
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Egyre rövidebbek a nappalok. Csendes kis szobámba már kora délután betelepszik a violaszínő alkonyat, s nagyokat 
hallgatunk, mintha csak várnánk valamit. Advent van. A papok elıveszik a lila színő miseruhákat, és az egész világon 
elkezdıdik valami izgatott, reményteli várakozás. Szekrények titkos mélyén megzizzen a selyempapír: a készülıdés 
elıjele. 

Vajon mit hoz az idei karácsony? Mit várnak az emberek, mire vár a világ?   

Várom a leveleket, képeslapokat, sıt mostanában már csak az sms-eket vagy email-eket, amelyek sok-sok 
boldogságot kívánnak, és amelyek egyre rövidebbek, hisz nem érnek rá az emberek. Ezt meg kell értenem! Várom a 
látogatókat, akik ha jönnek egyáltalán, rendszerint azzal kopogtatnak be, hogy néhány percük van csupán, és már 
rohannak is. Én ezt is megértem! Néhányszor újraolvasom a leveleket, gondolatban felidézem az "elrohant" látogatók 
szavait, s rádöbbenek: még mindig várok valamit, illetve Valakit.  

Advent van. Istenem hányadszor már? És van-e értelme így az életnek? Várhatok-e még valami megnyugvást, békét, 
a pörgés végét vagy legalább lassítást? Már várni sem érünk rá. Vagy mégis? 

Advent van. Várom a leveleket, a látogatókat, és várok valami… valami nagy-nagy találkozást! Várom a karácsonyt, 
hogy újra megszülessen lelkemben a Remény!  

És ha már tudjuk, hogy mire várunk, akkor azt is tudjuk, hogyan várjuk! 

Készülünk.  

Elıször is egy szent, kedves ünnepre, a kegyelmek, az ingyenes, lelki ajándékok ünnepére, a szent karácsonyra. 
Átéljük az advent vágyait, izgalmait, reményeit, hogy a karácsonynak kegyeletes, gyertyafényes, fenyıillatos ünnepén 
a kis Jézust fogadhassuk , még pedig örvendezve. Kivált három gyakorlatra lesz gondunk: 

a) penitenciára, hogy tiszta legyen a szívünk; 
b) összeszedettségre, hogy valamint a természet, most magába vonul s készül az új tavaszra: mi is magunkba térve 
jobban lássunk s erısebben akarjunk; 
c) a természetfölötti élet vágyainak ébresztésére: harmatozzatok égi magasok..Isten, én Istenem, hozzád 
ébredek...nem felejtlek. (Prohászka Ottokár) 

 

 
Jöjj békesség fejedelme! 
Az egész világ téged vár, 
mert oly sok háború után 
békességben szeretne élni már. 
 

Jöjj békesség fejedelme! 
A megváltott nép hív és vár! 
Vándor utján probák között 
félelemmel, fáradtan jár...  
 

Jöjj békesség fejedelme! 
Hozd el békeországodat! 
Amelyben édeni béke 
várja, a megváltottakat! 
  Groska Jószef  

 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.   2008. december 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Az igazi szeretet - az 1Kor.13 

karácsonyi változata 

 
Ha a házamat fenyıágakkal és gyertyákkal  

díszítem fel,  

de a családom iránt nincs bennem szeretet,  

nem vagyok egyéb, mint díszlettervezı. 

Ha a konyhában fáradozom,  

karácsonyi süteményeket sütök kilószámra,  

ízletes ételeket fızök,  

de a családom iránt nincs bennem szeretet,  

nem vagyok egyéb, mint szakácsnı. 

Ha a szegénykonyhán segédkezem  

és minden vagyonomat  

segélyként elajándékozom,  

de a családom iránt nincs bennem szeretet,  

mindez semmit sem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát angyalkákkal díszítem,  

ezernyi ünnepen veszek részt,  

a templomi kórusban énekelek, 

de Jézus Krisztus iránt nincs a szívemben szeretet,  

akkor nem értettem meg, mirıl is szól a karácsony. 

 

 

 

 

 

 

A szeretet félbeszakítja a sütést,  

és ölbe veszi a gyereket. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést  

és megcsókolja a házastársat.  
 

A szeretet barátságos, az idı szőke ellenére is. 

A szeretet nem kiált rá a gyermekre,  

hogy menjenek már az útból,  

hanem hálás érte, hogy vannak,  

és útban tudnak lenni. 

A szeretet nemcsak azoknak ad,  

akitıl kap is valamit,  

hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, 

akik ezt nem tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent elhisz,  

mindent remél, mindent eltőr. 
 

A szeretet soha el nem múlik. 

A videojátékok tönkremennek,   

gyöngysorok elvesznek, 

 számítógépek elavulnak. 
 

De a szeretet ajándéka megmarad.  
 

Boldog, áldott karácsonyt! 

