
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven Üdvözlégyet egymás után. Egyszer 
imádságát követıen látomásban megjelent elıtte Szőz Mária, s homlokát ugyanannyi rózsából font füzér díszítette, mint 
ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés. 

 
 
Lourdesban minden asszony, minden lány örökké magánál hordja olvasóját. Ez 
vallásosságuk hőséges szerszáma. Szegény, keményen dolgozó asszonyok kezében 
sohasem pihenhet. Imádkozni üres kézzel - ez nem nekik való. A rózsafüzér elimádkozása 
valóságos mennyei kézimunka, láthatatlanul finom tőfestés, hímzés vagy kötés, amely a 
gyöngysor ötven Üdvözlégyébıl szövıdik. Aki mindennap, minden esztendıben elég sokszor 
pergeti végig olvasóját, hosszú fátylat szı belıle, amellyel valamikor a nagy Irgalom 
betakarhatja bőneinek egy részét. (F. Werfel: Bernadette ) 

 
Hogyan tudnám is én felejteni a határi vagy otthoni munkában daloló, egyházi énekeket és 
litániát éneklı Édesanyámat, aki sokszor mindennapos gyalogmenetben a földjeinkhez vezetı 
út távolságát azzal mérte, hogy mennyit tud elvégezni a rózsafüzérbıl. 

 
Egy hivatal folyosóján rózsafüzért találtak. Az ott dolgozó, köztudomásúlag vallásos 
hivatalnokot hivatták az irodába, felmutatván neki a talált rózsafüzért, hogy az övé-e? Gúnyos 
mosollyal várták, hogy hogyan tagadja le, hogy az övé. A hivatalnok megnézte - a talált 
rózsafüzért és nyugodtan kijelentette, hogy nem az övé, mert az övé - zsebébe nyúlva elıvette 
és felmutatta a saját rózsafüzérét - más. 

 
Bernard Claudel mondotta halálos ágyán: "Öreg édesanyám hitében akarok meghalni. İt a 
rózsafüzére kötötte össze az angyalokkal. 

 
A Napóleon elleni csatában elesett magyar katonákat a zsebükben hordott rózsafüzérrıl és 
imakönyvrıl ismerték fel. (Szív. 1948. IX. 25. ) 

 
Súlyos operáció után a fıorvos külön figyelmeztette az ügyeletes orvost, hogy súlyos fájdalmai 
lesznek az asszonynak, mozdulatlanul feküdjön. Ha roham jelentkezik azonnal csillapítót. Az 
éjszaka csönd volt. A fıorvos meglepıdötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan telt az 
éjszaka. Köszönöm fıorvos úr, - volt a felelet -, eltelt az is. Már sokkal jobban vagyok. 
Fájdalma nem volt? Volt - mondta halkan -, de nem figyeltem rá. És, mintegy 
magyarázatképpen megmozdította kezében a rózsafüzért. A fıorvos egy pillanatig 
elgondolkozott, majd a többi orvoshoz fordult és szárazon kijelentette: Nos kolléga urak? 
Ehelyett mit tudnánk ajánlani? (Szív. 1950. XI. 25.) 

 
I.János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San Lorenzo kórházban egy síró asszony betegágyához 
ment és megkérdezte: Mi bántja? 
- Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra...Félek is, mert egész életemben kerestem, de máig sem találtam még meg a 
mennyország kulcsát.. 
A pátriárka a zsebébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezébe tette. 
- Íme, itt van a mennyország kulcsa. (Új E. 1978. X. 8.) 
 
 
 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

 
Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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(1Királyok 12,24) 

 
Életed csalódásai tulajdonképpen az én szeretetem jelei. Üzenetem van számodra ma, 
gyermekem; ezt akarom elmondani neked, azért, hogy bearanyozza a viharfelhıket, amelyek 
életed fölött tornyosulnak, és hogy tompává tegye a tüskéket, amelyeken járnod kell. 
 

Üzenetem egyetlen rövid mondat csupán, de rejtsd el azt szíved mélyére. Legyen 
nyugvópárnád, amelyre fáradt fejedet lehajtod. Az üzenet így szól: 
 

„Éntılem lett e dolog.”„Éntılem lett e dolog.”„Éntılem lett e dolog.”„Éntılem lett e dolog.”    
 

Nem gondoltál még arra, hogy mindaz, ami veled történik, engem is érint? Ami téged bánt, az 
az én szemem fényét bántja (Zak 2,8). Mivel drága és értékes vagy szememben, rendkívüli 
módon ügyelek a neveltetésedre. Amikor kísértések vesznek körül, ellenségek támadnak rád, 
tudd meg: „Éntılem lett e dolog.” Én a körülmények Istene vagyok. Nem véletlenül vagy azon 
a helyen, amelyen állsz, hanem azért, mert én választottam számodra azt a helyet. 
 

