
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Ha a szeretet evangéliumi parancsát valóra váltanánk, további 
parancsolatokra talán nem is volna szükség. Csakhogy manapság a 
szeretet - a szó értelme - elveszítette az értékét. Addig koptatták, a 
cselekedetek helyetti ismételgetéssel, hogy értékét veszítette.  
 
Tettekké kell váltani a szeretetet. Kell, mert felebarátaink szükséget 
szenvednek. A szeretet a XXI. század elején nem más, mint készség a 
jóra. Ha szükséges, akkor az áldozathozatal is indokolttá válik. Ehhez 
azonban erkölcsi értékekben megalapozott cselekvő embertársakra van 
szükség. Helyesen szeretni azt jelenti, hogy jóra való készséggel, 
morális cselekedetekkel embertársainkat megsegítjük. 
 

Szeretni annyi, mint megtenni a jót, kerülni a rosszat. A tevékenység pedig az értelem, érzelem és 
akarat egységéb ől fakad . A legalapvetőbb értelmi tevékenység  a különbségtétel a jó és a rossz 
között. A gyermekek nevelése során szükséges tudatosítani bennük, hogy a jó nem feltétlenül az, 
ami kellemes, hanem az, ami az ember javát szolgálja. Az értékrendet szükséges kristálytisztán 
meghatározni. Fontos tudniuk például, hogy a pénz nem érték, hanem fizetőeszköz. Ami és amik 
körülveszik az embert, azok tárgyak. Amit magunkban hordozunk, azok az értékek. 
Felelősségteljesen kell döntésképessé válnia az ifjúságnak. Hangsúlyozni kell, hogy "helyesen 
dönteni értelemmel és akarattal" kell és lehet, vagyis szubjektív tényezőktől elvonatkoztatva, 
elfogultságoktól mentesen. A tárgyilagos megközelítés akkor sem mellőzhető, ha valaki (leginkább 
az érintett személy) nem ezt várta. Ez a felelősségteljes, embertársi megközelítés az akarati 
elemmel  párosul: akarni kell a jót. És ezt a jót helyesen, jól kell akarni: igazsággal és 
megigazultan, megtisztult lélekkel, ahogy a Mester tanította. Ezért jött a földre, ezért lett emberré, 
hogy megmutassa: nem lehetetlen ennek a megvalósítása. Elsősorban nem is tanítani akarta, 
hanem megélni köztünk, megmutatni, bemutatni, elénk élni és közvetíteni a Mennyei Atyától. 
Élvezzük ezt, fogadjuk be és kövessük Őt ebben! Ezzel 
szerzünk Neki (is) a legnagyobb örömet. 
 
Szerintem ez olyan nagy feladat, hogy adventi programnak (de 
talán még a szentté válás programjának is) bőven elég. Bontsuk 
le napi áldozatokra, kapcsolatokra, időre, energiára! Ne csak 
elolvassuk, ne csak átgondoljuk – éljük meg! Naponta, legalább 
egy keveset belőle! 

 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2009. december 

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

 



 
… … hogy mit jut eszükbe az ADVENT-ről… 
 
December... elérkezett a karácsonyvárás, az advent 
időszaka. Az új egyházi év kezdetén 
gondolkodjunk el, nekünk mit is jelent ez a néhány 
hét... 
 
– Várakozás Krisztus megváltására, a karácsony 
elérkezésére. (16 éves fiú) 
 

– Az advent ma már nem az, ami régen volt. 
Gyakorlatilag azt sem tudjuk, mikor kezdődik, 
mert egy kereskedelmi fogássá alacsonyítják le, 
és emiatt kiüresedik. Már hetek óta karácsonyi 
díszítések, vásárok vannak sok helyen a 
városokban. Ez bennem visszatetszést szül. (21 
éves lány) 
 

– Az jut eszembe, hogy sétálgatok az utcán és már 
tél van, esik a hó, és arra gondolok, hogy már 
közel a karácsony. Ezen kívül elsőre a Jöjj el, jöjj 
el, Emmánuel kezdetű ének dallama is eszembe 
jut, amit nagyon szeretek. (26 éves fiú) 
 

