
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
De hát voltaképpen kik is a szentek, és mi értelme van annak, hogy tanulmányokat és 

elmélkedéseket szenteljünk nekik? Akik a szenteket nem értik és nem ismerik, az a sok-sok ember 
nem tudja, hogy mik ık nekünk, az aligha fogja megérteni, hogy milyen gyönyörőséges, édes, 
kegyelemmel teljes a mi számunkra a szentekkel foglalkozni. Mi azonban, akik a szentek 
házanépéhez tartozunk, akik bizalmasan érintkezünk velük, akik ismerjük és szeretjük ıket, jól 
tudjuk, hogy ez a szó: szent, voltaképpen nagyon egyszerő és nekünk való dolgot jelent. Mi, akik 
ismerjük a Bibliát, megtanultuk, hogy ,,szent'” sem kevesebbet, sem többet nem jelent, mint igaz 
embert, istenfélı embert, jámbor embert, az Újszövetségben pontosan annyit, mint keresztényt. 
Szent Pál szenteknek szólítja az egyházközségeket, és Szent Péter azt mondja a híveknek elsı 
levelében: ,,Kérlek benneteket, hogy minden viselkedéstekben szentek legyetek''. Mi tudjuk, hogy 
nekünk is szentnek kell lennünk, az apostol annak nevez, szentségre int bennünket.  

Szentnek kell lennünk mindnyájunknak, tılünk telhetıleg a szentek életét kell élnünk 
mindnyájunknak, ha Isten akarata szerint, keresztény emberek módjára akarunk élni. De akik ezt 
hısies fokban cselekszik: ezeket nevezzük elsısorban, kiemelı értelemben szenteknek. Az Úr 
Jézus ,,hasonló lett hozzánk mindenben, kivéve a bőnt”. A szentek még bizonyos mértékig a bőn 
tekintetében is hasonlók lettek hozzánk, hiszen éppen a bőn ellen való harcban lettek szentekké. 
Innen van, Istennek ebbıl a nagyszerő nevelı gondolatából, hogy a szentek annyian vannak és 
annyifélék. Mindenfajta ember talál köztük magához hasonlót: olyat, aki az övéihez hasonló 
körülmények között élve gyızte le a világot, aki tehát egyenesen neki szolgál életirányító 
tanulsággal. 

Nekünk, magyaroknak, egészen külön kegyelmet jelent, külön tanítást képvisel a magyar 
szenteknek hatalmas, dicsıséges sora. Nekünk, magyaroknak, a mi magyar világunkat kell 
meggyıznünk: mint magyaroknak is szenteknek kell lennünk. Nekünk azokkal a kegyelmekkel kell 
együttdolgoznunk, amelyeket a mi számunkra adott az Isten. A mi számunkra egészen külön 
leckét, külön hivatást, külön segítséget, a segítı kegyelmeknek egyenesen nekünk szóló 
kiapadhatatlan forrását hozzák a magyar szentek. Nekünk egy bizonyos, nekünk való, ránk szabott 
módon kell szenteknek lennünk.  

Nemcsak a magyar embernek kell szentnek lennie. A magyar nemzetnek a maga egészében is 
szentté kell lennie, Magyarországnak, mint ilyennek, a maga egészében is van szent, Isten-kijelölte 
hivatása. Milyen kegyelme a jó Istennek, hogy a magyar történelem kezdetén mindjárt egy egész 
szent családot állít oda a magyarság elé. Amint a kereszténység kezdetén ott van a Szent Család: 
Jézus, Mária, József, amely élı példával felel meg mindenre, amit a keresztény ember kérdezhet, 
– a magyar kereszténység elején is ott van a szent család: István, Gizella és Imre herceg. İk 
mutatják az irányt, ahova néznie kell a magyarnak, ha azt akarja, hogy a haza, amelyet ık 
megalapítottak, megálljon ezután is.   

