
 
  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
„Egyszer példabeszédet mondott nekik arról, 

 hogy szüntelen kell imádkozni és nem szabad belefáradni.”   
(Lk 18,1) 

 Egy család elment nyaralni külföldre. Rendes katolikus emberek voltak, minden vasárnap jártak misére, 
esténként rendszerint összeültek imádkozni. Amikor elérkezett nyaralásuk alatt a vasárnap, a legkisebb fiú 
megkérdezte a szülıket, hogy mi lesz az aznapi program, mennek-e misére. A szülık vitatkozni kezdtek. „Nem 
ismerünk itt senkit, a templomban nem is értenénk, mi történik, a gyerekek biztosan unnák!”… 
 A történet végét már nem ismerjük, de akár elmentek misére, akár nem, az biztos, hogy Isten nem ment el 
nyaralni. İ várt rájuk külföldön is, idegen környezetben is. İ mindig vár ránk, akár év közben dolgozunk, vagy 
tanulunk, akár a nyári vakáció alatt pihenünk. És nem csak a mise alatt, nem csak vasárnaponként vár. Minden 
nap, mindig vár és velünk van. Talán év közben a rohanós hétköznapokban nem szoktunk megállni, hogy 
rácsodálkozzunk az Isten jelenlétére az életünkben. Talán nem adunk hálát minden nap mindenért, amit kaptunk, 
talán még nem alakult ki a rendszeres imaéletünk. Most nyáron, ha több idınk lesz, és elmehetünk vakációra, 
gondoljunk arra, hogy Isten nem nyaral, İ vár minket, és talán éppen a szünidıben szeretne közelebb vonni 
Magához. Nem kell sokat tennünk, csak figyelnünk Rá, és Neki ajándékozni az idınk egy részét. 
 Na igen, kérdezhetik sokan, de hogyan kezdjünk el imádkozni? Mi is az ima? Ezekre a kérdésekre nagyon 
sokféle válasz adható, most csak néhány lehetséges útról szólunk, amelyek talán segítenek majd az Istenhez való 
közeledésben. 
 Ismerjük fel, hogy Isten szeret minket! Úgy szeret, amilyenek vagyunk. Nem a teljesítményünkért, nem a 
szépségünkért vagy jóságunkért. Isten mélységesen szeret, nekünk csak hagynunk kell, hogy szeressen. Az ima 
egyik módja, amikor Isten szeretetét hagyjuk magunkba áramlani, hogy egész lényünket átjárja. Egyszerően 
várunk Rá, addig, ameddig lelkünk megnyugszik és megbékél…  
Ha megtapasztaltuk Isten szeretetét, válaszolhatunk is rá – ezt imádásnak hívjuk. Az imádásban kiszolgáltatjuk 
magunkat Isten szeretı kezének, hagyjuk, hogy İ rendelkezzen velünk. Ez a teljes bizalom kifejezése, annak a 
mély megélése, hogy „Legyen meg a Te akaratod…” Ezt teljes meggyızıdésbıl kérjük, mert tudjuk, hogy Isten 
nem akar rosszat, nem tartogat veszélyt, hiszen İ az életünk beteljesedése és forrása. Az imádást tehetjük 
szavakkal vagy szavak nélkül, mások imáit olvasva vagy saját magunk által megfogalmazott módon. 
 Az imádás után a Szentíráson keresztül, az Evangélium segítségével szólhat hozzánk Isten, ha egy bibliai 
részletet olvasva belehelyezkedünk az elolvasott részlet cselekményébe. Nem külsı szemlélık vagyunk, hanem 
résztvevık, érintettek – és hagyjuk, hogy Isten valóban megérintsen. A szentírás által Krisztus él bennünk, 
megérint, megszólít, gyógyít. Szívünk teljesen Krisztusra figyel, hagyjuk, hogy İ éljen bennünk. 
 Azokból a dolgokból, amelyeket így ima közben szemlélünk, sok kérés fakadhat. A kérı imának is van 
helye. Kérhetjük, hogy jobban megismerjük Krisztust, hogy fejlıdjünk a Benne való hitben, hogy İt bátrabban és 
több nagylelkőséggel kövessük. Kérhetjük, hogy akikkel emberként érintkezünk, azokat jobban szeressük, vagy 
kérhetünk mindig kegyelmeket is. A kérésünket saját szavainkkal, vagy mások imáival is megfogalmazhatjuk, 
segítségül hívhatjuk a zsoltárokat is.  
 Az ima sokféle lehet, a célja azonban mindig ugyanaz: Isten. Minden imánk İbenne gyökerezik, és 
İhozzá vezet. „Az ima hegyvidékhez hasonlítható, amelyen én a Lélek vezetésével úton vagyok és különbözı 
pontokon pihenıt tartok.” (Piet van Breemen)  
 Ne késlekedjünk, hanem végre kezdjünk el imádkozni: teljesen átadva magunkat Annak, 
Aki mindig vár és velünk van, annak, aki maga a szeretet!  
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 Kisfiunk, Angyal Márton négy kisdiákkal együtt 2008. május 18-
án elsıáldozó lett a plébánián. Hosszú út vezetett el a nagy eseményig: 
Marciék négy éves koruk óta járnak a templomi hitoktatásra. Óvodás 
korukban Németh Blanka tanítgatta ıket, az iskolás kor beköszöntével 
Péteri Attila oktatta a gyerekeket. Közvetlenül az elsıáldozás elıtt 
Szabolcs atya lett a lelki vezetıjük, az elsı szentgyónást is nála végezték 
el.  
 Marci tiszta szívvel és nagy lelkesedéssel készült a szentség 
vételére, és – ami példamutató lehet nekünk, felnıtteknek is – a 
szentgyónásra is. A szentáldozással beteljesedett a várakozása. A szertartás ünnepélyessége felemelı volt, csakúgy, 
mint a szülık gyermekeikre áldást kérı imája, a homília, valamint a közösség együttléte is, mely imádságával a 
keresztség után újra magába fogadta az elsıáldozó gyermekeket. Vannak templomok, ahol öt-hat éves kicsik is az 
Úrhoz járulhatnak, nálunk ez kilenc évesen lehetséges. Vannak, akikben felmerül a kérdés, vajon értik-e ık, hogy 
mit jelent Jézus testét és vérét magunkhoz venni. Tovább gondolva mindezt: a csoda nemcsak számukra, hanem 
felnıtt hívek számára is felfoghatatlan, a tiszta gyermeki szív pedig, ha lehet, még fogékonyabb a misztériumra. 
 Az ünnepi oltár tükörképe a hittanteremben az ünnepi asztal volt, mely a lelki után a testi táplálékkal 
kedveskedett elsısorban az ünnepelteknek, akik boldogan vették át emléklapjaikat és kis ajándékaikat, melyeket 
Gábor atya és Szabolcs atya adtak át nekik. 
          Angyal család 
 