 

 
 

November 13-án ünnepeltük magyar szentek és boldogok ünnepét, templombúcsúnkat. A zsúfolásig 
megtelt templomban a kerület papsága együtt mutatta be a szentmisét. Szabolcs atya mondta a beszédet, amiben 
többször hangsúlyozta, hogy a szentmisére a szentélyben elhelyezett nagy kereszt alakú ereklyetartóban még sok 
hely van – és azok bizony ránk várnak.  Egy történetet is mondott egy mesebeli bankról, ami naponta a 
számlánkra utal 86.400 Ft-ot azzal a kikötéssel, hogy amit aznap nem költesz el, azt este vissza kell adnod, és az 
egész játékot a bank bármelyik pillanatban lezárhatja, befejezheti. Mire költenéd az így kapott összeget? 
Magadra? Másokra? Milyen megosztásban? Naponta kapunk 86.400 másodpercet, hogy szentekké váljunk. 
Hogyan gazdálkodunk vele? Mennyire törekszünk ebbıl az „összegbıl”, hogy szentekké legyünk? Mert ugye 
minden hónap, hét, nap, óra, másodperc, sıt ezredmásodperc nagyon-nagyon fontos! Befejezésül két idézetet 
mondott Salkaházi Sárától: 
""Amikor alszik a szeretet, virraszt a hőség"(Prohászka) A hőség az akaratban való kitartás. Isten akaratában 
való kitartás. Hivatásomnak próbája a hőség. - Sokszor igazán nincs már semmije az embernek, pusztán a hősége. 
De ugye Uram, Te szereted a hőséget ha még oly picinyke is, mint egy mécsláng? Te akarod ezt a hőséget. Néha 
nekem nincs más semmi, de hőségemet Neked adom. Lelkem száz és száz kísértés csábítja: de hő vagyok. Nehéz és 
fájó a szívem, de hő vagyok. Emlékezetem csábítónak tolja elém a múltat, félre fordítom a fejem, összeszorítom a 
szám, de hő vagyok, hő vagyok, hő akarok lenni és maradni a halálig! "(október 9)  
" Elhatároztam, ádventben kétszeresen fogom gyakorolni a türelmet. Békességben akarok eltőrni mindent. Jó 
akarok lenni. Jó, jó! Egész szívemmel, egész lelkemmel vágyom ez után. Krisztusom segíts! Kell, hogy a Te 
jegyesed jó legyen, segíts Uram! Ami jó, az szent. Azt hiszem, a szentség egyik legnagyobb alapja a jóság. Hiszem, 
hogy aki jó, az szent is. Akkor én szent akarok lenni? Erre még nem gondoltam soha. De mert a szentek egészen 
látják Istent és egészen Istenéi, hát akkor én is az akarok lenni. De hol kezdjem? Hol kezdjem? Én gyenge vagyok, 
nem kitartó, torkos, fegyelmezetlen, nem szeretem az önmegtagadást, kevély vagyok, nem vagyok imádkozó lélek, 
itt élek a földön, a porban. Oh hát ki emel fel? Ki emel fel? Csak én magamnak kell ki másznom önmagamból. De 
hol kezdjem? - Nagyon fogom szeretni Istent, addig fokozni magamban a Krisztus iránti szeretetet, ez majd segít. 
Egésze szívvel szeretni, egész akarattal dolgozni! Szívet, lelket mindenbe!"(december 03)  
Mindent Istennek adni, így leszek SZENT! –fejezte be Szabolcs atya beszédét, s adta fel mindnyájunk számára 
a leckét. Te mit valósítottál meg ebbıl azóta?? Nem sokat? Sebaj! Itt az advent, az alkalmas szent idı… 

 

 

 



 
…hogy lelkiekben hogyan készülnek a 

karácsonyra... 
 

Lassan elérkezik a karácsony, s mindenkit 
egy kicsit készületlenül ér: ez vagy az az 
ajándék, dísz, sütemény, képeslap még 
hiányzik... Mindenki rohan, hogy elkészüljön 
a tervezett programokkal, takarítással, 
sütéssel-f ızéssel. De vajon lelkiekben is 
készülünk? Erre a kérdésre segít nekünk is 
válaszolni néhány plébániai társunk. 
 

Te hogyan készülsz lelkiekben a 
karácsonyra? 
 

 – A miséken és az egyház közös fölkészülésén – 

adventi gyertyagyújtásokon – lélekben jobban 

odafigyelve veszek részt, igyekszem az ünnep 

ajándékaira jobban odafigyelni. (16 éves fiú) 
 
– Amikor tudok, elmegyek rorátéra, a családban 
pedig minden héten meggyújtjuk az általunk 
készített adventi koszorún a gyertyát, és együtt 
imádkozunk a családdal. (44 éves családanya) 
 

 – A karácsonyt várva végiggondolom az élet nagy 

kérdéseit, és jobban odafigyelek embertársaimra. 

