
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Túrmezei Erzsébet: Pótvizsga szeretetbıl 
 
A Mester nagy iskolájában  
Ma szeretetbıl pótvizsgáztam  
Tanítóm elıtt remegve álltam.  
 
Az elsı vizsgám én elbuktam,  
A tételt bár kívülrıl tudtam,  
De gyakorlatilag azt elıadni nem 
tudtam.  
 
Szerettem én ki engem szeret,  
Minden jó embert, akit csak lehet,  
De az ellenségemet?!  
 
Aki rágalmaz, kinevet?  
Ad mindenféle csúfos nevet,  
Gyaláz és megaláz engemet?  
 
Ilyet nem tudok szeretni: - NEM!  
És ezt húztam ki, ez volt a tételem.  
Hogy ellenségemet is szeressem.  
 
Szereted? – kérdezte tanárom,  
Az én Mesterem és Megváltóm.  
Nem tudom! – hiába próbálom.  
 
Szelíden mondta, de erélyesen:  
Pótvizsgára mész! És ha mégsem  
Tanulod meg, megbuksz egészen.  
 
A szeretet nehéz tétel.  
A legtöbben ebben buknak el,  
Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell.  
 
De Mesterem tovább tanított,  
Különórára hívott,  
Szeretetével sokat kivívott.  
 
 
 
 

 
Mutatta kezén, lábán a sebet,  
Hogy mennyit tehet a szeretet,  
Eltőri a kereszt-szegeket.  
 
Eltőri a gúnyt, gyalázatot,  
Töviskoronát, nehéz bánatot.  
A dárdaszúrást, mit értem kapott.  
 
Megrendültem egész szívemben.  
Hát a szeretet ilyen végtelen?  
Tanítóimtól tanulni kezdtem.  
 
Megnyerheted vele úgy lehet,  
Hogy ı is megtér, hogy ı is szeret,  
Ha látja a te szeretetedet.  
 
Így tanított, szívem felrázta.  
Látta, hogy hajlok a tanításra.  
Szeretetét szívembe zárta.  
 
És most pótvizsgáztam belıle,  
Ott volt ellenségem is,  
Gúnyos megjegyzést kaptam tıle.  
 
De én szeretettel feleltem,  
S e szeretettel ıt megnyertem,  
És a pótvizsgán általmentem.  
 
Tovább tanulok, tovább megyek.  
Vannak szeretet egyetemek,  
Magasak, mégsem elérhetetlenek.  
 
Mert más tudományt, sokat tanulhatok,  
Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok,  
De ha szeretet nincsen bennem  
Semmi vagyok! 
 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2009. október 

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

 



                                                    Szentatya július 3-án fogadta Angelo Amato érseket, a Szenttéavatási           
                                                              Kongregáció prefektusát, aki elıterjesztette a Kongregáció által elismert  
                                                              boldoggá, illetve szentté avatandók névsorát. Közöttük szerepel Meszlényi Zoltán                                                   
                                                              esztergomi segédpüspök is.                                                      

                                             Októbe r 31-én délel ıtt az esztergomi bazilikában 
                                                kerül sor  Meszlényi Zoltán vértanú boldoggá 
                                                                              avatására.                                                         
                                                                    Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök életrajza  
                                                               Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án született Hatvanban. Esztergomban a           
                                                               bencésgimnáziumban érettségizett, majd  pártfogója, Vaszary Kolos bíboros,   
                                                               hercegprímás,esztergomi érsek Rómába küldte ahol teológiát tanult a Collegium  
                                                               Germanico-Hungaricumban. 1915. október 28-án szentelték pappá. 
                                                               1916 végétıl Csernoch János bíboros, hercegprímás megbízásából a Prímási  
                                                               Palotában dolgozott. 1931-ben lett a fıkáptalan tagja, a késıbbiekben nógrádi  
                                                               és honti fıesperes, majd a káptalan helynöke. 
                                                               XI. Piusz pápa kinevezése nyomán 1937. október 28-án Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás, Breyer István gyıri megyéspüspök és Kriston Endre püspök Sinope címzetes püspökévé 
szentelte. Ettıl a pillanattól a mindenkori esztergomi érsek segédpüspöke volt. 
Amikor az állambiztonsági szervek Mindszenty József bíborost 1948. december 26-án letartóztatták, majd koncepciós 
perben elítélték, a kinevezett érseki helynök, Drahos János pedig meghalt, ı lett az egyházmegye érseki helynöke. 
Székfoglalójában ígéretet tett: „Krisztus hő pásztoraként a hitet és Egyházunk iránti hőséget nem tagadom soha! Isten 
engem úgy segéljen!” 
Meszlényi Zoltán püspököt 1950. június 29-én késı délután hurcolták el esztergomi lakásáról az állambiztonsági szervek 
emberei. A kistarcsai internáló táborba került, ahol elkülönítve ırizték és kínozták. A kínzások, ütlegelések és 
végkimerülés következtében, 1951. március 4-én meghalt. Hamvait a rákoskeresztúri Új Köztemetıben helyezték el. 
1966. június 24-én földi maradványait exhumálták, és az esztergomi bazilikában helyezték örök nyugalomra. 

