
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Annak ellenére, hogy a hét szentséget mindenki ismeri, fel tudja sorolni, és már a kisiskolások is 
tanulnak róla hittanórán; hogy mindenki hallott már szentekrıl, szent helyekrıl és szentelményekrıl, nem 
könnyő megfogalmazni, vajon mit is jelent a szentség. 
 Az Isten képmására teremtett embernek maga Jézus ad életprogramot a Bibliában: „… legyetek 
tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.” (Mt 5,48) Ez elsı hallásra nem hangzik rosszul, de 
ha belegondolunk a jelentésébe, ha magunkra próbáljuk vonatkoztatni, akkor már nem is olyan egyszerő. 
Isten tehát szentségre hív minket, nem evilági életre. Olyan magatartást vár, amely a mindennapjaink 
kategóriáin kívül esik, és fölötte áll emberi tulajdonságainknak. A szentségek és köztük a legelsı: az 
Úrnapján is ünnepelt Oltáriszentség -ehhez az isteni, Istenre irányuló élethez adnak segítséget az Istennel 
való közvetlen kapcsolatteremtés által. Ehhez viszont szükséges a befogadó, sıt, törekvı hozzáállás: 
folytonos küzdelem, hogy minden tettünk, gondolatunk, szándékunk csak Istenre és az İ szeretete által a 
körülöttünk élı emberek szolgálatára és segítésére irányuljon. Emellett azt is láthatjuk, miként válik az 
áldozás, az eucharisztikus Jézus imádása, Jézus áldozatos szeretetének szemlélése olyan erıvé, mely 
átalakította már sok-sok ember életét. Úrnapján körmenetre indulunk, a templom falain kívülre, végig 
hordozzuk az Oltáriszentséget az utcákon, abban a díszes szentségmutatóban, amelynek sugarai a 
szentostyából áradnak a világ felé. Ilyen szentségmutató minden áldozó ember, akinek élete középpontjában 
az Eucharisztia áll, és jócselekedetei sugározzák Krisztus közelségét. A mai körmenet, minden szentmise és 
elıtte hódoló imádság után, İ bennünk és velünk akarja járni az élet útjait, mert vándorlásunk társa lett! 
 A szentség állapotát a latin a „sacer” és „sanctus” szavakkal jelöli. Ezek pozitív, „szent” és negatív, 
„átkozott” értelemben is használatosak. (Gondoljunk csak a latinul „megszentelés”-t jelentı „sanctio” szóra!) 
A szentek megjelölésére a latin talán épp e kettısség miatt használja a „beatus”, „boldog” kifejezést, és ezzel 
már azt is sugallja, hogy a megszentelıdés, a szent élet isteni boldogságra vezet.  
 A szentek mégsem „született” szentek, hanem küzdı, gyarló, esendı, törékeny emberek éppúgy, mint 
bármelyikünk. Szentségük az Istennel való állandó kapcsolatukból fakad, amelyet mindenféle élethelyzetben 
– fiatalon és öregen, munkában és fogságban, szerzetesi, papi hivatás vagy házasság által, szorongattatások, 
nehézségek és örömök között is – meg tudnak élni. Ezzel nem csak kortársaiknak, hanem nekünk is példát 
adhatnak, sıt, közbenjáró imáik által minden szentségre törekvıt Isten felé segítenek.  

A program tehát világos, most már csak az van hátra, hogy a nyáron mi is törekedjünk a megvalósítására: 
váljunk a mindennapok szentjeivé! 
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Eseményekben dús hónapokat élünk. Még április hónapban bérmálkozott 
plébániánk ifjúságának egy része. Néhány mondatos beszámoló Tádétól: 
 

