
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 A népligeti Planetáriumban a karácsony elıtti héten több alkalommal is bemutatták a 
„Betlehemi csillag” címő programit. Az elıadás megpróbál feleletet adni a kérdésre: hogyan 
magyarázható tudományosan ez a rendkívüli fényjelenség. Kepler szerint a Jupiter és a 
Szaturnusz bolygó együttállása a Halak csillagképében a jelenség oka. Más csillagászok egy addig 
ismeretlen, nagy fényerejő üstökösnek tartják. Vannak, akik Szupernova csillagra gyanakszanak, 
amely 24 óra alatt több energiát sugároz ki, mint a mi Napunk 40 ezer év alatt. A biblikusok szerint 
csillagászatilag maradéktalanul nem is magyarázható. 
 

 Nos, vitatkozzanak rajta a tudósok. İszintén szólva, ez minket nem is nagyon izgat. Ne is 
annyira égen feltőnı fényjelenségnek tekintsük, inkább isteni jelnek, amely belsı kegyelmi 
ösztönzést adott a nyitott lelkő embereknek az istenkeresésre, átsegítette a nehézségeken és 
elvezette ıket Istenhez, aki Jézusban eljött közénk. – Ha így tekintjük, akkor állíthatjuk, hogy 
mindannyiunk lelkében gyulladnak fénylı jelek, amelyek Isten felé irányítanak. 
 Sıt! Mi magunk is lehetünk fényt árasztó csillagok, akik példánkkal támogatjuk 
környezetünk, társaink Isten felé való közeledését. Hittanórára egyik gyerek hozza a másikat, egyik 
szülı figyelmezteti a másikat. – A Hagyomány szerint a Napkeleti Bölcsek is visszatérve hazájukba 
elujjongták a kozmosz Urával, a csillagok királyával való találkozásukat, a pogány népek nevében 
végzett hódolatukat. İk lettek a Messiás fellépésére váró közösség elsı vezetıi. – Környezetünk 
számára nekünk kell lennünk a leghitelesebb misszionáriusoknak, akik a megtalált Istentıl az 
élmény erejével tanúskodhatunk. Ha viszont mi magunk nem akarunk csillagok lenni, másokat 
Isten felé vezetni, akkor a zsidó Fıpapok szégyenletes sorsára juthatunk, akik ugyan tudomást 
szereztek a várva várt Megváló érkezésérıl, de ık maguk egy tapodtat sem mozdultak feléje és 
népüket sem vezették el hozzá. 
 
Isten mindannyiunkhoz szól. Legtöbbször nem misztikus látomásban. Hanem követeket, 
üzenetvivıket indít hozzánk. Ilyen Istenhez vezetı postások az istenélmények. Amikor ezek 
feltőnnek életünkben, a próféták készségével ismételjük: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád!” 
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(1Tessz 5,17) 
A keresztények egységéért végzett ökumenikus imahét idén ünnepli századik 
évfordulóját.  Az elsı „Imanyolcad a keresztények egységéért” 1908. január 18. és 
25. között zajlott. Az idén egy népes ökumenikus csoport választotta ki az igét, Szent 
Pálnak a tesszalonikai keresztényekhez írt elsı levelébıl. Ebben a görög városban 
éppen csak megszületett egy kicsiny közösség, és Pál szükségét érezte, hogy tagjai 
között megerısödjön az egység. Ezért arra buzdította ıket, „éljenek békességben”, 

