 
Wildhauseni B. János OP pk., Bosznia  +1253 
B. Szádok OP vt., Szandomir  +1260 
Esztergomi B. Özséb, Pilisszentkereszt  +1270 
Árpád-házi Szt. Margit OP, Nyulak szigete, +1270 
Csehországi Szt. Ágnes OSClarae, Prága  +1282 
Magyarországi B. István OFM hithirdetı, vt., Fekete-tenger 
vidéke,  +1288k 
Árpád-házi Szt. Kinga fejedelemasszony, Krakkó  +1292 

B. Gertrud O.Praem, Altenburg  +1297 
Pannoniai B. Vid OSA, Várad  +1297 
Anjou/Toulouse-i Szt. Lajos OFM pk. Toulouse,  +1297 
Árpád-házi B. Jolánta fejedelemassony, Gniezno  +1298 
B. Ágoston OP pk, Zágráb  +1332 
Magyar B. István OFM vt. Várad  +1334 
Csáky B. Mór OP, Gyır  +1334 
Portugáliai Szt. Erzsébet királyné, Estremoz  +1336 
Árpád-házi ifjabb Szt. Erzsébet OP, Buda, Töss (Svájc)  
+1336/38 
Csáky B. Károly OP, Gyır  +1339k 
Magyar B. Antal OFM harmadrendi, Foligno  +1398 
Anjou Szt. Hedvig királynı, Krakkó  +1399 
Dominici B. János OP, Buda  +1418/19 
Jámbor B. Ferenc OSPPE, Márianosztra  +1434 
Kapisztrán Szt. János OFM, Nándorfehérvár  +1456 
Subáczy B. Antal OSPPE, Várad  +1473 
Báthory B. László OSPPE, Budaszentlırinc  +1484 
B. Kálmán OSPPE, Ungvár  +1500 
Temesvári B. Pelbárt OFM, Temesvár  +1504 
Csanádi B. Albert OSPPE, Bajcs  +1515 
Huszár B. Gáspár OSPPE, Budaszentlırinc  +1521 
B. János OFM vt., Erdély  +1603 
Pongrácz Szt. István SJ, vt., Alvinc, Kassa  +1619 
Grodecz Szt. Menyhért SJ, vt., Kassa  +1619 
Körösi Szt. Márk kanonok, Kassa  +1619 
Csepellény B. György, Bitse (Torontál vm.)  +1674 
Török B. Márton OSPPE, Boldogkı  +1674 
Kelemen B. Didák OFMConv, Miskolc  +1744 
németújvári Batthyány Strattmann B. László dr. 
Körmend  +1931 
Salkaházi B. Sára SSS, vt., Pest  +1944 
 altorjai Apor B. Vilmos, pk., vt. Gyır, 1945 
Romzsa B. Tódor  pk. vt., Munkács  +1947

 



 



 
 

  
 
…hogy mit jelent számukra az advent? 
 
Az adventi várakozást ne csak az 
ajándékkészítéssel és a pásztorjáték 
szövegének tanulásával ☺ töltsük. Készüljünk 
a lelkünkben is! Ehhez adhat ötletet az alábbi 
néhány válasz, amelyek erre a kérdésre 
felelnek: 
 
Mit jelent számodra az advent? Hogyan 
készülsz a karácsonyra lelkileg? 
 
 
-Megbánom a bőneimet. Készítettem egy 
tervet a szobám falára, hogy mit kell tennem 
karácsonyig. (10 éves fiú) 
 
-Megpróbálok azokkal az emberekkel is jóban 
lenni, akiket most nem kedvelek annyira. (14 
éves lány) 
 
-Sok jót teszek az emberekkel. (11 éves lány) 
 
-Végiggondolom Jézus születését és annak 
körülményeit. (16 éves fiú) 
 
-Egy nem jó tulajdonságomat igyekszem 
kijavítani. (16 éves lány) 
 
-Tavaly az osztálytársam azt ajánlotta fel, 
hogy minden reggel elmegy rorátéra. Idén én 
is ezt határoztam el, mert ezt fel lehet ajánlani 
valakiért. (16 éves lány) 
 
-Az Úr eljövetelének várása az advent. 
Elmegyek gyónni, ez egy fontos dolog. 
Végiggondolom, hogy ki az, akinek örömet 
szerezhetek, és megpróbálok minél több 
embernek örömet szerezni. (14 éves fiú) 
 
-Minden este imádkozom. Elmegyek gyónni 
hosszú idı után. (13 éves fiú) 
 
 

Köszönjük minden válaszolónak, 
hogy megosztotta velünk gondolatait! 
 

Két szıke nı beszélget. 
- Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik! 
- De remélem nem 13-ára... 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

- Mi a nevük a ministránsoknak? 
- ??? 
- Oltári segéd munkások! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Kívánd, hogy mindazt, amit ma éjjel gondoltál ugyanúgy 
igaz legyen holnap, s holnapután. Kívánj igazi ünnepet, 
kívánj igazabb életet. Én pedig Békés Karácsonyt 
kívánok neked!  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Szellemes Karácsonyt!! Elemes zseblámpát, világító 
matracot, bort, búzát, békességet, porszívót, és 
turmixgépet, tőlevelő lóherét, és Békés Boldog 
Szentestét!!!!!  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Fogyasztóvédelem által jóváhagyott szaloncukorban 
gazdag, boldog karácsonyt kívánok! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 
 
 
Új egyházi év kezdıdött. Advent egyik gondolatát 
olvashatod ki az alábbi rácsból, ha a megadott szavakat 
megkeresed, áthúzod, és a fennmaradó betőket 
összeolvasod. 
Megadott szavak: ADVENT, EGYHÁZI ÉV, LUKÁCS, 
JEREMIÁS, ALLELUJA, MESSIÁS, MEGVÁLTÓ, 
ÜDVÖZÍTİ, NAP, HOLD. 
 