Hisszük, hogy Istennek nagy kegyelmébıl a szentek nemcsak példák, hanem eleven 
erıforrások is, hiszen élnek és gyızelmes boldogságban közbenjárhatnak értünk, segíthetnek 
bennünket. Nemcsak példájukkal adnak erıt, hanem az isteni kegyelemmel is, amelyet kiesdenek 
számunkra. Azért nem elég nézni rájuk: segítségüket, közbenjárásukat kell kérnünk.      /Sík Sándor/ 
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Magyar Szentek és Boldogok ünnepe november 13-án pénteken lesz. 
 

Templomunk védıszentjei İk. Napközben (7.00-12.00; 16.00-18.30) szentségimádást 
tartunk.  Az ünnepi szentmise este 7 órakor kezdıdik  az esperesi kerület papjaival.  
A szónok Szerencsés Zsolt kanonok, soroksári esperes-plébános lesz. Ekkor kerül sor 
boldog Meszlényi Zoltán püspök ereklyéjének elhelyezésére.  
Énekel a Bárdos Lajos Kamarakórus vezényel: Kempelen Tünde, orgonál: Hadas 
Gyöngyvér. Mősoron: Nógrádi Péter: Messa Laudi delle Creature, (magyarországi 
bemutató) Liszt, Bárdos, Kodály kórusmővei.  

Kérjük a kedves testvéreket, hogy minél többen vegyenek részt 

templomunk búcsúnapi szentmiséjén! 

 
 

Az 1956  október 23. eseményekre emlékeztünk 

Plébániánkon! 

                                  Ezen a napon összegyőltünk páran a hittancsoportunkból,  Szabolcs          
                                       atyával és néhány hívıvel hogy emlékezünk. A templomban  
                                       imádkoztunk az elhunyt áldozatok lelki üdvéért és szentségimádást 
tartottunk! Ezután kivonultunk a templomkertjében az 56-os emlékhelyhez, ahol gyertyákat  
gyújtottunk és imádkoztunk.  

Miltényi András 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezúton is felhívjuk kedves Híveink szíves figyelmét november elsején kezdıdı, és 
Karácsonyig tartó, a szentmisékhez kapcsolódó egyházzenei sorozatunkra, melynek 
színes és érdekes mősorában színvonalas énekkarok, zenekarok és szólisták elıadásában 
ısbemutatók, magyarországi bemutatók is hallhatók lesznek. A belépés természetesen 
díjtalan. Örülnénk, ha minél többen hallgatnák meg ezeket a mősorokat, melyek 
bizonyára nagy élményt fognak szerezni minden hallgatójuknak. A pontos mősorokkal a 
hirdetı táblán idıben jelentkezünk. 
  

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. 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 1., vasárnap, 11,30 
Mosonyi Mihály: F-dúr mise ( az orgonás változat 
ısbemutatója ) 
Franck: 150. zsoltár, Bach, Mozart, Fauré, Duruflé 
kórusmővei. „Min Ghesellen”Kórus  ( Nieuwkoop - 
Hollandia ) Mővészeti vezetı: Greetje de Haan 
Vezényel: Peter Scholcz ;Orgonál: Virágh András 
Gábor ; Szólót énekelnek: Greetje de Haan, Páni János 

 
 

November 7., szombat, 18,30 
Mozart: D-dúr missa brevis ; Haydn: Eja gentes  
(magyarországi bemutató)Palestrina, Byrd, Saint-Saens, Kodály, 
Bárdos, Halmos, Pellegrini, Wyverman, Orbán kórusmővei. 
Guido Kamarakórus és Kamarazenekar 
Vezényel: Király Miklós, Orgonál: Göblyös Péter; 
Szólót énekelnek: Kertész Szilvia, Érsek Dóra, Pivarcsi 
Gábor, Tarnai Dávid 
 



 
 … hogy mit jelent számukra a 
SZENTség… 
 
 

Most ünnepeljük mindenszentek ünnepét: a névtelen 
vagy külön ünneppel nem rendelkezı szenteket, és 
hamarosan elérkezik plébániánk névnapja: magyar 
szentek és boldogok ünnepe. Ezek az alkalmak jó 
lehetıséget adnak, hogy elgondolkozzunk azon, hogy 
mit jelent számunkra a szentség... 
 
Mi jut eszedbe a szentségrıl, mit jelent számodra, 
hogy „szent”? 
 

