
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Mi lehet mindenszentek ünnepének és halottak napjának 
üzenete számunkra? 

 
 

Milyen kapcsolatban lehetünk mi, a zarándokegyház tagjai a diadalmas, illetve a 
szenvedı egyházzal? Elıször is, november 1. az ecclesia triumphans, a diadalmas, 
gyızelmes egyház ünnepe. Azokat ünnepeljük együtt, akik Krisztus révén már a 
mennyei örök dicsıségbe, Isten színrıl-színre látására jutottak el. Mi, a még úton 
lévık, föltekintünk rájuk, a már célba érkezettekre. 
Senkit sem akarunk figyelmen kívül hagyni, ezért ezen 
a napon a sok névtelen szentre is gondolunk, akiknek 
nevét egyedül csak Isten ismeri. Bizalommal kérjük 
közbenjárásukat mindennapi életünk küzdelmeihez, 
hisz egykor ık is hozzánk hasonlóan éltek és 
küzdöttek.  
 

Másodszor, már Mindenszentek ünnepének estéjétıl 
gondolnunk kell imádságban azokra is, akik lényegében már üdvözültek, a másvilágra 
jutottak, de még a tisztítóhelyen szenvednek. İk alkotják az ecclesia patiens-t, a 
szenvedı egyházat. Halottainkért már Mindenszentek napjától különös módon 
imádkozhatunk, és ezzel búcsút nyerhetünk nyolc napon át, valamint szentmisét 
ajánlhatunk fel értük. Így elhunyt testvéreink számára büntetés-elengedést, magunk 
számára pedig kegyelmet, bőnbocsánatot és erényt nyerhetünk. 
 

Végül, az ünnep nekünk is szól, rólunk is szól. Bár mi még csak vándorként élünk, 
úton vagyunk, mint az ecclesia peregrinans et militans, vagyis a zarándok és küzdı 
egyház tagjai, de már most a szentek polgártársai és Krisztus örökösei. Bizalommal 
ismerjük fel a szentekben nagyobb testvéreinket, akik elıttünk jártak Krisztus Urunk 
nyomában, és bennünket is bátor követésére sarkallnak. Segítı közbenjárásukat pedig 
ne csak a mi magunk, hanem elhunyt szeretteink számára se szőnjünk meg kérni:  

 

Istennek minden szentjei - könyörögjetek érettünk! 
 

 
Bognár István 

                                                                                                                                  teológia tanár 
 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

 
Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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 A hazai katolikus naptárban november 13. a magyar szentek és boldogok napja.  Ez a 
nap a Mindenszentek ünnepéhez köt ıdik. Magyar népünk szentjeit, boldogjait köszöntjük . 
Ekkor azokra emlékezünk, akik szül ıföldünkhöz illetve nemzetünkhöz tartoznak, és h ısi 
fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Mi, akik az ı közösségüket tartjuk templomunk 
véd ıszentjeinek, méltán kérjük segítségüket és közbenjá rásukat hazánkért, saját 
magunkért és szeretteinkért.  Mert nem elég a múltba tekinteni! Miénk a jelen, v ár ránk 
a jöv ı! Keressük a köztünk él ı szenteket, korunk példaképeit, hogy meger ısödve Isten 
szeretetében, mi is példaképekké válhassunk környez etünkben.  

  A hit és a keresztség Krisztus Titokzatos Testébe  olt 
minket. A Krisztushoz tartozás szentté teszi az emb ert. Az 
apostolok korától kezdve hazánk földjén kereszténye k 
sokasága tett tanúbizonyságot Jézus Krisztusról, az  Isten 
Fiáról. Miután pedig a magyarság talált itt hazát, Árpád 
háza szenteket és példát adott népünknek. Talán egy etlen 
fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint éppe n az 
Árpádházi királyi család. Szent István királyunk ma gvetése 
csodálatos termékenységgel hozott gyümölcsöt, mert 
történelmünk elmúlt századait mindig beragyogták ne mzetünk 

szentjei. A Pilis-Bakony és Mecsek erd ı-rengetegei megteltek remetékkel, kolostoraink 
szentélet ő szerzetesekkel. Népünk fiai közül többen vértanúk lettek, és így joggal 
mondható, hogy Országunk a szentek országa, földünk  szentekt ıl megszentelt föld. 
 Az ismert magyar szentek és boldogok statisztikája : 
Pannónia szentjei (honfoglalás el ıtti id ı): 7 f ı, pl. Szent Márton 
Szentek és boldogok Szent Istvántól Boldog Batthyán y Strattmann Lászlóig: 49 f ı. 
Akiknek folyamatban van boldoggá avatásuk: 14 f ı, pl. Mindszenty József, Márton Áron, 
Salkaházi Sára. 
 