Így szól az Isten:  
 
Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál idõt nekem.  
Annyiszor akartam már mondani neked: "Itt vagyok számodra!" de Te féltél,  
Annyiszor akartam már mondani neked: "Ne félj, mert én veled vagyok!"  
de Te nem hittél nekem, hanem távolinak és halottnak gondoltál.  
Annyiszor akartam már beszélni veled, de nem hagytál szóhoz jutni,  
hiszen szabadságodban áll, hogy eldöntsd, meghallgatsz-e, vagy ha akarsz, kikapcsolsz.  
Ha kész vagy arra, hogy meghallgass, akkor azt szeretném mondani Neked:  
"Örök szeretettel szeretlek Téged." 
Akár elfordulsz tılem, akár odafordulsz hozzám: Szeretlek Téged!  
Szeretlek Téged, mert élsz. Szeretlek, mert ember vagy.  
Szeretlek, mert fejlıdsz. Szeretlek, mert hozzá tartozol a Földhöz.  
Szeretlek, mert hely és idı keretei között, adott helyen és adott idıben kell megvalósítanod magad.  
Szeretlek, mert nem élhetsz remény és hit nélkül. Örök szeretettel szeretlek. Rám bízhatod magad.  
Van idõm számodra. Bármikor, bárhol, bármilyen gyakran. 
Éjjel vagy nappal, gyere hozzám, ülj le, nem kell semmit elmondanod. Látlak.  
Ha akarod, beszélhetsz. Beszélj, kiálts, imádkozz, imádj, fuss el, gyere újra, örök szeretettel szeretlek.  
Mielıtt a világra jöttél volna, irántad való szeretetem már mőködött.  
Szeretlek. Azért maradsz fenn, mert szeretlek. Nem fogsz meghalni.  
Nem semmisítelek meg, mert szeretlek. Bármit teszel, veled megyek.  
Amint az anya akkor sem hagyja el gyermekét, ha az valami rosszat tesz. 
Így nem hagytalak el semmilyen esetben sem, mert szeretlek.  
Engedd magad szeretni! Nyílj meg, engedd, hogy szerethesselek!  
Engedd, hogy szerethessenek a dombok, amelyeket látsz. Engedd, hogy szerethessenek a hegyek,  
Engedd, hogy szerethessen a virágzó rét, és engedd, hogy szerethessen a forrásvíz.  
Engedd, hogy szerethessenek az emberek, akik rád mosolyognak,  
Engedd, hogy szerethessenek az emberek, akikkel együtt vagy.  
Engedd magadat szeretni!  
Engedd, hogy szerethessen a Föld, és engedd, hogy szerethessenek a csillagok.  
Örök szeretettel szerettelek Téged, embernek fia, ismerem történetedet, semmi sincs rejtve elılem.  
Várom, hogy igent mondj rám. Nem szeretnélek kényszeríteni.  
Idırıl idıre áthaladok az úton, ahol jársz, nem félek, reménnyel telve várok, hitedre, irántam való 
bizalmadra. Semmi részem nincs abban, ha Te félsz tılem, de én, a Te Istened mindent megteszek azért, 
hogy elnyerjem bizalmadat. AMEN   (Jer 31,3)  
           Martin Gutl  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egy villanyvonat megy Budapest és Bécs között. 
Mennyi füstöt ereget?  