legyenek türelmesek mindenkivel, a rosszért ne fizessenek rosszal, hanem munkálkodjanak egymás és a 
többiek javán. Arra kérte ıket, hogy „szüntelenül imádkozzanak”, ezzel is mintegy hangsúlyozva, hogy a 
keresztény közösségben csak az imaélet segítségével lehet egységben élni. Jézus is imádkozott az övéiért: 
„Legyenek mindnyájan egy” – ezt kérte Atyjától. 
„Szüntelenül imádkozzatok!” 
Miért kell szüntelenül imádkozni? 
Azért, mert az imádság a személy, az ember lényegi része. Isten képmására lettünk teremtve, olyannak, 
akivel Isten személyes kapcsolatban áll, és aki képes közösségre lépni vele. Létünk alapvetı eleme tehát a 
baráti viszony Istennel: a közvetlen, egyszerő és igaz párbeszéd – ez az imádság. Ez teszi lehetıvé, hogy 
hiteles személyekké váljunk istengyermekségünk teljes méltóságában. 
Mivel személyes Isten-kapcsolatra lettünk teremtve, azzal a bizalommal szólhatunk Hozzá, amivel az ember 
saját Atyjához fordul. Ez a bizalom ösztönöz, hogy gyakran szóljunk hozzá, hogy mindent elmondjunk neki: 
a gondolatainkat, a terveinket. Erre a meghitt viszonyra gondolva szinte türelmetlenül várjuk az imádság 
pillanatait, melyeket a napi munkahelyi és családi kötelezettségeink közepette kiszakítunk, hogy mély 
kapcsolatba kerüljünk Istennel, akirıl tudjuk, hogy szeret minket. 
Nemcsak saját szükségleteinkért kell szüntelen imádkoznunk, hanem azért is, hogy osztozzunk Krisztus 
Testének építésében, és így megvalósuljon Krisztus Egyházának teljes és látható egysége. Olyan titok ez, 
amibıl akkor sejthetünk meg valamit, ha a közlekedıedényekre gondolunk. Amikor vizet töltünk az egyikbe, 
a folyadékszint mindegyikben megemelkedik. Ugyanez történik, amikor valaki imádkozik. Az imádságban a 
lélek Istenhez emelkedik, hogy imádja İt, és hálát adjon neki. Amikor valaki felemelkedik, a többiek vele 
emelkednek. 
Szüntelenül imádkozzatok!” 
Hogyan imádkozzunk szüntelenül, különösen, amikor a hétköznapok forgataga magával ragad? 
Szüntelenül imádkozni nem azt jelenti, hogy szaporítjuk imádságainkat, hanem hogy lelkünkkel és életünkkel 
Isten felé fordulunk, teljesítjük akaratát: ıérte tanulunk, dolgozunk, szenvedünk, pihenünk, és ha kell, érte 
halunk meg. Olyannyira, hogy még a leghétköznapibb ügyeinket se tudjuk intézni anélkül, hogy vele meg ne 
beszélnénk. 
Tevékenységünk így szent cselekménnyé lesz, és imádsággá válik az egész napunk. 
Segíthet ebben, ha felajánljuk Istennek minden cselekedetünket: „Jézusom, érted, neked 
teszem”; vagy ha nehézségeink adódnak, tudatosítjuk magunkban: „Mi a fontos? Az, hogy 
szeresselek téged!” Így minden dolgunkat szeretettel itatjuk át. 
És szüntelenül imádkozni fogunk, mert szüntelenül szeretünk. 
 
         Chiara Lubich 
 

A Budai Egyházközségek Farsangi Báljára jegyek 3000.- forintos 
árban kaphatók a sekrestyében. A bál idıpontja 2008. január 26. 19,00 – 3,00 
óráig. Helyszín: az ELTE Lágymányosi épületének aulája. ( XI. ker. Pázmány 
Péter sétány 1/a.) 
 

 

Január 20-án, vasárnap a fél 12-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus 
énekel. 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Szeretettel  meghívunk az egyházközség ifjúságának farsangjára a Magyar Szentek 
Plébániájának hittantermébe február 3-án vasárnap 16,00 - 18,00 között. 
Jelmezverseny (14 éves korig, aki akar jelmezbe jön, hogy a fınyereményt, egy nagy tortát 
elnyerhesse); - játékos vetélkedık, - ügyességi versenyek, - tombola, - sok-sok meglepetés! 
 