Plébániánk ıszi zarándoklatát a boldoggá avatási ünnepségre sze rvezi,  
hiszen a magyar szentek és boldogok sora ismét egy taggal b ıvül.  

Várjuk a kedves testvérek jelentkezését a sekrestyé ben. 

 

Szomorúan tudatjuk, 
hogy 2009. október 4-

én 
 

JÓZAN ÉSZ 
elhunyt. 

 

 

 
 

Ma egy szeretett barátunk halálát siratjuk: a Józan Észét, aki sok éven át volt 
közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen 
elvesztek a bürokrácia útvesztıiben. 
Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott nekünk, mint "dolgozni kell, 
hogy tetı legyen a fejünk felett" és "mindennap kell olvasni egy keveset"; hogy tudjuk, 
miért lel aranyat, ki korán kel, és hogy felismerjük olyan mondatok érvényességét, 

mint "az élet nem mindig igazságos" és "lehet, hogy én vagyok a hibás". 
Józan Ész egyszerő és hatásos parancsok ("addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér") és megbízható szülıi 
stratégiák ("nem a gyerek, hanem a felnıtt dirigál") szerint élt. 
Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, amikor jó szándékú, de hatástalan szabályokat kezdtek alkalmazni: 
jelentések egy hatéves kisfiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytársát; 
kamaszokról, akiknek iskolát kellett változtatniuk, mert feljelentették drogot áruló társukat, vagy a fegyelmezetlen 
diákját megdorgáló tanítónı elbocsátása csak rontott az állapotán. 
Józan Ész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor szülık csak azért támadtak a tanárokra, mert azok végezték el 
azt a munkát, amelyben a szülık csıdöt mondtak: fegyelmezetlen gyermekeik fegyelmezését. 
Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülıi engedélyt kellett beszerezniük ahhoz, hogy beadjanak egy 
aszpirint, bekenjenek egy gyereket naptejjel, ugyanakkor tilos volt tájékoztatniuk a szülıket, ha egy diáklány 
teherbe esett, pláne ha abortuszt akart csináltatni. 
Józan Észnek elment a kedve az élettıl, amikor a tízparancsolat nevetséges anyaggá vált, némely egyház üzletté 
aljasult, és amikor a bőnözık kezdtek különb elbánásban részesülni, mint áldozataik. 
Józan Ész számára kemény csapás volt arról értesülni, hogy az ember már nem védheti meg magát egy tolvajtól a 
saját házában, ellenben a tolvaj beperelheti ıt, ha kezet emel rá, és hogy ha egy rendır megöl egy bőnözıt, még 
akkor is, ha ez utóbbinál fegyver volt, azonnal eljárás indul ellene aránytalan védekezés miatt. 
Józan Ész halálát megelızte szüleié: Igazságé és Bizalomé, feleségéé: Bölcsességé, lányaiké: Felelısségé és 
Törvényességé, fiuké: Ésszerőségé. 
Túlélik szörnyő mostohatestvérei: Hívják ide az ügyvédemet, Nem én voltam, Ne szólj bele és A társadalom 
áldozata vagyok… 
Nem voltak sokan a temetésén, mivel nagyon kevesen értesültek arról, hogy elment. 
Ha még emlékszel rá, küldd tovább ezt a levelet. 
Ellenkezı esetben csatlakozz a többséghez... ne tegyél semmit... 