Egy villanyvonat nem ereget füstöt!  

Kettı egér áll az esernyı alatt. Az egyiknek a 
farka, a másiknak a füle lóg ki. Melyik ázik meg 
jobban?  

Ki mondta, hogy esik az esı?   

Ha egy éjjeli ır reggel hal meg, kaphat-e 
nyugdíjat?   

Ha már meghalt, nem kaphat nyugdíjat!   

Melyik a nehezebb: 1 kg vas, vagy 1 kg pihe?   
1 kg vas ugyanannyi, mint az 1 kg pihe! 

Pisti este 8 órakor aludt el. Reggel 9-ig akart 
aludni, ezért beállította a vekkerét. Hány órát 
aludt?  

1 órát, este 9 óra is csörgött!  

Egy fán 16 veréb volt, abból egyet lelıttek. Hány 
veréb maradt a fán?  

Egy sem, mert mind elrepült!  

5 szénarakás meg  7 szénarakás összehordva 
hány szénarakás?   

1 (nagy) szénarakás!   

Ha 6 égı gyertyából 4-et eloltunk, hány gyertya 
marad meg?   

4, mert az a kettı, amit nem oltottunk el, az elégett!  

Te vezeted a repülıt. Budapesten felszáll 11 
utas. Bécsben leszáll 5 utas és felszáll 9 utas. 
Párizsban 1 kivételével mind leszáll. Hány éves a 
pilóta?  

Ahány éves te vagy, mert te vezeted a repcsit!  

Egy sötét szobában egy petróleumlámpa és egy 
kályha van. A szobában egy férfi áll egy gyufával 
a kezében. Mit fog elıször meggyújtani?   

A gyufát!   

Egy 8.600 tagú méhraj egyik fele reggel az 
akácos felé repült, másik fele a meggyesben 
maradt. Napközben az akácosból a meggyesbe 
szállt 1.200 méh, és a meggyesbıl a közeli 
kaptárhoz repült 5.000 méh. Így az akácosban 
400 darabbal kevesebb méh maradt, mint a 
meggyesben. Hány méh volt eredetileg?   

8.600 tagú volt eredetileg a méhraj!  

Egy kút mélyérıl felfelé mászik egy csiga. 
Nappal 4 métert mászik fel, éjjel 3 métert 
csúszik vissza. Hány nap alatt mászik ki a csiga 
a 6 méter mélységő kútból?   

3 nap, mert a harmadik nap már nem csúszik vissza!  

Mi volt Münchenben 1936. december 6-án?   
Mikulás!  

Hány állatot győjtött Mózes a bárkájába?  
Nem Mózes, hanem Noé győjtötte össze az állatokat!   

 

 
  
 … hogy mit tartanak szükségesnek ahhoz, 
hogy számukra egy nyaralás jó legyen. 
 

Közeledik a nyár, a gyerekek is, felnıttek is 
számolgatják már a nyaralásig hátralevı napokat. De 
hogyan készüljünk rá? Mi szükséges ahhoz, hogy egy 
nyaralás igazán jó legyen? Törekedjünk arra, hogy a 
másiknak megadjuk, ami neki szükséges, hogy jól 
érezze magát, és akkor talán mi is megkapjuk a jó 
nyaralás feltételeit másoktól.  
 

