
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MEDITÁCIÓ HIVATÁSOK VASÁRNAPJÁRA 
 

NE LÉGY PAP, mert...  
 

- szekularizált világunktól távol áll az az eszmény, amit élned kell. Ha a körön kívül nézel, a 
kereszténység nyomait többnyire múzeumokban, műemlékekben leled. Idegen elem. Ne légy pap, mert nincs 
fölfelé szálló ágban a kereszténység; nem sok sikerélmény néz ki manapság az Evangélium hirdetőjének. 

- nem igazán érdekes dolog. Sokkal érdekesebb, látványosabb elfoglaltságot is találhatnál magadnak, 
hisz ha komolyan veszed, itt állandóan Istent kellene fürkészned, ő meg többnyire halkan kopog. Ne légy 
pap, mert befelé meg fölfelé figyelni ez ma nem nyerő. 

- az egyház (a világban, Európában s itt e honban, a tiédben) oly nehezen találja a helyét. Meglévő 
kevéske erejét felaprózza, hajszolja magát koncepciótlan, és fuldoklik a munka özönében. Márpedig neked az 
egyházban kell szolgálnod Krisztust. Ne légy pap, mert ez a kétezer éves közösség gyönge, bűnös és ráadásul 
lassú meg öreg, és persze konzervatív ebben a modern és nagyszerű korban. 

- Ne légy pap, mert a történelem Ura a konkrét napi teendőket rejtjelesen közli; akaratát keresni és 
követelni itt és most, e keleti egyházakban igen nehéz, rögös útnak tűnik. 

- úgy-ahogy ismered papságunk gondjait, látod hibáit is. Úgy gondolod, belső ellentétek, bántó 
bizalmatlanság, érthetetlen távolságtartás, önkritika nélküli kritika, saját pecsenye meg hasonlók jellemzik. 
És most még nem látod, hogy mindemellett milyen nagyszerű, értékes emberek egész sora él közük. Csak azt 
látod, milyen távol vannak az eszménytől; papi egységük finoman szólva nem igazán tökéletes. Ne légy pap, 
mert másutt összetartóbb kollektívát, jobb társaságot találsz. 

 
LÉGY PAP, ha … 
 

- biztosan tudod, hogy a Feltámadott az egyetlen esélye a harmadik évezred emberének is, és egész 
életeddel őt akarod mondani, adni, vinni. 

 - benne és belőle élsz, és tudod, hogy ő cselekszik általad. Ha nap mint nap találkozol vele, és sarkig 
nyitod a kaput, és nem marad rezervátum benned, amelyben ne ő lenne az úr. 

- bizonyos vagy abban, hogy Jézus Krisztus és az egyház egymástól elválaszthatatlan, s bár nem az 
egyház, hanem Krisztus szolgája vagy, de az egyház hierarchikus szervezetében. Ugyanakkor vallod: Ha meg 
emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. 

- van bátorságod vállalni, hogy egy kisebbségben élő, kevésbe vett, testvéregyházai által jobbról-balról 
nyűgnek érzett, de mindebben a kereszt titkát fölfedező közösségben éled és hirdeted a misztériumot: az 
irgalom, könyörület és emberszeretet Istenének irántunk való jóságát. 

- tudod és ezért képes vagy áldozatot is hozni, hogy szavunk, templomi szózatunk és minden más 
egyházi tevékenységünk hiteltelen és esélytelen az egymás iránti szeretet és áldozatkészség nélkül. Ma is 
csak arról ismerhetnek meg bennünket, hogy szeretjük egymást. 
 