Áprilisban plébániánk egyetemista csoportjának második fele lépett az oltár, 
Krisztus, Szentlélek és Székely János atya elé, hogy felvegye a hét szentség 
egyikét, a BÉRMÁLÁS  szentségét. Az elmúlt kettı illetve több év alatt 
Szabolcs atya oktatott minket az Egyház tanítására és Krisztus szeretetére. A 
bérmálás szentségében megkaptuk a Szentlélek kegyelmét a megvilágosodásra 
és tudásra. Ezek mellett felnıtt tagjaivá váltunk a Katolikus Egyháznak, hogy 
apostoli tudással hirdessük Jézust és igéit a világban. 
A bérmálkozók: Cataluccio Nikoletta, Czár Krisztina, Gönczöl Katalin, Kıvári 
Péter, Miltényi András, Németh Adrián, Gere Tádé.  
        

TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM  
 

És egy beszámoló az ELSİÁLDOZÁS ról Péteri Attilától. 
Urunk mennybemenetelének ünnepe különleges nap volt Plébániánk 
közössége számára. Ezen a vasárnapon 11 gyermek elıször járult a 
szentáldozáshoz. Az elsıáldozók két csoportból kerültek ki, egyrészt 
a Lágymányosi Általános Iskolában, másrészt a Magyar Szentek 
Templomának hittantermében vettek részt a felkészítı hitoktatáson.  
Gyermekeink komolyan és lelkesen készültek életük e nagy 
eseményére. A hittanórákon nem csak passzív „hallgatóságot” 
alkottak, hanem aktívan jelentkeztek, válaszoltak, hozzászóltak és 
kérdeztek is. Öröm volt nézni ezt a gyermeki lelkesedést és egyszerő 
bölcsességet. Rájuk is érvényes Jézus szava: „ilyeneké a Mennyek 
országa”. Tanuljunk tılük lelkesedést, és segítsük ıket, hogy hitüket a kamaszkor kétkedései közepette ne 
veszítsék majd el! Elsıáldozóink névsora: Bagi Bálint, Joubert Bence, Pap Dániel, Tavaszi Péter, Tasi 
Vince, Monostori Bence, Elekes Péter, Ramadan Olivér, Szopkó Botond, Szopkó Luca, Pálfy Balázs. 
 

TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM  

 

 
TE DEUM-ot, azaz hálaadó szentmisét tartunk június 14-én, Úrnapján a 9 órai szentmise keretében, 
melynek végén lesz a szentségi körmenet. Igyekezzetek virágszirmot hozni, hogy legyen mit szórni (akár a 
piacon vett virágokból)! Ha mindenki hozna egy keveset, sok győlhetne…  
 

TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM TE DEUM  

 

Istennek hálát adva a meghívásért,  
a megtartásért, az eddigi szolgálatért 

 

2009. június 21-én vasárnap  fél 12-kor  
pappá szentelésem 25. évfordulóján 

hálaadó szentmisét mutatok be  
a Magyar Szentek Templomában. 

Ezüstmisémre szeretettel hívom a Kedves Híveket, 
hogy együtt imádkozzanak velem és értem. 

 
Écsy Gábor   plébános 

 

 

 



 
… hogy részt vettek-e már emlékezetes 
szentségimádáson …  
 

A templomokban szervezett szentségimádásokon 
nagyon kevés fiatal vesz részt, látszólag. Talán ezt 
is tanulni/tanítani kellene. Vagy lehet, hogy csak 
szervezni kellene nekik, és hívni ıket?! Hiszen van 
erre is jó példa! Olyan emlékezetes 
szentségimádás, ami valamiért különlegesen 
fontossá vált. Voltál-e már ilyen emlékezetes 
szentségimádáson? 
 