Magad, vagy mások közérzetének javítása végett egy kis sütit vagy más "nyamit" 
hozhatsz ! 

 

 
  
 
… hogy mit jelent számodra a Biblia? Milyen 
gyakran fogod a kezedbe? 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - protestáns 
testvéreinkkel közösen - a 2008-as évet a Biblia 
Évének hirdette meg. Ennek kapcsán kérdeztük meg 
híveinket (amire válaszoljunk magunknak is!): 
 
Mit jelent számodra a Biblia? Milyen gyakran 
fogod a kezedbe? 
 
–Mentálisan, pszichésen etalon, irányelv. Ugyanakkor 
elég ritkán olvasom (egy évben egyszer), de ennek 
elınye is van. Nem sorban haladok benne, hanem 
véletlenszerően kinyitogatom. Ilyenkor mindig mond 
valami újat, ami jól vonatkoztatható a napokra. Pont 
amiatt, hogy ritkán olvasom, mindig az újdonság 
erejével hat. (31 éves anyuka) 
 
–A Biblia nekem sokat jelent. Naponta olvasom. (21 
éves fiú) 
 
–Viszonylag gyakran fogom a kezembe, mert esténként 
abból olvasok fel. Így gyakorlatilag minden nap a 
kezembe veszem. Zsolozsmázok, ami Szentírási 
részekbıl áll. Mit jelent számomra? Isten szava -
szokták mondani, de nekem Isten szava Jézus maga. A 
Biblia inkább ennek lenyomata, Isten üzenete. (45 éves 
apuka) 
 
–Van olyan rész, ami megmondja, mit kéne tenni ekkor 
meg akkor. Egyszer elkezdtem olvasni az elejétıl, 
aztán egy idı után félbehagytam és nem foglalkoztam 
vele. A családban az esti imában olvasunk belıle, így 
minden nap hallom belıle a napi szentlecke részeket. 
(14 éves fiú) 
 
- Útmutatás és egyfajta összegzés. Most Jézusról 
olvasok egy könyvet, az lelkileg jobban megfogott. Bár 
a Biblia "fejlıdéstanilag" is érdekes: hogy jutottunk az 
egymást ölı emberektıl (már elnézést) a békés, sıt, 
önfeláldozó kereszténységig. Szóval az egész "sztori" a 
Bibliában kerek. Teremtéssel kezdıdik és a mennyei 
Jeruzsálemmel végzıdik.. ebben minden benne kell 
legyen.  Khm, és mostantól talán gyakrabban forgatom 
majd a Bibliát....:-) (24 éves lány) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Különös Szilveszter….? 
 

Buli, pia, pasik, nık, kontroll elvesztése, év 
végi ırület… 
 

Sokaknak ebbıl áll az év utolsó napja, erre 
várnak, készülnek egész évben. 
Vajon csak így lehet megünnepelni egy 
fárasztó idıszak végét? 
 

Egy otthonos, kedves családi fészek, sok jó 
barát, játékok, élmények, Ünneplés… 
Sok finom falat, jó barátok, nem túl hangos 
zene, fény a szemekben és a szívekben. 
Ahol társasjátékot játszol, nevetsz, 
kicsomózod, nevetsz, beugratnak, megint 
nevetsz... Elmondod, elmeséled, elgitározod és 
elénekled, hogy jó együtt lenni, együtt érezni, 
játszani, nevetni. Másokkal, akik olyanok, mint 
te, ugyanúgy tudnak örülni a Pillanatnak, a 
Jónak. 
Éjfélkor elénekelni a Himnuszt és utána 
együtt nézni a saját ki tőzijátékot, ami talán 
kisebb, de sokkal személyesebb, mint a 
másoké…(Külön köszönet érte, és a vállalt 
„veszélyért”!) 
 