Obbágy László 

    görög katolikus lelkész 
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NEGYEDSZER IS SZÍV RAJZOLÓDIK A KÁRPÁT-MEDENCÉBE  
Elindult a 2008. évi Feltámadási menet  

 

A 2004. dec. 5-i népszavazás elszomorító nemzeti látlelete 
keltette életre kezdeményezésünket. Célunk az volt, hogy e 
zarándoklattal hirdessük az elfásult vagy csalódott 
honfitársainknak a Feltámadott Krisztussal való 
szövetségünket, s nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A 
kettőt egységbe fogva és egyszerre. A Feltámadási menet 2005-
ben, 2006-ban, 2007-ben is megvalósult: a csaknem 2000 
km-es nemzeti zarándoklat húsvéttól pünkösdig tartóan 
Tihanytól Csíksomlyóig áthaladt minden magyarok lakta 

utódállamon. Ezt a távolságot a résztvevők körülbelül 30-40 km-es szakaszokat 
vállalva, stafétaszerűen adták össze. Nem egy csoport zarándoklatát jelenti tehát, 
hanem több mint százét.  
Az útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe. A Feltámadási menet 
egyik ága Zamárdiból délnyugati irányba indul el, majd a szlovéniai magyaroktól 
visszafordulva Baranyán s a Délvidéken, majd az Alföldön át a Maros völgyében 
lép be Erdélybe, s halad Somlyó felé. A másik ág Tihanyból nyugat felé halad, és 
Sopronnál keletre fordulva Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti 
össze Erdéllyel és Csíksomlyóval.  
A Feltámadási menet jelvénye – az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt – úgy 
van fából kifaragva, hogy mindkét útvonalé a teljes jelképet mutassa. Ez a 
motívum egyaránt elfogadható megoldás a katolikus és protestáns magyarok 
számára, s továbbá Árpádkori eredetében benne rejlik keresztény/keresztyén 
egységünk eszméje. Benne rejlik e zarándoklat idejének - húsvét (kereszt), 
pünkösd (szárny) - szimbolikája is. A jelvényre a résztvevő közösségek – kifejezve a 
zarándoklat eszméjének igenlését - egy szalagot köthetnek fel, a kísérő 
zarándokkönyvbe pedig beírhatják a mindnyájunknak szánt üzenetüket és 
élményeiket. 
A Feltámadási menet létfeltétele, hogy 30-40 km-enként, az ún. stációtelepülé-
seken meglegyenek a helyi szervezők.  
A lelket, az életbe vetett hitet, a közösséget, a nemzetet istenes közösségi ünnepek, 
erőfeszítések, áldozatvállalások erősítik, újítják meg. Ezekben gyökerezik az élet 
minden területére kiterjedő konkrét és praktikus lépések sora, amelyek a köznapi 
óhajtások megvalósulását is elősegíthetik.  
Feltámadási menet egyik különös és nagyszerű kegyelméről külön is szólni kell: 
ma, amikor akkora nagy széthúzás tapasztalható mindenütt a Kárpát-
medencében, csodálatos dolog, hogy katolikusok és protestánsok, nem tekintve a 
múltnak elválasztó történéseit, akár együtt egyszerre, akár egymást követő stáció 
gazdáiként részesei ennek a krisztusi magyar cselekvésnek! A Feltámadási 
menetben részt véve ki-ki hite szerint erősíti a magyarság Éggel való szövetségét.  
Amint különböző keresztény felekezetekként összetartozunk Krisztusban, úgy 
dalaink, hagyományaink, nyelvünk által is összetartozunk, magyarságunkban. 
 Szeretettel várjuk a csatlakozókat, bármelyik állomásunkon, akár pár lépés, pár 
ima erejéig, akár a teljes szakaszunk megtételére. 
 
A Feltámadási menet ápr. 13-án vasárnap ½ 12-kor érkezik a Magyar 
Szentek Templomába és délután  visszük tovább Bp. Zoborhegyre, a 

Regnum Marianum templomba. 



 
 

 …hogy tavasszal a természetben járva 
hogyan találkoznak Istennel? 
 