–Igen. Régen volt, kb 5 éve, a Belvárosi templomban 
az osztályommal. Azért volt jó, mert el tudtam 
mélyülni. (18  éves lány) 
-Tavaly a lelkigyakorlatunkon, hajnali 4-kor 
felkeltettek minket. Miskolcon volt, és mi tartottuk 
a szentségimádást a helyieknek. Szent Teréz 
ereklyéje is ott volt. (19 éves lány) 
–Talán 2-3 éve volt, az osztállyal. Egy kis kápolnában 
volt, lelkigyakorlat végén. Átgondoltuk, mi volt jó, 
miben és mennyit haladtunk. Nagyon  békés, csendes  
volt. (17 éves fiú) 
–Egyszer egy sátor alatt tartották, arra emlékszem. 
3 éve az egyházmegyei táborban, Bükkszéken volt. 
Az fogott meg benne a legjobb, hogy kint volt a 
természetben. (17 éves fiú) 
–Nem ragadt meg bennem, nem vettem még részt 
ilyenen. Szentségimádáson már sok alkalommal 
voltam, de különlegesen emlékezetessé nem vált egyik 
sem. Nem emlékszem. (48 éves férfi) 
- A legjobb azt hiszem, 2001 ıszén az elsı 
Nagymaros volt. Akkor hallottam életemben 
elıször sárga könyves dalokat, meg ilyen jellegő 
szentségimádáson is akkor voltam elıször. (22 éves 
lány) 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

 
Ez a mese négy emberrıl szól (és már korábban is 
megjelent a Mi Újságban). Úgy hívták ıket, hogy 
Mindenki, Valaki, Akárki és Senki. Történt egyszer, 
hogy egy nagyon fontos feladattal kerültek szembe. 
Kéréssel fordultak hát Mindenkihez: ugyan végezné 
már el! Mindenki biztos volt benne, hogy ezt Valaki 
meg fogja csinálni. Persze Akárki is képes lett volna 
rá, de Senki nem csinálta meg. Valaki aztán méregbe 
gurult: hiszen ez Mindenki dolga! Mindenki arra 
gondolt azonban, hogy ezt Akárki is megteheti, de az 
Senkinek nem jutott eszébe, hogy Mindenki nem 
fogja megcsinálni. A vége az lett, hogy Mindenki 
megorrolt Valakire, mert Senki nem volt hajlandó 
arra, amit Akárki is megtehetett volna. 
Miért pont én?? 
Ha többen vagytok testvérek, biztosan nem egyszer 
hallottátok anyukátoktól: „Gyerekek! Valaki jöjjön nekem 
segíteni!” De Senki a füle botját sem mozgatja. A buszon 
Mindenki azt hiszi, hogy Valaki majd átadja a helyét az 
idıs néninek, aztán végül a néni állva marad, mert Senki 
nem áll föl. Akárki is lehet figyelmes a szomorkodó 
társával, de gyakran Senki sem veszi észre, h ı egyáltalán 
szomorú. Mindenki magával van elfoglalva. Pedig milyen 
jó lenne, ha Mindenki… ha Valaki… ha Senki… ha 
PONT TE és PONT ÉN! 
Itt van például a plébániai reggeli készítés és mosogatás. 
Akárki felkelhetne egyszer-egyszer korábban, hogy 
elkészítse, de Senki nem akar jelentkezni az utóbbi 
idıben. Vannak a plébánián még jó néhányan, akik 
beülnek ugyan a reggelikre, de még egyszer sem vették a 
fáradtságot (vagy a bátorságot?), hogy jelentkezzenek 
elkészíteni azt. Pedig ez is szolgálat! És az is 
megtapasztalt igazság, hogy aki aktívabban részt vesz a 
munkában, az jobban otthon érzi magát a közösségben. 
Nagyon bízom benne, hogy nem kell elhagynunk jövıre 
ezt a közösségformáló erıt: a közös étkezést… Van egy 
egész nyaratok, hogy elgondolkodjatok ezen (is)! És 
várjuk a jelentkezıket! 

 
 
  
Püspöki karunk tiltakozást jelentetett meg a homoszexuális hajlamú emberek párkapcsolatának törvényesítése ellen. 

