
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, 
csak erıt kérek a hétköznapokhoz. 

Taníts meg a kis lépések mővészetére! 
 

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában 
idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! 

 

Segíts engem a helyes idıbeosztásban! 
Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, 

elsırangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! 
 

Erıt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, 
hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, 

észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat! 
 

İrizz meg attól a naiv hittıl, hogy az életben mindennek simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, 

kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, 
amelyek révén növekedünk és érlelıdünk! 

 

Küldd el hozzám a kellı pillanatban azt, akinek van elegendı 
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! 

Az igazságot az ember nem magának mondja meg, 
azt mások mondják meg nekünk. 

 

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, 
hogy nem teszünk semmit. 

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! 
 

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. 
Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és 

legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! 
 

Ajándékozz elegendı fantáziát ahhoz, hogy a kellı pillanatban és 
a megfelelı helyen - szavakkal vagy szavak nélkül – 

egy kis jóságot közvetíthessek! 
 

İrizz meg az élet elszalasztásának félelmétıl! 
 

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! 
 

Taníts meg a kis lépések mővészetére! 
 

/ Antoine de Saint-Exupery: Fohász/ 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 

 

2008. szeptember 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Az ünnepi szentmisét Dr. Székely János püspök atya mutatta be. Szentbeszéde az 
evangéliumhoz kapcsolódott, melyben egy kánaáni asszony kérte kitartóan, a látszólagos 
visszautasítás ellenére is Jézus segítségét beteg lánya számára (Mt 15, 21-28). Jézus 
megdicsérte az asszonyt: „Nagy a te hited!”. Püspök atya azt emelte ki beszédében, hogy 
a szenvedés és a magány is része életünknek. Egy idézett mese alapján magyarázta el, 
hogy ezek gazdagítják az életünket, mélyítik, harmonikusabbá teszik azt. Beszélt arról is, 
hogy Jézus nem mindig úgy és akkor segít, ahogy mi elképzeljük és várjuk Tıle. Nem 
mindig földi gondolataink útjait járja, de imáinkat biztosan meghallgatja. És ha néha úgy 

is érezzük, hogy hiába kiabálunk a kánaáni asszonnyal, állhatatosan kell kérni, mert biztosan válaszol rá, még 
pedig úgy, ahogy nekünk a legjobb lesz - örök életünk szempontjából!  
 
Korosodó templomunk és közössége évrıl évre ajándékot is kap 
születésnapjára. Idén a templomunk képét, nevét ábrázoló zászlóval 
gazdagodott plébániánk egy hívı nagylelkő adományainak köszönhetıen, 
melynek hátoldalán egy mindig aktuális fohász is olvasható: Magyarok 
királynéja, könyörögj érettünk! Püspök atya a szentmise keretében áldotta 
meg az új templomzászlót, mely közösségünk jelvénye lehet. 
 
A szentmisét még ünnepélyesebbé tette az Albinoni Kamarazenekar és Kamarakórus szolgálata, melyet 
Zsigmond Balassa vezényelt és Göblyös Péter kísért orgonán.  
 
A szentmisét követıen sok szorgalmas hívınek köszönhetıen közös ebéden 
vehettünk részt a templomkertben egy nagy sátor árnyékában. A hibás 
elırejelzések ellenére egyetlen cseppnyi esı sem esett (ahogy nem esett 
eddig egyetlen évben sem templomunk e jeles ünnepén, hál’ Istennek!). Így a 
sátor nem a záporoktól védett meg minket, hanem a nyári nap égetı 
sugaraitól (hála egy hívı gondoskodó adományának!). A finom pörkölt, a 
gyorsan fogyó krumpli és uborka után finom sütemények kerültek az 
asztalokra a kedves hívek munkájának köszönhetıen. A kapcsolatokat erısítı 
és mélyítı beszélgetések mellett lehetıség nyílt csocsózásra (aminek igen nagy sikere volt), pingpongozásra, 
kisebbeknek még szundításra is a papok-papák örökrangadó elıtt, mely idén a papák fölényes gyızelmével 
zárult, de errıl majd a következı számunkban olvashatnak…  
 

Azt hiszem, aki csak eljött templomunkba ezen a napon, jól érezte magát, lelkileg 
is, testileg is gazdagodhatott. Köszönet ezért az elıkészítésben, lebonyolításban, 
utána való rendrakásban való segítségért minden szorgos embernek és persze 
Gábor atyának és Szabolcs atyának! Nem írom a végére, hogy egy év múlva újra 
találkozunk, hiszen a búcsúnk ünnepe mindig olyan, amilyen a közössége… 
Találkozzunk hétrıl hétre, ünnepeljük együtt a vasárnapokat is, keressük egymást 
a szentmiséken kívül is, segítsünk egymásnak, hogy élı közösségünk legyen!  