Az Anyaszentegyház bennünket is ösztönözni akar, ho gy példájukat kövessük,  
a nyomukba lépjünk, és a megszentel ı kegyelmet h őségesen ırizve  

a szentek sorába lépjünk! 
 

Mindenható Istenünk! Szent magyaroknak érdemét idézve kérjük, hogy közbenjárásukra nyújtsd ajándékaidat egy 
sokat szenvedett népnek, a XXI. század magyarjainak, hogy a te erıdbıl úrrá lehessünk hétköznapjainkat torzító 
bajainkon.  

- Szent István király közbenjárására add, hogy ne veszítsük el arcunkat, megtartsuk önazonosságunkat. Adj 
bölcsességet népünk vezetıinek, hogy a Te akaratodhoz igazítsák terveiket és munkájukat!  

- Szent Imre közbenjárására kérjük, hogy - miként ı, mi is - szentekké és feddhetetlenekké legyünk, 
tisztaságában követni tudjuk!  

- Szent László közbenjárására add meg nekünk, hogy a keresztény eszméket vállaljuk, ápoljuk és 
képviseljük. Közbenjárására óvj meg bennünket a mohóságtól, a szőkkeblőségtıl és a vagyonszerzés 
hiábavalóságától.  

- Szent Erzsébet közbenjárására add meg nekünk a fogékonyságot és érzékenységet környezetünk bajai 
iránt, hogy ne menjünk el senki mellett, akit te küldesz hozzánk, hogy ínségében segítségére legyünk.  

- Szent Margit érdemeire kérjük, segíts bennünket a belsı viszályok megoldására, a kölcsönös megértésre, 
vezess bennünket a közös értékekre való rátalálásra, hogy a Te országod mihamarabb eljöjjön, és a te 
országoddá legyen a mi országunk is.  

- Boldog Batthyány Strattmann László közbenjárására tégy bennünket is önzetlenné, hogy imáinkkal, 
munkánkkal és törıdésünkkel testi és lelki vigaszává lehessünk szőkebb-bıvebb környezetünknek.  

- Boldog Apor Vilmos közbenjárására engedd kibontakozni nemzetünk élni akarását, hogy a megszületni 
akaró gyermekek világra jöjjenek, s megtaláljanak benne Téged; tiszta életük pedig a kedvedre legyen.  

- -Az összes magyar szent és boldog közbenjárására kérjük, teremts békét és örömöt szívünkben, hogy 
felismerjünk Téged templomaink csendjében, a természetben és egymásban egyaránt. Kérjük Urunkat!  

 
 

"Árpádházi Szentek, szent Magyar Királyok, áldva, k egyelettel gondolunk ma rátok, virrasztó 
szemekkel könyörgünk hozzátok, szent csodáitokkal m entsétek hazánkot, szétszéledt népünköt, 
szép Magyarországot. Isten-verte rosszak Mennyt tag adó bőne! Mivé lett "Király Úr" ezeréves m őve? 
Hol Imre erénye? László bárotsága? Erzsébet jósága - Margit mártirsága... Piroska példája? - Árpád 
drága vére. Áldva néz fel Rátok fel a magas Égbe ma i magyaroknak szétszórt árva népe. Árpádházi 
Szentek, szent Magyar Királyok, áldott ısök sora! Áldva nézhet rátok, védelemben feln ıtt népes 
Európa."                /Idézet Petry Béla Árpádházi magyar szentek c. könyv ébıl! 



 
 … hogy melyik magyar szent áll 
hozzájuk legközelebb és miért…  
 

Közeledik templomunk búcsúja, magyar szentek és 
boldogok ünnepe. Ennek kapcsán kérdeztük meg 
híveinktıl, kihez melyik szent áll a legközelebb? 
 

 - Szent Erzsébet, aki igazi példaként állhat a mai 
fiatalok elıtt a tiszta szerelmi házasság 
szempontjából, amire soha senki nem gondol. 
Mindenki arra figyel, mennyi jót tett a 
szegényekkel, de errıl a lángoló forró szerelmérıl 
kevesen tudnak. Erre most döbbentem rá egy 
életrajza nyomán. (71 éves nagymama) 
 

 - Szent Imre a tisztasága miatt, fiatal lendülete 
miatt, amit a fiatalok is meg kéne szívleljenek. (43 
éves hölgy) 
 

 - Szent Gellért: a vértanú halála miatt, meg ott 
laktunk a Gellérthegy mellett, és apáék csomószor 
mesélték, meg a Gellért-oviba jártam. (18 éves 
hölgy) 
 