Nem imádkoztál alázatért? Látod, éppen azért helyeztelek arra a helyre, mert ott 
megtanulhatod ezt a leckét. A téged körülvevı emberek és dolgok által az én akaratom 
munkálkodik. Pénzügyi gondjaid vannak? Nem tudod, hogyan jössz ki a fizetésedbıl? 
„Éntılem lett e dolog.” Én vagyok az, akié a menny és a föld. Mert azt akarom, hogy mindent 
tılem kérj és teljesen tılem függj. Gazdagságom határtalan (Fil 4,19). Tedd ígéreteimet 
próbára, nehogy bárki is azt mondhassa rólad, hogy ebben a dologban nem bízol Istenben. 
 

A nyomorúság éjszakája vesz körül? „Éntılem lett e dolog.” Én, Jézus tudom 
mit jelent ez. Hisz én vagyok a „fájdalmak férfia, betegség ismerıje” (Ézs 
53,3) Elvettem mellıled minden emberi támaszt, hogy hozzám fordulj, és 
örök vigasztalást vehess tılem (2Tessy 2,16.17). 
 

Csalódtál barátaidban? Talán olyan valakiben, aki elıtt megnyitottad a szívedet? „Éntılem 
lett e dolog.” Én engedtem meg, hogy csalódjál, hogy megtanuld: Én, Jézus vagyok a te legjobb 
barátod. Megtartalak téged, és harcolok érted küzdelmeidben. Azután vágyom, hogy meghitt 
barátod lehessek. 
 

Hazugságot mondott valaki rólad? Hadd tegye, te pedig jöjj annál közelebb hozzám, szárnyaim 
alá, távol minden szócsatától. Ha igazságtalanság ért, én vagyok az, aki: „Felhozza a te 
igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, mint a delet” (Zsolt 37,6). 
 

Terveid halomra dıltek? Levert és kiábrándult vagy? „Éntılem lett e dolog.” Hiszen te 
készítetted a terveket, és azután kértél, hogy áldjam meg azokat. Pedig én vagyok az, aki 
tervet készítek számodra. „Erıd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad” (2Móz 
18,18). Te csak szerszám vagy, s nem a cselekvı. 
 

Vágyva vágytál, hogy valami nagy dolgot cselekedj értem? És most betegágyon 
szenvedsz! „Éntılem lett e dolog.” Nem tudtam másként magamra irányítani 
figyelmedet, annyira el voltál foglalva nagy buzgóságodban. Néhány legmélyebb 
tanításomat akarom így közölni veled. Engem csak az szolgálhat, aki megtanult 
türelmesen várni. Leghathatósabb munkatársaim gyakran éppen azok, akik nem 
végeznek aktív szolgálatot, de megtanulták, hogyan éljenek az imádság fegyverével. 
 

Hirtelen rád szakadt egy felelısségteljes, nehéz feladat? Indulj csak bátran, és számíts Rám. 
Azért helyeztelek téged ebbe a felelısségteljes munkába, hogy megtapasztald: „Megáld téged 
az Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel.” (5Móz 15,18) 
 



Ma egy korsó szent olajat adok a kezedbe. Használd bátran és szabadon, gyermekem, hogy 
életed ösvényén a hitnek, bizalomnak és vigasztalásnak ezzel az olajával megkenhess minden 
szót, amely sért, minden körülményt, amely próbára teszi türelmedet és gyöngeséged minden 
megnyilvánulását. Gondolj arra, mindaz, ami téged zavar és bánt, alkalom számomra, hogy 
segítségedre legyek. A tövisek oly mértékben tőnnek el, amilyen mértékben felismersz engem 
minden dologban. „Vegyétek szívetekre mindezeket az Igéket, amelyekkel én bizonyságot 
teszek ellenetek e mai napon …, mert ez a ti életetek” (5Móz 32,46-47). 

Laura A. Barton Snow 



 
 … hogy mit jelent számukra a 
rózsafüzér, szokták-e imádkozni, egyedül 
vagy inkább közösségben… 
 

Október Szőz Mária hónapja. 7-én lesz Rózsafüzér 
Királynéja ünnepe.  Ennek kapcsán kérdeztük meg 
híveinket a rózsafüzér imádságról. Sokan 
visszautasították a kérdést. Te válaszoltál volna?? 
 