– A „várakozás” szó jut eszembe. Várhatunk 
valakinek a megérkezésére, meggyógyulására, 
megszületésére, vagy egy utazásra, vagy a saját 
életünkben bekövetkező változásra. A várakozás 
jó, és fontos pozitívan megélni. (22 éves lány) 
 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

 

 
 

A rorate hajnali mise, amelyen adventi időszakban 
kora reggelenként szoktunk részt venni. Az elnevezés 
az egyházi év ünnepeihez hasonlóan a reggeli 
miséket kezdő énekhez kapcsolódik. A latin 
miseszövegben szereplő dal első néhány szava 
ugyanis: „Rorate caeli de super”, azaz 
„harmatozzatok egek onnan felülről”. Régebben azért 
nevezték angyali misének is, mert mindig az 
Úrangyala elmondásával fejezték be. A rorate 
miséket ugyanis Szűz Mária tiszteletére mutatták be. 
 

 Érdekes történelmi hagyomány is a rorate 
szentmisék mondása, mert a katolikus egyházon belül 
csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén 
szoktak roratékat tartani. Jelenleg is élő szokás 
hazánkon kívül Ausztriában, Horvátországban, 
Csehországban és Lengyelországban. A hívek hajnali 
sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a 
próféták tették. 
 

A rorate misék mindannyiunk számára lehetőséget 
jelentenek Krisztus születésére való készületünkben. 
Ne hagyjuk üresen templom és a kápolna padjait! 
Vegyünk részt mi is a rorate miséken, és ezáltal is 
kapcsolódjunk be a plébánia közös készületébe! A 
gyermekek, fiatalok pásztorjátékkal készülnek. Az 
idősebb „gyermekek” és „fiatalok” – ha csak tehetik 
– hozzanak áldozatot a rorate miséken mondott 
imáikkal, vagy legalább a régiek példájára 
reggelenként elmondott Úrangyala felajánlásával! 
 

 
Elhunyt Benk ő Andor piarista  

 
Benkő Andor piarista szerzetes, a rend legid ősebb tagja november 1-jén, életének 94., szerzetess égének 74., 
áldozópapságának 66. évében, rövid kórházi tartózko dás után, szentségekkel ellátva elhunyt.  
Benkő Andor 1915-ben született Csákberényben. A debreceni Piarista Gimnázium diákjaként 1935-
ben érettségizett, s belépett a Piarista Rendbe. A váci novíciátusi év után Budapestre került 
teológiára és egyetemi tanulmányok végzésére. Magyar-latin szakos diplomáját 1942-ben szerezte 
meg, s ebben az évben szentelte pappá Meszlényi Zoltán. 1942 őszétől 1948-ig (az iskolák 
államosításáig) a veszprémi piarista gimnázium tanára volt. 
1948-tól három évig a Veszprémi Egyházmegyében szolgált tanárként, kisegítő lelkészként. 1951-
ben Sík Sándor tartományfőnök a kecskeméti diákotthon nevelőtanárának nevezte ki, 1960–1962-
ben diákotthoni igazgató és gimnáziumi tanár. 1962-től 1982-ig Budapesten a novíciusok 
promagisztere, majd magisztere. 1982-től hat éven át a bécsi piaristák St. Thekla templomában 
teljesített szolgálatot. 1988 és 2008 között hosszabb-rövidebb időszakokat töltött ausztriai és 
németországi pasztorációs munkával. 1995-ben Veszprém városa emlékéremmel, 2000-ben a 
Magyar Köztársasági Érdemérem Aranykeresztjével tüntették ki. 
Benkő Andor temetése november 26-án, csütörtökön 13 órakor volt a Rákoskeresztúri Újköztemetőben.  
 

Hosszú évekig a Kruspér utcai kápolnában a vasárnap esti szentmisét mondta. Lelkiüdvéért nov. 29-én 
vasárnap este 7 órakor ajánlunk fel szentmisét a kápolnában. 