 - Talán esztergomi boldog Özséb, mert ı 
remeteségbe elvonulva, magányban  hallgatta 
Istent és ott győjtött maga köré embereket, a 
pálosokat. (17 éves fiú) 
 
 

- Én Szent Erzsébetet szeretem legjobban, mert 
róla hallottam a legtöbb történetet. Amikor pl. a 
kenyerek kötényében rózsává váltak, vagy amikor 
betegeket fektetett az ágyába és ott ápolta ıket. 
(8 éves lány) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Miért nem tud a szıke nı jeget készíteni? 
Mert elvesztette a receptjét. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Mi az: ezer lába van, és hangosan ordít? 
Ötszáz férfi a meccsen. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Eppich úr magyarosítja a nevét. Mire 
magyarosítja? 
İnyegre. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendır 
megállítja: 
- Nem olvasta a sebességkorlátozásra 
vonatkozó táblát? 
- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett? 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A buszon: 
- Uram, ennek a gyereknek jegyet kell váltani! 
- Ennek a karonülı csöppségnek? 
- Akkor tessék ölbe venni! 
- Micsoda? Ezt a vén kamaszt?  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Két sárkány beszélget. Azt mondja az egyik: 
- Mhh. 
- Na ne égess - szól rá a másik. 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt 
a medve és megkérdezi: 
 

- Te rénszarvas, minek 
mész oda? 
- Almát enni. 
- De hiszen ez szilvafa. 
- Nem baj, hoztam 
magammal. 

 

 

Zarándokút: Pécs, Máriagyüd, Villány 
 

 
Október 11-én, kora reggel, fél 7-kor indult a buszunk a templom elıl.  
Három órát tartott az út Pécsre.  
Idegenvezetıvel megnéztük a Szent Péter és Pál székesegyházat, majd ki mit akart 
a Széchenyi térig sétáltunk a Dzsámiig, illetve megnéztük az ókeresztény  
sírkamrákat. Kellemes meleg volt. 
Rövid utazás után a Siklóssal összeépült Máriagyüdön a kegytemplomban misén vettünk részt. Ez volt 
utazásunk célja és csúcsa. Kegytárgyakat is lehetett vásárolni. 
Hamar Villányba értünk, ahol volt idınk beszélgetésre, borkóstolásra.  
 

Köszönjük a sok szép élményt és szervezést Gábor atyának és Szabolcs atyának! 
 

 

 

 



Magyar Szentek és Boldogok ünnepe  

november 13-án csütörtökön lesz. 

Templomunk védıszentjei İk.  
Az ünnepi szentmisét este 7 órakor  

az esperesi kerületünk papjai mutatják be. 
Közremőködik az Országos Széchényi Könyvtár Énekkara. 
Vezényel: Eckhardt Mária, Gupcsó Ágnes; Orgonál: Sirák Péter 

Mősoron: Liszt: Missa choralis, Liszt és Bárdos mővei 
Kérjük a kedves testvéreket, hogy minél többen vegyenek részt 

templomunk búcsúnapi szentmiséjén! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Búcsú az elhunytakért…  
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 szokásos feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy 

Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetı a megelızı, vagy 

következı vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is. 

 

November 23-án vasárnap 

Szent Erzsébet napi győjtés 
lesz országszerte. 

 

Az adományokat a rászorulók megsegítésére, 
valamint a Karitasz céljaira fordítjuk. 

 

Ezen a vasárnapon Szent Erzsébet kenyeret osztunk a  szentmisék után, 
amelyért felajánlott összegek szintén ezeket a célo kat szolgálják.  

 

November 5-én szerdán este 7 órakor a Szent Imre templom búcsúja lesz a Villányi úton. Az ünnepi misére, 
melyen a kerület papsága is részt vesz, szeretettel várják a híveket! 

 

 

November 9. ½ 12-es szentmisén a 
Bárdos Lajos Kamarakórus énekel. 

Vezényel: Kempelen Tünde 
Orgonál: Hadas Gyöngyvér 

Lotti: Missa brevis, de la Rue, 
Bruckner, Boyce, Kodály, Bárdos 

mővei. 
 

November 15-én szombaton este ½ 7-ko a 
Vox Hungarica Nıikar énekel. 

Vezényel: Döbrössy János, Dévai Adrien 
Orgonál: Dévai Adrien 
Bárdos: Missa secunda, 

A szentmise utáni hangversenyen: 
Kodály, Bárdos, Deák Bárdos, Halmos, Tamás 

A., Kocsár, Fasang mővei. 