 - Néha szoktam imádkozni, egyedül mostanában. 
Lehetıség egy elmélyülésre, általában egy hosszabb 
elmélkedés alakul ki belıle. (18 éves lány) 
 

 - Én szoktam rózsafüzért imádkozni, pl. amikor metrón 
utazom, mindig mondom. (64 éves nagymama) 
 

 - Azaz igazság, hogy mostanában nem igazán szoktam 
imádkozni. De korábban gyakori volt, amikor a 
cserkészekkel mondtuk tizedenként különbözı nyelven, 
vagy éppen énekelve, vegyesen. Mostanában inkább 
csak lelkigyakorlaton vagy szentségimádásokon szoktuk 
mondani közösségben. (33 éves anyuka) 
 

 - Volt egy megdöbbentı élményem, amikor valakivel 
együtt mondtam egy tizednyi rózsafüzért a fájdalmas 
titkokból. Akkor megrázott az ereje. Azóta igyekszem 
minden nap legalább egy tizednyit mondani. (33 éves 
anyuka) 
 

- Ritkán szoktam imádkozni, mert mindig 
bizonytalannak érzem magam az egyes titkok 
szövegének sorrendjében, és idınként azon kapom 
magam, hogy eltévesztettem a számolást. Ezért ha a 
rózsafüzért mondom, jobban szeretem az ujjaimon 
számolni, mert akkor nem zavarodom bele. Akkor 
próbálom elmondani, amikor valami miatt nagyon 
szorongok vagy nagyon ideges vagyok, ilyenkor mindig 
segít megnyugodni. (24 éves fiú) 
 

- A rózsafüzér nem tartozik a mindennapi imáim közé, de 
szeretem. Általában akkor szoktam gyakrabban 
imádkozni, amikor valamiért a Szőzanya közbenjárását 
kérem. Ilyenkor mindig úgy érzem, ı is velem együtt 
imádkozik. (20 éves lány) 
 

-A rózsafőzért két évtizeddel ezelıtt kezdtem minden 
nap imádkozni, miután egy zarándokúton az utat vezetı 
atya egy kalapból közéleti személyek neveit húzatta ki a 
résztvevıkkel az értük való mindennapos rózsafőzér 
imádságot kérve. Azóta az akkor megfogadott egy tized 
helyett minden nap végigimádkozom a rózsafőzért a 
magyar népért, és ha más szándék (nagy öröm vagy 
kérés) adódik, mégegy rózsafőzért is el szoktam 
mondani. A Katolikus Rádió indulása óta az abban 
elhangzó, minden este 7-kor kezdıdı rózsafőzér 
imádságba szoktam bekapcsolódni. A rózsfőzér már a 
természetemmé vált, imádkozása nagyon jól esik és 
nagyon ontosnak tartom. (94 éves nagyapa) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Összekeveredtek a rózsafüzér titkok. Segíts szét 
válogatni ıket! 

1. Akit Szent Erzsébetet fogantál, te a 
Szentlélektıl látogatván Szőz szent, te akit 
hordoztál. 

2. Aki a kánai hegyén kinyilvánította isteni 
erejét megmutatta menyegzın dicsıségét aki 
Isten a Tábor. 

3. Aki Szent Szőz elküldötte nekünk a 
mennybe fölvett Szentlelket aki Szent téged 
Szőz. 

Helyes megfejtésekért ıszinte gratuláció, és baráti 
kézfogás nyerhetı a Szerkesztıség minden tagjától! 

 
 

Haydn, a világhírő osztrák zeneszerzı soha nem 
titkolta mély vallásos érzelmeit.  
 Egy napon zeneszerzı barátai társaságában 
volt és arról társalogtak, ki milyen módszert 
gyakorol, hogy a munka közben rövid idıre 
kikapcsolódjon. 
- Nincsen jobb, ha ilyenkor megiszunk egy 
pohár jó bort – mondta az egyik. 
- Amikor nincs ihletem, félreteszek mindent 
és barátaim társaságában mindig új lendületet 
kapok a munkához. 
- És te, Franz? – kérdezték Haydnt. 
- A Rózsafüzér állandóan nálam van. Rövid 
imádság után úgy érzem, hogy testben és lélekben 
felüdülök. 
 
 
 
 
 
„A Rózsafüzérben összefonódik Jézus és Mária 
élete. 
 

A Szőzanya fogan. Ezzel kezdi. 
A szenvedéssel folytatja. 
A megkoronázással végzi. 
 

A mi életünk is csak így forr össze, egyesül 
Jézussal: 
Ha bennünket is fogan, szül, 
Nevel, velünk szenved és dicsıül meg. 
A Jézus – Máriával egyesült élet! 
Hová jut az ember a Szőzanyával!!! 
Bennünk él Jézus – Mária által.!” 
 