Itt a tavasz, napsütéses szép idő van, mindenki, 
aki csak teheti, igyekszik kirándulni, focizni a 
templomkertben, kinnt lenni a jó levegőn… A 
fiatalok közül kérdeztünk meg néhányakat, 
hogy mostanában, a természetben járva hogyan 
élik meg az Istennel való találkozást. 
 

- Nem csak tavasszal élem meg az Istennel való 
találkozást, hanem bármikor, amikor a természetbe 
mehetek. Engem a természeti képek nagyon meg 
tudnak fogni. Istent juttatják eszembe: a 
madárcsicsergés, a virágok, ahogy a sötét erdőbe 
besüt a nap – ezt Isten ujjának is szokták nevezni. 
(19 éves lány) 
 

- Én elég ritkán szoktam kirándulni. Nem 
gondoltam még sosem arra, hogy ott van Isten, de 
sokszor álltam meg, hogy a természetben 
gyönyörködjek. (19 éves lány) 
 

- Nekem kirándulás közben Isten vagy az Ő 
jelenléte nem szokott eszembe jutni, mert általában 
a társaságra figyelek. Ha egyedül sétálnék, lehet, 
hogy lenne ilyen élményem. (22 éves fiú) 
 

- Az erdőben, amikor a fák között besüt a nap 
sugarakban, akkor az szokott eszembe jutni, hogy 
Isten a kezét nyújtja felénk. (21 éves lány) 
 

- Nekem mindig a hegyekről és a hegycsúcsokról 
jut eszembe Isten. (40 éves édesanya) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 

megosztotta velünk gondolatait! 
 

Kirándulás a Budai-hegységbe 

– április 19-én!!! 
 

Találkozás: április 19-én, szombaton, reggel 9 
órakor a Móricz Zsigmond körtéren a 
bérletpénztárnál. A túra Budaörsről indul, így a 
bérlet mellé egy 5 km-es kiegészítő jegy is kell 
(diákoknak 65 Ft).  
Útvonal: Budaörs – Makkosmária – János-hegy – 
Széjuhászné – Hűvösvölgy (táv kb. 18 km) 
Visszaérkezés: este 7 óra körül. 
Hozz magaddal: hideg élelmet, játékot (labda, 
frizbi), jókedvet! 
 

Ha bármi kérdésed van, hívd a szervezőt:  
Borsányi Ákost (06-30-822-5272)! 

Tavasz van 

 
 Eljött a tavasz és a szép idő. Rügyeznek a 
fák, a bokrok, süt a nap, zöldell a fű, nyílnak a 
virágok. Csiripelnek a madarak, mi pedig arról 
beszélgetünk a templom előtt, hogy hová is 
mehetnénk kirándulni. A kérdés aztán hamar 
megoldódik, Ákos reggeli után kihirdeti, hogy 
kirándulást szervez… Megyünk, szívesen, már 
terveztük is, hogy kijuthassunk végre a 
levegőre. Készülünk rá. Mert a kirándulás is 
jelent valamit. 
 A kirándulás számomra nem csak egy 
egyszerű sporttevékenység. A feltöltődésnek 
egy kivételes lehetősége. Olyan esemény, amit 
várok, és aminek jelentősége van. Elmehetünk az 
erdőbe együtt úgy is, hogy csak végiggyalogoljuk 
a túrát. Elmehetünk úgy is, hogy végig 
hangoskodunk és kiabálunk. Elmehetünk 
csöndesen is. Azt hiszem, talán a legjobb, ha 
közösen megyünk, beszélgetünk, játszunk is, de 
közben figyelünk az ébredező erdőre, a 
fakopáncsokra, az énekesmadarakra. Figyelünk a 
szél susogására, esetleg még egy-egy rövid 
fohász is kiszakad belőlünk, mint egy sóhaj… 
Istennel is találkozhatunk, aki a Természetet 
alkotta, aki tudja mindennek a helyét, aki 
irányítja a nagy körforgást. Aki felébreszti 
ilyenkor a mezőket és a hegyeket és új életet 
áraszt beléjük. Megérezhetjük Istenben a 
mennyei Atyát, aki gondoskodik rólunk és 
gyönyörű világot teremt körénk. Csak észre kell 
vennünk a sok szépet és jót, ami körülvesz 
bennünket.  
 Ez az, amit a tavaszi kirándulásokról 
magunkkal vihetünk – a számtalan élmény és 
kaland mellett: a képesség, az érzékenység, 
hogy észrevegyük magunk körül, a mindennapok 
taposómalmában is, hogy az Isten nagyon szeret 
és csodálatos világot teremtett nekünk. Csak 
körül kell néznünk, és észre fogjuk venni a 
számtalan csodát… Néha a „csoda” csak egy-egy 
mosoly vagy napsugár, de ha figyelünk rájuk, 
erőt adhatnak, hogy jókedvvel folytassuk a 
munkát, tanulást, és ha csak egy-egy kedves szó 
erejéig is, de csodák lehessünk mi magunk is 
azok számára, akik körülvesznek minket.  
 Isten adjon ehhez erőt és tegyen 
nyitottá minket a „csodák” számára! 
 