– A szentség Istentıl származó dolog, az Isten 
közvetlen jelenléte jut eszembe róla. (45 éves 
édesanya) 
 

– Az a szent, aki a legközelebb van Istenhez, a napja 
minden pillanatában kapcsolatban van Vele. Az 
egyház szentségei is ehhez az állapothoz visznek 
minket közelebb, felemelnek minket. (20 éves lány) 
 

– Azok a szentek, akik már a Mennyországban 
vannak. A kedvencem Szent Kinga és Kis Szent 
Teréz.(7 éves lány) 
 

– A szentek mi vagyunk, no persze nem a magunk 
érdemén, hanem azért, mert Krisztusnak ajánlottuk 
életünket és İ megszenteli bőnös állapotunkban is. 
Ezáltal lehetünk közösségben a mennyországban levı 
szentekkel. (43 éves apuka) 
 

- Azok a szentek, akik már meghaltak és a 
Mennyországba jutottak, és még sok-sok év múlva is 
emlékeznek rájuk. (9 éves lány) 
 

– Teljesen külön választódik számomra a két fogalom. 
Szent: az olyan valaki, aki minden tekintetben 
alárendeli magát a környezetének. „Életét adja a 
társaiért”- Jézus szavaival. Szentség: egyértelmően az 
Oltáriszentség. (53 éves apuka) 
 

 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

 
 

 
 

Vége az ıszi szünetnek és elközelgett a tél, 
vele a téli ünnepek elıkészületei is. 

Plébániánk fiatal és kevésbé fiatal tagjait 
szeretettel várjuk a pásztorjáték szereplıi közé! 

Elsı megbeszélés és szereposztás egyben 
november 1-jén, vasárnap lesz 

a diákmisét követı reggeli után a kisteremben. 
 

A továbbiakban a próbák a következı rend szerint 
lesznek megtartva (hogy ne kelljen mindig 
mindenkinek az összes próbát végigülnie): 
 

Nov.1.  megbeszélés, szereposztás 
Nov. 8. angyalok próbája 
Nov. 15. pásztorok próbája 
Nov. 22.     közös próba angyalok és pásztorok nélkül 
Nov. 29.  nagy közös próba mindenkinek 
Dec. 6.  angyalok és pásztorok próbája 
Dec. 13. nagy közös próba mindenkinek 
Dec. 20. nagy közös próba mindenkinek 
Ez utáni próbák szükség esetén külön megbeszélés 
szerint lesznek.  
 

Jelentkezzetek a szerepekre, vegyetek részt a 
próbákon és tanuljatok is rá szorgalmasan (!!!), 
hogy az elıadás igazi ajándék lehessen plébániánk 
közösségének! 
 

Pásztorjáték elıadása: 
december 24-én du. 4 órakor! 

 

Mindenképp elvárunk: Panni és Bogyi 

 
 
  

TANÁRI ELSZÓLÁSOK avagy A TANÁR IS CSAK EMBER… 
 

- IV. Béla várromokat épített.  
- 1848-ban megtartották a szabadságharcot és Pet ıfit a vállán vitték be a sajtóba.  
- Arany János költeményeihez számos kútf ıbıl merített, de legtöbbet a saját kútfejéb ıl. 
- Jóbot számos csapás érte. Gyermekeit elvesztette,  barmai megdöglöttek, és mindezek tetejében 
egyedül kellet élnie a pusztában a feleségével. 
- A szemünk közepén van egy nyílás, ami fekete, mer t fejünk belül üres és sötét.  
- A népdalok különösen az Alföldön tenyésznek.  
- A tehén egy igen hasznos állat fejés után tejet a d nekünk, és ha nem sikerül, akkor ökör. 
- İseink nem éltek haláluk napjáig, mert rendszerint e lıbb elestek a csatákban. 
- Az egyik tag biztos, hogy valamennyi.  
- A gyök alatt mennyi az hány?  
 



A Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért beszámolója 
 

A Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért 1994 óta folyamatosan támogatja a Szent Tádé Plébánián, majd késıbb a 
Magyar Szentek Plébániáján végzett gyermek és ifjúsági oktató és nevelımunkát. Közhasznú szervezet, kiadhat 
adókedvezményre jogosító igazolást és fogadhatja a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-át. 
Az Alapítvány honlapján megtekinthetık a 2006. - 2008. évrıl szóló részletes beszámolók, pénzügyi és 
szöveges jelentések. Honlapunk címe: http://szenttade.freeweb.hu (www nélkül!) 
A legfontosabb számadatok 2008:-ból: 
Összes bevételünk: 771.958,- forint, ami az SZJA felajánlott 1%-ból, a hívek adományaiból, a XI. kerületi 
Önkormányzat pályázaton nyert tábori támogatásából, és kamatbevételekbıl tevıdött össze. Összes kiadásunk: 
680.908,- Ft. amelyben a legfontosabbak a nyári táborok, kirándulások, hittancsoportok programjai és a vasárnapi 
9 órai szentmise utáni reggelik támogatása volt. Ezen kívül szerény mértékő tanulmányi ösztöndíjat egy 
egyetemista fiatalnak, szociális támogatást pedig egy rászoruló családnak nyújtottunk. 
Az Alapítvány anyagi lehetıségei évrıl évre szőkülnek. 2008-ban csaknem 35%-kal kevesebb pénzzel 
gazdálkodtunk, mint 2007-ben. Ennek ellenére a legfontosabb ifjúsági programokat továbbra is támogatni tudtuk. 
2009-ben további szőkülés várható, amelynek hatásait igazán 2010-ben fogjuk majd érezni. Ezért kérjük idén is a 
plébánia híveinek támogatását. 
 

GYŐJTÉSÜNKET NOVEMBER 8-ÁN A VASÁRNAPI SZENTMISÉK UTÁN  RENDEZZÜK. 
 
Kérjük, hogy aki adóigazolást is kér, hozza magával adóazonosító jelét. Az adóigazolásokat 2010. január 31-ig 
postázzuk az adományozók részére. 
Bankszámlánkra is szívesen fogadunk adományokat. Kérjük közleményben az adakozó címét és adóazonosító jelét megadni! 

Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért       K&H Bank: 10200830-32317927 
Elıre is hálásan köszönjük további segítségüket és támogatásukat. 

Budapest, 2009. november 1.  http://szenttade.freeweb.hu                     Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Nov. 14., szombat, 18,30 
Haydn:B-dúr Missa brevis Sancti Joannis de Deo 
Haydn: Hála-ének, F-dúr orgonaverseny 
A Megváltó 7 szava a keresztfán – részletek a 
vonószenekari változatból 
Pitoni, Mozart kórusmővei 

Csepeli Önkormányzat Vegyes kara 
Mővészeti vezetı: Holló Gyula 

Semmelweis Kamarazenekar 
Mővészeti vezetı: Tardy László 
Vezényel: Tardy László 
Orgonál: dr. Göblyös Péter 
Szólót énekel: Keszthelyi Csilla   

Nov. 21., szombat, 18,30 
F-dúr Missa brevis Haendel, Cherubini, Bárdos 

kórusmővei 
Haendel: c-moll Concerto grosso 
Haydn: Lyra-verseny 
Országúti Ferences Templom Kapisztrán 
Kórusa  Mővészeti vezetı: Lógó Tibor 
Budavári Kamarazenekar 
Mővészeti vezetı: Héja Benedek 
Vezényel: Héja Benedek, Orgonál: Lógó Tibor 
Szólót énekelnek: 
Keszthelyi Csilla – Kertész Szilvia 
Hegedő: Nánay Mihály - Heffele Márk 
Continuo: Aba Emese – Koós Eszter 
Blockflöte:Trautsch Ildikó – Trautsch Éva 
 

Nov. 28., szombat, 18,30 
Haydn: G-dúr Missa „Rorate coeli desuper” 
Adventi és karácsonyi kórusmővek 
Az Egyetemi Templom Don Bosco Ének-és 
Zenekara,  
Vezényel: Benyus Sándor és Bakonyiné 
Marton Katalin,  
Orgonál: Újvári Csaba 

November 22-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 célokat szolgálják. 