  (P. Marton Boldizsár: Bennünk él) 

 



 
    

A  HITTANÓRÁK  RENDJEA  HITTANÓRÁK  RENDJEA  HITTANÓRÁK  RENDJEA  HITTANÓRÁK  RENDJE    2008 / 20092008 / 20092008 / 20092008 / 2009....    
              
                 BÁRDOS LAJOS  ÁLT. ISK. ÉS GIMNÁZIUM 
 

1. – 2. oszt. Csütörtök 13.00 – 13.45 Fsz. 9. terem 
3. - 4. oszt. Csütörtök 13.50 – 14.35 Fsz. 9. terem 
5. – 8. oszt. Péntek 17.30 – 18.30 Plébánia 

                     (VOLT LÁGYMÁNYOSI ÁLT.   ISKOL A) 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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. 

1. osztály Péntek 12.30 – 13.15 3.emelet rajzterem 

2. osztály Péntek 13.15 – 14.00 3.emelet rajzterem 

3. osztály Péntek 14.00 – 14.45 3.emelet rajzterem 

4. osztály Péntek 14.45 – 15.30 3.emelet rajzterem 

5. – 8. oszt. Péntek 17.30 – 18.30 Plébánia  

MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIÁN 
 

Óvodás hittan Péntek 17.15 – 17.45 Nagyterem 
Elsıáldozós hittan Péntek 17.45 – 18.30 Nagyterem 
Bérmálkozó hittan Péntek 18.30 – 19.15 Nagyterem 

Gimnazisták Péntek 18.30 – 20.00 Kisterem  
Ifjúsági hittan Péntek 19.15 – 20.00 Nagyterem 

5. – 8. oszt. Péntek 17.30 – 18.30 Kisterem 

Ifjúsági énekpróba  
Hétfı 18.00 – 19.30 Nagyterem 

Lelkészségi hittan Hétfı 19.00 – 20.30 Klub 
Katekumenátus: 

felnıtt keresztségre, 
elsıáldozásra, 
bérmálásra 
felkészítés 

Kedd 
(szept.30-tól) 

 
19.00 –21.00 Klub 

Fészekrakó: 
ifjú házas hittan 

Péntek (kéthetente 
szept.12-tıl) 19.00-20.30 Klub 

Jegyesiskola  
2009. febr.25-tıl 

Szerda 19.00 – 20.00 Klub 

TELJES  
BÚCSÚ  
NYERHETİ… 

 

Aki a temetıt ájtatos lélekkel 
látogatja, és legalább lélekben 
imádkozik a megholtakért, 
november 1 – 8–ig minden 
nap teljes búcsút nyerhet.  
Feltételek: gyónás, áldozás, 
imádság a pápa szándékára. Az 
év többi napján részleges búcsút 
lehet nyerni a temetı 
meglátogatásakor. 
Akik halottak napján (vagyis az 
azt megelızı nap delétıl a 
halottak napját követı éjfélig) 
meglátogatnak egy templomot 
vagy nyilvános kápolnát, teljes 
búcsút nyerhetnek a szokott 
feltételekkel. A látogatáskor egy 
Miatyánkot és egy Hiszekegyet 
kell imádkozni. Ez a búcsú 
elnyerhetı a megelızı vagy a 

következı vasárnapon és 
Mindenszentek ünnepén is. 
Halottak napi esti szertartás 
templomunk urnatemetıjé-
ben  
november 1-jén szombaton este 

fél  7 -kor lesz. 
 

Diákmise : vasárnap  9  órakor a  Magyar Szentek 
Templomában  (utána reggeli ) 

 

 

 
Útvonal: 

Bp. – Pécs – Máriagyüd – 
Villány - Bp. 

 

Idıpont: október 11. szombat 
Indulás: a Magyar Szentek 

Templomától reggel fél 7 -kor 
 

Program: 
 

Pécs:  
• ½ 10-tıl székesegyház, 

sírkamrák, városnézés… 
Máriagyüd - szentmise  
• Ebéd saját csomagból 
 

Villány : borkóstoló 
Várható érkezés: este 9 - 10 óra 
körül. 

 

Részvételi díj: 3500 Ft. 

Október 23-án csütörtökön az esti 
½ 6-os szentmisét az ’56-os 
forradalom áldozataiért ajánljuk fel. 
A szentmise után a templomkertben 
imádkozunk és gyertyát gyújtunk 
az ’56-os emlékmőnél. 

Október hónapban minden este 
a rózsafőzért imádkozzuk külön-
bözı szándékokra. Hétköznap a 
szentmisék után, szombaton és 
vasárnap a szentmise elıtt, ott, 
ahol az esti szentmise van. 