 
 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának első 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melyből hitéleti 

tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 
A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

A törvényben előírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek 

között  az alábbi alapítványokra ajánlhatja: 

ha Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  
SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 

melynek adószáma: 18055971-1-43 

ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

SZENT ERZSÉBET A SZEGÉNYEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 18044768-1-42 

 

  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 

 
 

Rendelkezzen Ön is adója 1+1 %-áról! – Egy fillérjébe sem kerül! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 Magyar Szentek Temploma Kruspér utcai kápolna Irodai ügyelet 

hétfő 17,30 7,00 16,00-17,15 

kedd 7,00 17,30 16,00-17,15 

szerda 7,00 17,30 -------------- 

csütörtök 17,30 7,00 16,00-17,15 

péntek 7,00 17,30 16,00-17,15 

szombat 18,30 7,00 -------------- 

vasárnap 9,00 és 11,30 8,00 és 19,00 -------------- 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első 

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. 

 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  

Április 16-án, szerdán a Kruspér utcai Szent Tádé kápolnában 16,00 
órától az esti szentmise kezdetéig együtt olvassuk a szentírást. A cél az, 
hogy a Szentírás évében végigolvassuk a szentírást adott tematika szerint. 
A helyes értelmezés végett a szakasz elolvasása után rövid magyarázatot 
tartunk.  

Április 13-án hivatások világnapja lesz. 

Plébániánk vendége lesz Molnár Lehel piarista 

kispap, aki a szentbeszédeket mondja. 

 

Április 26-án szombaton az esti szentmisén 18,30-

kor a CARMINE CELEBRAT Kórus énekel. 

 

Április 24-én, XVI. Benedek pápa 
megválasztásának 3. évfordulóján  

17 órakor ünnepi szentmisét mutat be a 
Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) 
templomban Juliusz Janusz apostoli 

nuncius. 
A szentmisén a templom énekkara 

Antonio Caldara Szent József miséjét 
szólaltatja meg, Tardy László 

vezényletével. 
 

Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye április 12-én, 
szombaton 9 órától rendezi meg egyházmegyei 
ministránstalálkozót a budapesti Szent István-
bazilikában, melyre plébániánk is benevezett.  A 
találkozón hagyományos akadályverseny keretében 
folyik a vetélkedés a Szent Adalbert kupa elnyeréséért, 
amit a következő találkozóig őrizhet a győztes plébánia 
ministránscsapata. 
Az akadályversenyre a felkészülés témakörei a Biblia éve és litugrikus 
ismeretek, valamint az alábbi városrészek és azok 
védőszentjeinek története: Belváros (Nagyboldogasszony) Főplébánia-
templom, Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság, Belvárosi Szent 
Mihály Templomigazgatóság, Egyetemi (Kisboldogasszony) templom. 

 