(17 éves fiú) 
 
 – Készítünk otthon közösen egy adventi koszorút, 
minden nap meggyújtjuk az esti imában a megfelelı 
gyertyákat, és amellett együtt imádkozunk. (42 
éves családapa) 
 

– Szeretnék figyelni, hogy ne egy rohanásos, 

fejvesztett idıszak legyen, jobban figyelek a 

viselkedésemre. Már elıre gondolkozom, hogy 

kinek-kinek milyen ajándékot készíthetek saját 

kezőleg, esténként pedig karácsonyi énekeket 

énekelünk a családban. (20 éves lány) 
 
- Minden nap a jóságaimat másért fogom felajánlani, 
hogy nekik is szép és békés karácsonyuk legyen. 
Ezért igyekszem sok örömet szerezni másoknak, 
hogy legyen mit felajánlani. És minden este 
imádkozunk az adventi koszorú mellett. (6 éves 
lány) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, 
hogy megosztotta velünk gondolatait!  

 
 
  A kis Jancsi átment a nagyapjához, aki fafaragó 
volt. Tudta, hogy az most készíti a Betlehemet 
karácsonyra a templomnak. Elnézte, hogy faragja az 
öreg a kis figurákat és elgondolkodva szemügyre vette a 
kész szobrocskákat. Mikor elfáradt a nagy nézésben, 
karjait az asztalra fektette és ráhajtotta a fejét. Egyszer 
csak azt vette észre, hogy a szobrocskák élnek. És már 
nem is voltak olyan aprók, ı pedig nem volt nagy. A 
Szőzanya, Szent József, a pásztorok mind ember 
nagyságúak voltak és mozogtak. İ meg közöttük állt a 
nagyapjával, és nézte a jászolban fekvı kisdedet. 
  Hosszasan nézte. A Gyermek is nézte ıt, míg 
egyszer csak Jancsi szemébe könnyek szöktek. 
  - Miért sírsz? - kérdezte a kis Jézus. 
  - Mert nem hoztam neked semmit. 
  - Pedig én szeretnék tıled valamit! - mondta a 
Gyermek.  Jancsi elpirult örömében. 
  - Mindent neked adok, amim csak van! - lelkesedett. 
  - Három dolgot szeretnék tıled. - folytatta a kis Jézus. 
  De Jancsi a szavába vágott nagy buzgóságában. 
  - Az új kabátomat, a csodálatos villanyvonatomat és 
azt a szép könyvet a sok színes képpel! 
  - Nem - rázta a fejét a Gyermek - ezekre nincs 
szükségem. Nem ezért jöttem a földre. Egészen mást 
akarok tıled. 
  - De hát akkor mit? - csodálkozott Jancsi. 
  - Add nekem az utolsó iskolai dolgozatodat! - kérte a 
kis Jézus egész halkan, hogy senki más ne hallja. 
 Jancsi megijedt. Egészen közel lépett a jászolhoz, a 
kisded füléhez hajolt, és zavartan, szégyenkezve 
suttogta: 
  - Jézuska, én arra elégtelent kaptam! 
  - Éppen azért akarom! 
  - De hát miért? - bámult Jancsi. 
  - Adj nekem mindent, ami elégtelen. Megígéred ezt? 
  - Meg. - bólintott komolyan a kisfiú. 
  - De még más ajándékot is akarok tıled. - folytatta a 
Gyermek.  Jancsi kérdın nézett rá. 
  - A reggelizı bögrédet. 
  - De azt ma reggel eltörtem. 
  - Mindig hozz el nekem mindent, amit eltörsz, vagy 
elrontasz életedben. Én újra egésszé teszem. Végül hátra 
van még a harmadik kívánságom. Azt a választ is hozd 
el nekem, amit anyukádnak feleltél, amikor  
megkérdezte, hogyan tört el a bögre. 
  A kisfiú erre odahajtotta a fejét a jászol szélére, és 
potyogtak a könnyei. 
  - Azt.... azt... azt mondtam - zokogta - hogy véletlenül 
meglöktem és leesett az asztalról. Pedig akarattal 
dobtam le. 
  - Mindig hozd el nekem minden hazugságodat, 
dacosságodat, minden rosszat, amit tettél - mondta a kis 
Jézus. - És ha idejössz, segíteni fogok. Elfogadlak 
minden gyöngeségeddel; megbocsátok, kézen foglak, és 
megmutatom az utat. Elfogadod ezt, az én 
ajándékomat? 
  Jancsi csak állt, könnyes szemmel hallgatta a 
kis Jézust, és csak nézte, nézte. 

 
 
 
 
 
 
 

P á r o s í t ó : 
Párosítsd össze! Melyik nyelvben hogyan nevezik 

Szent Miklós püspököt? 