A D V E N T V I J Ü 
L L U K Á C S R E D 
L R N A S S Á Z R V 
E A A T O K I S E Ö 
L Z P Ü H N S T M Z 
U E L E O N S É I Í 
J S I M L Á E D Á T 
A K O Z D Z M A S İ 
T M E G V Á L T Ó O 
K V É I Z Á H Y G E 

 
Megfejtés:   

 

 
 
Aki ételt, italt adott, annak neje legyen áldott! 
    (2 éves Csongor) 
 
Két lány beszélget játék közben: 

- Az én babám tizenhúsz éves. 
- De olyan nincs is! 
- Elszámoljak addig? 1, 2, 3, 4….10, naaaa, 

hol van már? 
 



 

 

Közeledik az év vége! Akik ebben az évben még nem fizettek egyházi 
hozzájárulást, megtehetik a kápolnában vagy a templomban az irodaidı alatt vagy a 
sekrestyében. A püspöki kar által irányszámként megadott adó összege az éves jövedelem 
1%-a. Egyházközségünk területén 14000 ember él. (Ez kb. 5-6000 család.) Ebbıl 
mindössze alig 300 család támogatja egyházi hozzájárulással a plébániát… 
December hónapban a templom fıbejáratánál elhelyezett perselybe győjtjük  az 

adományokat a "szegények karácsonyára". Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a 
kezdeményezést. 
 

December hónapban a templom fıbejáratánál  elhelyezett perselybe gy őjtjük  az 
adományokat a "szegények karácsonyára ".  
Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezde ményezést . 
 

Minden advent vasárnap elıtti szombaton, tehát: dec.1dec.1dec.1dec.1----jén, dec.8jén, dec.8jén, dec.8jén, dec.8----án, án, án, án, 
dec. 15dec. 15dec. 15dec. 15----én, dec. 22én, dec. 22én, dec. 22én, dec. 22----énénénén délután 4 órakor a Móricz Zsigmond körtéren 
felállított keresztnél adventi gyertyagyújtásadventi gyertyagyújtásadventi gyertyagyújtásadventi gyertyagyújtás lesz. 
 

December 6-án pénteken du. fél 6 órakor várjuk a Mikulást a Magyar Szentek 

Templomába. Szeretettel hívunk minden kis és nagy gyermeket erre az ünnepre! 
    

December 8December 8December 8December 8----án szombatonán szombatonán szombatonán szombaton Magyar Szentek Templomában az esti szentmise (18,30-tól) keretében és utána Adventi Adventi Adventi Adventi 
MáriaMáriaMáriaMária----tisztelet tisztelet tisztelet tisztelet lesz. Közremőködik a Capo di tutti i capi Kamarakórus Vezényel: Zongor Attila és Lırincz Ákos Szólót 
énekel: Kertész Szilvia ; Mősor:Mősor:Mősor:Mősor: Kodály-mővek ( a Szerzı születésének 125 évfordulóján ) ;    Magyar mise; Ének Szent 
István Királyhoz; Adventi ének; Szép könyörgés; Pange lingua; Dubra: Ave Maria; Mendelssohn: 43. zsoltár ( Richte 
mich, Gott ); Bibl: Ave Maria; Dowson: Mary Had a Baby – spirituale; Karácsonyi zenemővek. 
 

December 9-én vasárnap a szentmisék után karácsonyi könyv, képeslap és naptár vásár lesz a 
templomban. 
 

Dec, 12-én szerdán a qudelupei Szőzanya búcsúnapján délután fél 6-kor lesz püspöki szentmise a magyar 
Szentek Templomában a kihelyezett kegyképmásolat elıtt, ezt követıen különbözı kulturális programok 
lesznek a hirdetıtáblán olvasható plakát értelmében. 
 

December 16-án vasárnap a 9 órai szentmise után  a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai betlehemes játékot  adnak elı a templomban. 

 
December 24December 24December 24December 24----én hétfınén hétfınén hétfınén hétfın du. 4 órakor du. 4 órakor du. 4 órakor du. 4 órakor pásztorjátékotpásztorjátékotpásztorjátékotpásztorjátékot adnak elı 
egyházközségünk fiataljai a Magyar Szentek Templomában. 
Szeretnénk elıadásunkkal megajándékozni az ifjabbakat és az 
idısebbeket. Szeretettel hívunk Szeretettel hívunk Szeretettel hívunk Szeretettel hívunk hát hát hát hát mindenkit!mindenkit!mindenkit!mindenkit!    
December 24-én  hétf ın a Kruspér utcai kápolnában 22 órakor , 
a Magyar Szentek templomában  pedig 24 órakor  lesz az éjféli 
szentmise . 

 

December 25-én és 26-án ünnepi miserend lesz: a Magyar Szentek Templomában 9 és 

11.30 órakor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesz szentmise. 
 

December 31-én hétf ın, a naptári év utolsó napján, hálaadó szentmise  lesz a 
Kruspér utcai kápolnában 17.00 órakor, a Magyar Szentek Templomáb an 18.00 
órakor. 
 

Január 1-je parancsolt ünnep! Szőz Mária Istenanyaságának ünnepén vasárnapi miserend lesz. 
Kérjük Égi Édesanyánkat az újév kezdetén, vigyázzon ránk és hazánkra az év minden napján! 
 

 
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. 

 

 

 