 

  
 
 Október 31-én, egy szombati napon a templom lelkes tagjaiból 
verıdött alkalmi zarándokcsoporttal a cudar, hideg, ködös idı ellenére 
elindultunk Esztergomba, hogy részt vegyünk Meszlényi Zoltán, 
esztergomi segédpüspök boldoggá avatásán. Az Esztergomi 
Bazilikában nem volt meleg, de főtött minket a vágy az áhítatos 
szertartás végighallgatására, valamint a hatalmas tömeg, amely úgy is 
összejött, hogy a programot kevésbé hirdették. Az ünnepélyes 
szentmisén meghallgathattuk Meszlényi tanúlságos, s a hétköznapi 
emberekhez közel álló életét.  
 A kommunista rezsim által megölt püspökünk életének bizonyos részét még ma is homály fedi, de azt tudhatjuk, 
hogy a bebörtönzése ellenére is hő maradt az egyházhoz, nem tudta kikezdeni a demokratikus rendszert felrúgó 
államvezetés. Drahos János halála után lett ı az egyházmegye vezetıje, de 1950. június 29-én elhurcolták lakásából. A 
kistarcsai internálótábor szörnyőségeit nem bírta ki testi erıvel, 1951. március 4-én elhunyt. Példája csillag a komor, de 
már így is rengeteg fénylı életúttal támogatott magyar égbolton, ráadásul gyakorlatias felfogásban megemlíthetjük azt is, 
hogy azért is különleges eseménynek voltunk szemtanúi, mert még nincsen Zoltán nevet viselı szent, így a Zoltánok 
(Zsoltok) elé is helyezhetı lesz példaként. 
 A szentmisén meghallgathattuk Erdı Péter bíboros prédikációját is, majd a pápai küldött felolvasta a boldoggá 
avatási bullát, melyet a Szentatya, Benedek pápa hagyott jóvá. Szép zenével is emlékezetesebbé tették az ország 
egyházi személyeinek színe-javát felvonultató szertartást, amit a televízió kamerái is élıben sugárzott (így akár a 
Magyar Szentek Plébánia zászlója is feltőnhetett a tévéképernyıkön...) Mindenki hitben és bizalomban megerısödve 
távozhatott a bazilikából, ahová még visszatértünk, hogy az altemplomot, valamint a kihelyezett ereklyéket megtekintsük. 
 Még hazafelé megálltunk egy bajnai (ettıl még lehet finom is...) borpincészet elıtt, hogy kóstolót kapjunk a helyi 
borkülönlegességekbıl. Ennek a programpontnak a feloldó és közösségformáló erejével tértünk haza, s csak 
reménykedni tudunk, hogy már köztünk, akár a közelünkben élnek a következı magyar "csillagok"... 
             Szilágy Péter 

******************************************* 
 

A hazai katolikus naptárban november 13. a magyar szentek és boldogok napja. Ekkor mindazokra 
emlékezünk, akik szülőföldünkhöz illetve nemzetünkhöz tartoztak, és hősi fokon gyakorolták a keresztény 
erényeket. Méltán kérjük segítségüket és közbenjárásukat hazánkért, saját magunkért és szeretteinkért. A 
magyar szentek között vannak olyanok, akiket népi kegyelet övez, de köztük vannak a hétköznapok 
ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből 
sarjadtak, vagy idegenből érkezve magyar földön teljesedett ki életművük, így különösen is számíthatunk 
testvéri segítségükre Isten színe előtt. A mindenszentek ünnepével induló november hónap tizenharmadik  
napja 1970 óta a magyar szentek és boldogok közös ünnepe. A helyi szentek kultusza, védőszentek 
választása sok kutató szerint a nemzeti önazonosság kialakulásának egyik fontos előzménye. Az 
Országalapító zsolozsmás himnusza ezt a formálódó közösséget szólítja meg: 
 

Magyar hazánk, te jó Anya, 
Fiad dicsérd ma, őt dalold, 
Zengjen a himnusz dallama 
Hozzá, ki mindig pártfogolt. 
 