És úgy feküdni le hajnalban (pár órát „muszáj” 
aludni) hogy ez az év jól kezdıdik… 
S persze részt venni a 9 órás misén, hogy a 
fenti állítás súlyát tényleg érezzük… 
 

Lehet ezt így is csinálni, sıt, elsısorban így 
kell és érdemes. Mert Jövıre is lesz Új Év.  
Új kihívások, új ismeretek, aminek csak  
tiszta szívvel, fejjel és ép testtel érdemes  
nekivágni. 
 

2008, szeretettel fogadtunk, reméljük 
mindenkinek Áldott Új Éve lesz! 
Ámen.    Czár Krisztina 
 



A Magyar Szentek Plébánia  
évvégi beszámolója az  2007. évrıl 

 
Esküvı:        24 pár                                         / 4-gyel kevesebb, mint a tavaly / 
Keresztelı:  27; ebbıl 9 fiú és 18 lány.      / 26-tal kevesebb a tavalyinál / 
Elsıáldozó:     5                                               /  3-mal kevesebb, mint a tavaly/ 
Bérmálkozott :  22 fı (11 fı a Plébániánkról;11 fı az Egyetemi Lelkészségtıl) 
Halottak :               98 fı: ebbıl 46 férfi és 52 nı.    /, 7-tel kevesebb mint tavaly/ 
Mindössze 34 fı részesült a  szentségekben !!!  
Ez nagyrészben a hozzátartozók felelıssége!!! 
Ha valamivel még tudunk segíteni elhunyt szeretteinken, az nem a virág és a drága 
síremlékek, hanem az értük felajánlott ima és szentmise. 
Az egyházközség területén kb. 14,000 ember él. Templomba illetve kápolnába 
vasárnaponként 900 – 950 fı jár. Ebbıl egyházi adót mindössze 388 - an fizettek,  
46-tal több mint tavaly. Megdöbbentı, hogy még azok közül  sem érzi mindenki 
szükségesnek az egyházi hozzájárulás fizetését, akik rendszeresen, vasárnapról 
vasárnapra itt vannak a templomban és részt vesznek a plébánia rendezvényein. Pedig 
a perselypénz az vajmi kevés ahhoz, hogy egy ekkora templom és plébánia kiadásait 
fedezni tudja. 
A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából közel 727.000 Ft-tal támogatták a kedves 
hívek egyházközségünket, a Szent Tádé Alapítványon keresztül.Ez 200.000 Ft-al 
kevesebb, mint az elızı évben. 
Hálásan köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a templom fenntartásához, 
valamint az ifjúsági programokhoz adományaikkal hozzájárultak. Köszönjük azok 
munkáját is, akik a templom vagy a kápolna szebbé tételén egész évben fáradoztak. 
Köszönet a sekrestyés és a kántor áldozatos munkájáért, és a ministránsok 
oltárszolgálatáért, valamint az ifjúsági kórus mőködéséért. Köszönöm azok segítségét 
is, akik a templomkert szebbé tételében segítettek ebben az évben. 
Sok szép program, rendezvény, hangverseny is volt a templomban ebben az évben. 
Köszönet a szervezıknek, különösen Dr Göblyös Péternek a hangversenyek lelkes 
szervezésért, reméljük ezzel is gazdagítottuk híveink lelki élményét. 
A templom búcsúnapjára elkészült az ereklyekápolna, melyben a föllelhetı magyar 
szentek ereklyéit ırizzük. Ez egyedülálló az országban. 
Lopások száma valamelyest csökkent ebben az évben. De azért  virágokat, vázákat, 
perselyekbıl pénzt idén is vittek el a templomból, illetve az urnatemetıbıl. 
Legtöbbször a perselyeket rongálták meg. Sokszor puszta jelenlétünkkel is megtudjuk 
óvni közös értékeinket, azzal hogy napközben be-be nézünk a templomba, vagy az 
urnatemetıbe. 
 
Köszönetet mondok mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy 
imádságával segítette  egyházközségünk életét, amit a jövıben is szeretnék kérni.  
Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett ! 
 

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. 

 