 
 … hogy mikor, kivel, miért szoktak 
rózsafüzért imádkozni… 
 

Október van, Szőz Máriának a hónapja, amikor 
naponta rózsafüzér imádkozásával köszöntik ıt a 
hívek a templomokban. A titkokban Jézus életének 
állomásain elmélkedünk, gondolkodunk, kérve 
Mária segítségét, hogy életünkben követni is 
tudjuk. Jó tehát elgondolkodni a saját rózsafüzér 
imádkozási szokásainkról. Ezt kérdeztük a 
többiektıl is... 
 

– Mindig egyedül imádkozom, rendszerint valamilyen 
bennem levı feszültség feloldásának céljából, elég 
ritkán. Mivel nem tudom fejbıl pontosan, hogy milyen 
titkok követik egymást, nekem kicsit komplikált… (26 
éves férfi) 
 

– Egyedül imádkozom nem túl gyakran, általában 
felajánlásból vagy valamilyen kérés vagy hálaadás 
szándékával. (21 éves lány) 
 

– Nem szoktam mondani. Néha belecsöppenek, akkor 
mondom. Magamban nem keresem az alkalmakat rá. 
Elsı szombaton szokott lenni reggelente 
szentségimádás Rákoshegyen, akkor szokták mondani. 
(46 éves édesapa)  
 

– Korábban csak ritkán mondtam, alkalomszerően, de 
mióta egy drogelvonó központ tanúságtételén azt 
hallottam, hogy ott naponta három teljes rózsafüzért 
imádkoznak térden állva (!) és ezt az ottani fiúk 
nevelı, formáló erınek tartják, és sosem mondanának 
le róla, azóta én is korábban kelek reggelenként egy 
fél órával, hogy legalább 1-2 tized beleférjen. Tényleg 
van nevelı, formáló ereje! (34 éves édesanya) 
 

– Magamban, egyedül szoktam imádkozni, ha van 
valami célom és általában este magányomban.(18 
éves lány) 
 

 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Kirándulás – az árral szemben 

Elérkezett szeptember 26-a, elsı ıszi 
kirándulásunk napja. Az ígéreteknek megfelelıen 
verıfényes napsütés várt minket találkozóhelyünkön, a 
Magyar Szentek Temploma bejáratánál, és az idıjárás hál’ 
Istennek ilyen is maradt egész nap.  

Azt, hogy mennyi kiránduló lesz ezen a hétvégén 
a Pilisben, már elıre jelezte, hogy mentesítı busszal 
jutottunk el Dobogókıre, túránk kiindulópontjához. Mi is 
szép számmal győltünk össze – konkrétan megmondva 
19-en voltunk. A kirándulást Boronkai Eszter, lelkes 
túrázónk vezette, és velünk volt még Szabolcs atya, 
Fábiánné Kati, Szilas Kati két kislányával, valamint 
további erısítésként az Égı Csipkebokor Közösség és 
Szilas Kati hittancsoportjának jó néhány tagja.  

Elıször az Eötvös Lóránd menedékház mögött, a 
jól ismert dobogókıi kilátóhelyen próbáltunk csoportképet 
készíteni, amibıl végül nem tudom mi lett, mert Szabolcs 
atya gépében rendetlenkedni kezdtek az elemek, más 
pedig nem hozott fényképezı masinát.  

Utunkat a piros-sárga-, majd a zöld jelzésen 
folytattuk, ahol rövidebb pihenés után elérkeztünk a 
Visegrádi-Hegység legkedveltebb kirándulóhelyéhez, a 
Rám-szakadékhoz. Hogy a veszélyes, fogódzkodókkal 
ellátott szakaszt hány perc alatt tettük meg, nem mértem, 
de elég hosszú idıbe telt, ugyanis csapatunk renitens 
módon nem fölfele, hanem a szembejövı több száz (!) 
kirándulóval ellentétben lefelé haladt. (Hmm… jó 
keresztények az árral szemben…)  

Menetelésünk végpontjának a Dömös határában 
lévı Kaincz György-forrást tekinthetjük (itt 1885-ben 
Mária-jelenések is voltak), ahova 2-óra körül értünk. 
Miután elemózsiánkat elfogyasztottuk, Eszter lelkes 
buzdítására közülünk 13 ambíciózus emberke a Vadálló-
köveket is megmászta. Strapájukért cserébe a Vadálló-
kövek völgyére nyíló gyönyörő kilátást kapták. A Kaincz 
György-forrástól 5-órakor tovább indulva beértünk 
Dömösre, ahol már félig-meddig megszokottnak 
mondható presszónkban desszerteztünk, és ez volt 
kirándulásunk záróakkordja. 