Nikolaus  angol  

Nicholas  görög  

Nyikolaj  szlovák  

Mikulás  orosz  

Nikolaosz  német 



 

 
 
 

Közeledik az év vége! Akik ebben az évben még nem fizettek egyházi hozzájárulást, 
megtehetik a kápolnában vagy a templomban az irodaidı alatt vagy a sekrestyében. A püspöki 
kar által irányszámként megadott adó összege az éves jövedelem 1%-a.  
 

December hónapban a templom fıbejáratánál  elhelyezett perselybe gy őjtjük  az 
adományokat a "szegények karácsonyára ".  
Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezde ményezést . 

 
Minden advent vasárnap elıtti szombaton, tehát: nov. 29nov. 29nov. 29nov. 29----én, dec.én, dec.én, dec.én, dec.6666----án, dec. 1án, dec. 1án, dec. 1án, dec. 13333----
áááán, dn, dn, dn, dec. 2ec. 2ec. 2ec. 20000----áááánnnn délután 4 órakor a Móricz Zsigmond körtéren felállított 
keresztnél adventi gyertyagyújtásadventi gyertyagyújtásadventi gyertyagyújtásadventi gyertyagyújtás lesz. 
 

December 7-én vasárnap a 9 órás szentmisére várjuk a Mikulást a Magyar Szentek 
Templomába. Szeretettel hívunk minden kis és nagy gyermeket erre az ünnepre! Ezen a 
szentmisén Caccini, Marchesi, Mascagni, Schubert, Vercesi, Mozart, - AVE MÁRIÁK 
hangzanak el. Énekel: Tordai Éva, Réti Jolán, Kovács Zsuzsanna, Bartha Eszter, Tóth Béla. 
Orgonán kísér: Fekete Valéria 
A misék után a Szent Tádé alapítvány javára lesz győjtés! 
 

December 7-én a fél 12-es szentmisén  Liszt Ferenc Kórus énekel . Vezényel: Farkas Mária,   
Orgonál: Göblyös Péter. Mősor: Palestrina: Missa Papae Marcelli a vasárnap propriuma 
 

December 7-én vasárnap  a szentmisék után karácsonyi  könyv, képeslap és naptár vásár  lesz a 
templomban. 
 

Dec 12. péntek: A GUADALUPEI SZŐZANYA ÜNNEPE  
17 óra: Az ünnepség megnyitója 
17.30:  Szentmisét mond Róna Gábor jezsuita atya 
18.30: Mexikó Evangéliuma és ısi mexikói ének 
Közremőködik Fabók Mariann színmővész 
19 óra: Petrás Mária moldvai csángó népdalénekes, 
iparmővész kiállítása 

19.30: szünet 
19.45: Pál János grafikusmővész 
diavetítéses úti -élménybeszámolója 
20:30: Szigeti Mária Magdolna versei 
Tea est 

 

December 13-án, szombaton az esti szentmisén ½ 7-kor a Capo di tutti Capi kórus énekel. 
Vezényel: Zongor Attila. Orgonál: Lırincz Ákos. Halmos: Szent Erzsébet mise 
 

December 14-én, vasárnap: A 9-es és a ½ 12-es szentmisén az Olgyai Hangok énekelnek. 
A 9-es mise után a Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium diákjai betlehemest adnak elı. 
 
December 24December 24December 24December 24----én szerdánén szerdánén szerdánén szerdán    du. 4 órakordu. 4 órakordu. 4 órakordu. 4 órakor pásztorjátékotpásztorjátékotpásztorjátékotpásztorjátékot adnak elı egyházközségünk 
fiataljai a Magyar Szentek Templomában. Szeretnénk elıadásunkkal 
megajándékozni az ifjabbakat és az idısebbeket.Szeretettel hívunk Szeretettel hívunk Szeretettel hívunk Szeretettel hívunk mindenkit!mindenkit!mindenkit!mindenkit!    
    
December 24-én  szerdán a Kruspér utcai kápolnában 22 órakor , a Magyar 
Szentek templomában  pedig 24 órakor  lesz az éjféli szentmise  

December 25-én és 26-án ünnepi miserend lesz: a Magyar Szentek Templomában 9 és 11.30 
órakor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesznek szentmisék. Dec. 25-én a fél 
12-es szentmisén a Diósdi Nıi kar énekel. 
 
December 31-én szerdán , a naptári év utolsó napján, hálaadó szentmise  lesz a Kruspér 
utcai kápolnában 17.30 -kor, a Magyar Szentek Templomában  este 6 órakor. 
 

Január 1-je parancsolt ünnep! Szőz Mária Istenanyaságának ünnepén vasárnapi miserend 
lesz. Kérjük Égi Édesanyánkat az újév kezdetén, vigyázzon ránk és hazánkra az év minden napján! 

 

 