Mindenféle képen legyen benne természet, kirándulás, 
víz, kis csónakázás, hajókázás, rengeteg fürdızés. De 
szívesen ülök le egy jó bogrács mellé este, vagy a tőz 
mellé szalonnasütéshez. Persze feltétlen a családdal, 
jó társasággal. Szívesen megnézek egy-két szép 
várost, kiállítást. A bogrács után egy jó társasjáték, 
kártya tovább emeli a hangulatot, a 
közösségélményét. (36 éves apa) 
 

Nekem a nyaralás akkor jó, ha van benne víz 
(lehetıleg tenger, de akármilyen fürdésre, úszásra 
alkalmas folyadék jó), és van nagyjából velem 
egykorú gyerektársaság, akivel jól kijövök. És hogy 
nagyon sokat ne kelljen várost nézni meg mászkálni, 
hanem tényleg „pihenhessek” is, és azt csinálhassam, 
amit akarok. Kb. ennyi. (14 éves lány) 
 

Az ember társas lény lévén, elsısorban a résztvevık 
azok akik meghatározzák a nyaralás hangulatát. Az 
aktív pihenéshez hozzátartózik a változatos program, 
új helyek megismerése s nem utolsó sorban az 
idıjárás. Fontosnak tartom, hogy mindenki 
derőlátóan (próbálja) kezelni a nehéz helyzeteket s ne 
a személyes érdeket helyezze elıtérben, hanem a 
közösségét. (42 éves nı) 
 

Számomra fontos az olyan beszélgetés, amitıl 
gazdagodhatnak a felek, amikben tényleg magunkat 
adjuk. Mégis keresem azt a csöndet is, amelyben 
Istennel találkozhatok. A nyaralás elengedhetetlen 
része a mozgás: utazás, kirándulás, úszás, biciklizés, 
tollasozás, de csak olyan mértékben, hogy a nyaralás 
ne veszítse el pihentetı jellegét. Szeretem a kulturális 
programokat, de a hangulatos élményeket is: tábortőz, 
szalonnasütés, naplemente vagy épp egy napfelkelte 
csodáját…  (33 éves anya) 
 
Egy nyaralás attól jó, ha ki tudok zökkenni a 
mindennapi életbıl. Ezt okozhatja az új tájak, 
emberek megismerése, szórakozás, lelki élmény, a 
családdal, barátokkal való beszélgetés... Sokszor 
felismerem az Istent is, és ezek az élmények késıbb 
erıt adhatnak, feltöltenek. (20 éves lány) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Egész tanév minden öröméért és bánatáért, 
minden sikeréért és kudarcáért 

adjunk hálát együtt 

2008. június 15-én  

a 9 óraiTe Deum szentmisében! 
 
 

 

2008. június 14-én  papszenteléspapszenteléspapszenteléspapszentelés lesz Esztergomban. 

 

Imádkozzunk régi  

és új papjainkért!  

 

 
 

Égı csipkebokor közösség: 
Június 29. – július 5. 

Korlát 

Gyermektábor (6 - 16 éves korig): 
Június 29. – július 5. 

Vonyarcvashegy  
 

 

 

Templomunk felszentelésének 12. évfordulóját ünnepeljük  

2008. augusztus 17-én 

 a fél 12-es püspöki szentmisén.  

A szentmisét követıen közös ebéd lesz a híveknek a templomkertben,  
a hagyományokhoz híven papák – papok focimeccs 4 órakor,  

különbözı játékok a gyerekeknek,  
és pingpongozási lehetıség –nem csak- kamaszoknak (ütıt, labdát hozzatok!) 

 

 

Egyházközségünk 

legnagyobb ünnepét 

töltsük együtt! 
 

Magyar Szentek Templomában 
Június 15-én, vasárnap, 11, 30 - kor 

a Magyar Egyházzene Ünnepe 
alkalmából megszólal: 
Beliczay: F-dúr mise és 

magyar szerzık kórusmővei. 
Közremőködik  

a MOM Bartók Béla Vegyeskara. 
Vezényel: Zongorné Juhász Irén 
Orgonál: Kurcsinka Erzsébet. 

Magyar Szentek Temploma 
2008. június 22-én,  
a ½ 12-es szentmisén 

a Bárdos Lajos Kamarakórus  
mőködik közre. 

Vezényel:  Kempelen Tünde 
Orgonál:      Hadas Gyöngyvér 

Mősor: 

Halmos: h - moll mise. 

Augusztus 15-én, pénteken 
Nagyboldogasszony 

Ünnepén  
templomunkban reggel 7-kor, 
a kápolnában este fél 6-kor 

lesz ünnepi szentmise. 
Ezen a napon a misehallgatás 

kötelezı! 
Augusztus 20-án  

Szent István király 
ünnepén  

a Magyar Szentek 
Templomában  

fél 12-kor,  
a kápolnában reggel 8-kor 

és este 7-kor lesz 
szentmise. 