Viszlát a legközelebbi kiránduláson október 17-
én!       
     Borsányi Ákos 

 
 
   
 
Értesítjük a fiatalokat és az idısebbeket, hogy plébániaközösségünk  

idei 2. ıszi kirándulása  

október 17-én, szombaton lesz. Ezúttal a Börzsönybe megyünk.  

Találkozó 8 órakor a templom bejáratánál.  

További információ: Borsányi Ákos, tel.: 30/822-5272.  

 



 

 
 

   A HITTANÓRÁK  RENDJE 2009 / 2010.  
          
            BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. ÉS GIMNÁZIUM 
 

1. – 2. oszt. Csütörtök 13.30 – 14.15 15-ös terem 

3. - 4. oszt. Csütörtök 14.15 – 15.00 15-ös terem 
5. – 8. oszt. Péntek 17.30 – 18.30 Plébánia 

 

                 (VOLT LÁGYMÁNYOSI ÁLT.   ISKOLA) 
 

2. osztály Péntek 12.45 – 13.30 110-es terem 
3. osztály Péntek 13.30 – 14.15 110-es terem 
4. osztály Péntek 14.15 – 15.00 110-es terem 

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

MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIÁN  
Óvodás hittan Péntek 17.15 – 17.45 Nagyterem 
Kishittanosok Péntek 17.45 – 18.30 Nagyterem 

Elsıáldozós hittan Csütörtök 
14.15 – 15.00 

Bárdos Lajos 
Iskola 

Elsıáldozós hittan Péntek 
13.30 – 14.15 

Lágymányosi 
Iskola 

Bérmálkozó hittan Péntek 18.30 – 20.0 Kisterem 
Ifjúsági hittan Péntek 19.00 – 20.00 Nagyterem 

4. – 8. oszt. Péntek 17.30 – 18.30 Kisterem 
Ifjúsági énekpróba Csütörtök 18.00 – 19.30 Kisterem 

Felnıtt hittan  
Udvardy György 
püspök atyával 

Csütörtök 18.00 – 19.30 Nagyterem 

Lelkészségi hittan Hétfı 19.00 – 20.30 Klub 
Katekumenátus: 

felnıtt keresztségre, 
elsıáldozásra, 
bérmálásra 
felkészítés 

Kedd 
(szept.29-tól) 19.00 –21.00 

Klub 

Fészekrakó: 
ifjú házas hittan 

Péntek 
(kéthetente 

szept.11-tıl) 
19.00-20.30 Klub 

Jegyesiskola  
2010. febr.17-tıl 

Szerda 19.00 – 20.30 Klub 

 
 
 
 
Okt. 18-án, vasárnap a 1/2 12-es szentmisén, az október 23-i megemlékezések 
bevezetéseként  a VOX HUNGARICA NİIKAR  mőködik közre magyar zeneszerzık 
kórusmőveinek elıadásával. Vezényel Döbrössy János, orgonál Dévai Adrien. 
 
*************************************************** ************************************************* 
 
Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. 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. 
 

Diákmise : vasárnap  9  órakor  a  Magyar Szentek  Templomában , 
utána reggeli.                 

 

 
Meszlényi Zoltán boldoggá 

avatására 
Útvonal: 

Bp. –Esztergom– Bp. 
Idıpont: október 30. 

szombat 
Indulás: a Magyar Szentek 

Temploma elıl  reggel  8 -kor 
 

Program: 
 

Esztergom  
• Fél 11-tıl szentmise,  
• Ebéd saját csomagból 
• Kincstár, Keresztény  

Múzeum megtekintése 
Várható érkezés: 18.00 – 
19.00 óra körül. 
 

Október 23-án pénteken 
este 7 órakor az ’56-os 
forradalom áldozataiért a 
templomkertben lévı 
emlékmőnél imádkozunk és 
gyertyát gyújtunk. 

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