 
Így bátran várhatjuk a következı búcsút, ami szintén élı, Istent és embereket boldogító lehet.  



 
 … hogy mi volt számukra a nyár 
legemlékezetesebb eseménye…  
 

A nyár gyerekeknek, ifjúságnak, felnıtteknek, de 
talán még az idısebbeknek is a kikapcsolódás és a 
pihenés ideje, amikor nem a semmittevés tölti ki az 
idınket, hanem igyekszünk olyan programokon 
részt venni, aminek emléke sokáig elkísér minket 
utána. Ezekrıl a maradandó emlékekrıl kérdeztük 
híveinket. 
 

 - Van egy barátnım Luxemburgban, akik eljöttek 
hozzánk Balatonra nyaralni, és akikkel együtt 
fürödhettünk a vízben. Ennek örültem a legjobban.  
(6 éves lány) 
 

 - Én nagyon élveztem a (plébániánkra érkezı) 
németekkel közös kirándulásunkat Szigligeten. Szép 
volt a kilátás, és izgalmas volt a vár minden zegzugát 
bejárni, a falakon sétálgatni. (8 éves lány) 
 

 - Nekem legnagyobb élményt a Korláton töltött 
táborunk jelentette és a nyárzáró verıcei bográcsozás.  
(20 éves fiú) 
 

 - Számomra a legnagyobb élményt a verıcei 
nyárzáró napok tetszettek a hittanos csoporttal, a 
Korláton töltött két tábor két társasággal és a 
Szádelıi völgy (a világörökség része!) gyönyörő 
szépsége és az ottani túra.  (21 éves lány) 
 

- 3. helyezett: Edda koncert Cseszneken a két legjobb 
barátommal, évfolyamtársammal. Jó dalok, buli, 
barátok. 2. helyezett: pingpong, csocsó, beszélgetés a 
plébánián Gábor atyával, Szabolcs atyával és a 
hittanosokkal. Önfeledt esték megint csak barátok 
közt. 1.helyezett: kedvesemmel töltött nyáresti 
beszélgetés meg együttlét. (22 éves fiú) 
 

- A nyár legelején részt vehettem egy 4 napos 
lelkigyakorlaton. Ez igazi mély lelki élményt, 
segítséget jelentett. Komoly és komolytalanabb 
beszélgetések jelentették még nekem a legtöbbet a 
barátaimmal kicsiny országunk különbözı pontjain. 
De nagyon élveztem egy bakonyi kirándulást, a 
lányaim önállósodását és egy éjszakai túra során 
vezetett elmélkedést is a csillagos ég alatt hanyatt 
fekve. (33 éves anyuka) 
 

- Nekem legmaradandóbb emléket és egyben „a 
nyaralást” három nap jelentette Ábrahámhegyen két 
unokámmal. (64 éves nagymama) 
 

 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Tábor Korláton június 29. – július 5. 
(a cikk folytatása) 