Ezzel kapcsolatban tudnotok kell testvérek, hogy a katolikus egyház tisztelettel és részvéttel viseltetik a 
homoszexuális hajlamú emberek iránt. De e hajlamra a pszichológusok egy jelentıs szárnyával együtt úgy tekintünk, 
hogy ez nem genetikus adottság, hanem fejlıdési, szocializációs rendellenesség. Ezt igazolja, hogy néhány évtizede 
eredményesen gyógyítják is ezt az állapotot számos országban, sıt hazánkban is (bár a gyógyítási rendszerek 
kiépítettsége nem elegendı).[1] A másik gyakori félretájékoztatás, hogy a népességen belüli arányukat gyakran 
nagyobbnak adják meg, mint a valóság; néha még 10% is jelent meg a sajtóban. Valóságos arányukat 2,5%-ra teszik a 
kutatók. 

 Tudnunk kell még, hogy számos magyar közép- és egyéb iskolában megkezdıdtek a homoszexualitást 
„bemutató-védı” napok. Amint hangsúlyoztuk, szükségesnek tartjuk, hogy a homoszexuális hajlamú emberek 
tiszteletére, a velük való együttérzésre neveljünk. És látszólag errıl is szól a legtöbb elsı találkozó.  - De egyidejőleg 
fel kell hívnunk szülı figyelmét, hogy a homoszexualitás érdekében folytatott kampányoknak súlyosan káros 
következményei lehetnek gyermekek, serdılık számára. Sok ember biszexuális hajlamú. Ha egy biszexuális hajlamú, 
illetve szexualitás érlelıdésének elején tartó serdülı – a maga nagyon hullámzó érzelmi helyzeteiben – az egyoldalú 
propaganda hatására elkezdi kipróbálni a homoszexuális kapcsolatokat, kárára lesz emberi fejlıdésének. 
Gyermekeinket pedig sok oldalról érik ma ingerek, biztatások, hogy próbálják ki a szexuális érdekességeket. – A 
homoszexualitás hirdetésének hatására a külföldi adatok azt mutatják, hogy növekedett a homoszexuálisok aránya. 

A témáról fontos összefoglaló jelent meg: A homoszexualitásról katolikus szemmel. Ez ilyen címszó alatt 
megtalálható az interneten is, vagy megrendelhetı a Jel Kiadónál. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Az egész tanév minden öröméért és 
bánatáért, 

minden sikeréért és kudarcáért 
adjunk hálát együtt 

2009. június 14-én  

a 9 órai „Te Deum” szentmisében! 

 

2009. június 13-án  papszenteléspapszenteléspapszenteléspapszentelés lesz 

Esztergomban. 

Imádkozzunk régi  

és új papjainkért! 
 

 

Templomunk felszentelésének 12. évfordulóját ünnepeljük  

2009. augusztus 16-án 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!) 

Aki tud, hozzon sütemény! 

 

 

Egyházközségünk 

legnagyobb ünnepét 

töltsük együtt! 
 

Úrnapja,  
az Oltáriszentség ünnepe:  

2009. június 14-én lesz. 
A körmenet  

a 9-es szentmiséhez kapcsolódik. 
A körmenet szebbé tételéhez hozzatok 

virágszirmokat! 
Várjuk az elsıáldozókat és a többi apróságot szirmot hinteni! 

 

Miserend változás  
Nyári idıszakban (június, július, augusztus 
hónapokban) a Kruspér utcai Szent Tádé 

kápolnában hétfın és szombaton nem lesz 
szentmise. 

 
********* 

 

Július és augusztus hónapban a Magyar Szentek 
Templomában nem lesz vasárnap este 7-kor az 

egyetemista szentmise! 

Augusztus 15-én, 
szombaton 

Nagyboldogasszony 
Ünnepén  

templomunkban  este fél 7-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. 

 

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen osztoznak örömünkben 2009. július 18-án 17 órakor a Magyar 
Szentek Templomában tartandó esküvınkre.    Bánfi Barbara és Vindisch Gábor  