 
 Július 2-án tehát Regéc várát néztük meg, 
mely a vadon közepén, egy hegy tetején található 
Mogyoróska község felett. A várat az elmúlt évek 
során rendbe hozták, ennek persze megvolt a 
hátulütıje is, mert belépıs lett, de a panoráma 
lenyőgözı volt. Visszafelé országúton haladtunk, 
így elég hamar visszaértünk Korlátra, az idınkbe 
még az is belefért, hogy Fonynál megálljunk a 
kútnál. A nap végén sor került egy futballmeccsre a 
helyi srácokkal, habár kikaptunk tılük rendesen, de 
születtek szép egyéni megoldások, amivel 
megleptük ellenfeleinket.  
 Péntekre már nem terveztünk semmi 
különöset, így ez a nap különösebb esemény nélkül 
telt el, leszámítva azt, hogy megcsodálhattuk a 
korláti tavat, amit erıs jóindulattal lehetett volna 
csak tónak nevezni. Mivel a péntek este volt az 
utolsó est, készülhettünk volna a Ki-Mit-Tud 
vetélkedıre, de azt közös megegyezéssel elvetettük, 
helyette pókerpartit rendeztünk, ahol felszereltük 
magunkat elég munícióval is. Az utolsó estébıl 
nem maradt ki a „duhajkodás” sem, ami az éjszaka 
folyamán megzavarta az alvókat, különösen 
Szabolcs atyát, akinek szombat kora reggel be 
kellett vinni Anicot a vonathoz, és délután már 
jelenése volt egy esküvın.  
 A zárónapon rendben elvégeztük azt a 
dolgot, amit az elızı csoport rendesen elhanyagolt, 
azaz összeszedtük a szemetet, felsöpörtünk 
mindenhol, felmostuk a vizesblokkot, a konyhát 
stb., ahogyan illik. Mielıtt még elindultunk volna 
haza, egy táborzáró misén vettünk részt, ahol hálát 
adtunk az Úrnak az ott eltöltött napokért. Habár a 
vonatunk csak fél 4-kor indult Forró-Encs 
állomásról, de Szabolcs atya is már idıhöz volt 
kötve, így dél körül 2 fordulóval bevitt minket 
kocsival a vasútállomásig, majd utána elbúcsúztunk 
tıle. A vonatig bı 3 óránk volt még, abba az idıbe 
belefért, hogy betérjünk cukrászdába, vagy 
magasröptő eszmecsere folyhatott F. András 
elıadása alapján, hogy milyen kategóriában 
szerethetik egymást a lányok és a fiúk…A hazafele 
út is jobbára eseménytelenül folyt. 
 Másnap a diákmise után, a morzsa buli 
megbeszélt idıpontja és helyszíne alapján, hétfın, 
Anicnál győltünk össze, ahol megszemlélhettük a 
tábor alatt készült valamennyi felvételeket is, s 
természetesen nem maradt el ezúttal sem a 
pókerparti.. 

F. Péter 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imádság: 
> 
>   Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít, 
>   Szeretet nélkül a felelısség kíméletlenné tesz, 
>   Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz, 
>   Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz, 
>   Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz, 
>   Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz, 
>   Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz, 
>   Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz, 
>   Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz, 
>   Szeretet nélkül az élet értelmetlen, 
>   Ám szeretetben élni: boldogság és öröm! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi Újág? a Magyar Szentek Plébánia havi tájékoztató lapja. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es 

telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf. 70. levélcímen, illetve e-mail címen: magyarszentekbp@freemail.hu 

 
 

Magyar Szentek 
Temploma 

Kruspér utcai 
kápolna 

Irodai 
ügyelet 

hétfı 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 -------------- 

 
Szeptember 7-én vasárnap 

a 9 órai szentmisén lesz 

az ünnepélyes Veni Sancte. 

 „Hívjuk, várjuk a Szentlelket!” 
 

Az idén is lesz az iskolákban hitoktatás . 
Ezt az igényt a szülınek kell jelezni az 

osztályfınöknél. 
A hitoktatás szept. 15-én kezdıdik. 
Ovis hittan  október elejétıl lesz. 

♫♫♫    ♫♫♫ 
 

Szeptember 7-én vasárnap  
a fél 12-es szentmisén a  
Carmine Celebrat kórus 

Beethoven: C-dúr miséjét énekli. 
 
♪♪♪     ♪♪♪ 

Az Egyetemi és Fıiskolai Lelkészség ez 
év szeptember 7-étıl az iskolaévben 
minden vasárnap este 7 órakor 
szentmisét mond a Magyar Szentek 
Templomában. Ez elsısorban az 
egyetemisták miséje, de természetesen 
mindenki szeretettel várnak! 

A Kruspér utcai kápolnába 
visszaáll a régi miserend. Hétfın és 
szombaton is lesz reggel 7 órakor 
szentmise.  
 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET  RENDJE  
 

 
Imádság 

 
 Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít, 
 Szeretet nélkül a felelısség kíméletlenné tesz, 
 Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé 
tesz, 
 Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá 
tesz, 
 Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz, 
 Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz, 
 Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz, 
 Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz, 
 Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz, 
 Szeretet nélkül az élet értelmetlen, 
 Ám szeretetben élni: boldogság és öröm! 

 
 
 
 
Kicsit több békesség, jóság, szelídség, 
Kevesebb erıszak, győlölet, irigység, 
Kicsit több igazság úton, útfélen, 
Kicsit több segítség bajban, veszélyben. 
Kicsit több "mi" és kevesebb "én", 
Kicsit több erı, szeretet, remény. 
És sokkal több virág az élet útjára, 
Mert a sírokra már úgyis hiába. 
 