Magyar Szentek Temploma ezen az ünnepen tartja búcsúját. Templomunkban  az ünnepi szentmisét Dr. 
Pákozdi István atya celebrálta az esperesi kerület papjainak, diakónusainak részvételével. Szentbeszédében 
hangsúlyozta, hogy méltán tisztelhetjük a hívők által példaképként élt emberek ereklyéit. A hétköznapi 
ember egy-egy fényképet, egy meghatározott tárgyat, amit ajándékba kapott vagy egy könyvet is tisztelhet, 
nézegeti, fő helyre helyezi lakásában. Mennyivel teljesebb nekünk katolikusoknak az életünk, hogy Isten 
példaként elénk állított embertársakat, akiket tisztelhetünk. A kanonizált szentek és boldogok sora 
gyarapodott október 31-én, amikor Meszlényi Zoltán Lajos püspököt boldoggá avatták. A szentmise során 
elhelyezték boldog Meszlényi Zoltán ereklyéjét az ereklyetartóban.  
A templombúcsú szerény agapéval zárult, ami lehetőséget adott a vendégeknek és plébániánk híveinek egy 
kis kötetlen beszélgetésre. 
           Meskóné Bircsák Gyöngyvér 



 

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

December hónapban 
a templom főbejáratánál  elhelyezett perselybe gy űjtjük az adományokat a "szegények karácsonyára ".  

Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezde ményezést!  

December 6-án vasárnap a 9 órás 

szentmisére várjuk a Mikulást a Magyar 

Szentek Templomába. 

Szeretettel hívunk minden kis és nagy 
gyermeket erre az ünnepre ! 
  
  

Ezen a vasárnapon  a szentmisék után karácsonyi  
könyv, képeslap és naptár vásár  lesz a templomban. 

December 5-én szombaton,  
az esti ½ 7-es szentmisén  

és az utána következő hangversenyen az 
Ars Nova Sacra Énekegyüttes énekel. 

Kodály művek: Missa brevis, Jézus és a kúfárok,  
női és vegyes kari művek. 

Művészeti vezető: Dr. Répássy Dénes  
Vezényel: PÁRKAI  ISTVÁN  

Orgonál: Dr. Sirák Péter 
        December 12. szombat 

  

            A GUADALUPEI SZŰZANYA       
         ÜNNEPE 

18.30-kor  Szentmisét mond 
 Palkó Julián ferences atya 

  

Ezen a szentmisén 
és az utána következő hangversenyen a 

  

Tatai Esterházy Énekegyüttes énekel. 
Vezényel: Schmidt Mónika 

 
XI. gregorán mise (Orbis Factor) 

Adventi és karácsonyi kórusművek 
 

 

December 24-én csütörtökön du. 4 órakor pásztorjátékot adnak elı 
egyházközségünk fiataljai a Magyar Szentek Templomában. 

Szeretnénk elıadásunkkal megajándékozni az ifjabbakat és az idısebbeket. 
Szeretettel hívunk mindenkit! 

December 24 - én  csütörtökön a Kruspér utcai kápolnában 22 órakor , a Magyar 
Szentek templomában  pedig 24 órakor  lesz az éjféli szentmise. 
  

December 25-én pénteken a Magyar Szentek Templomában 9-kor, 11.30-kor és 19.00 órakor, a Kruspér 

utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesznek szentmisék. A fél 12-es szentmisén a Diósdi Nőikar 
Gregorián Scholája énekel. Karácsonyi gregorián ordinárium és proprium;Vezényel:Kemény Kinga  
Dec.26-án szombaton a Magyar Szentek Templomában 9-kor, 11.30-kor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és 

este 7 órakor lesznek szentmisék. A Magyar Szentek Templomában este nem lesz szentmise! 

December 31 -én csütörtökön , a naptári év utolsó napján, hálaadó szentmise  lesz 
a Kruspér utcai kápolnában 17.00 -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! 

December 20-án, vasárnap: A 9 órai és a 1/2 12-es 
szentmisén az Olgyai Hangok énekelnek. 

December 19-én szombaton az esti ½  7-es szentmisén és az 
utána következő hangversenyen a 

 

Capo di tutti i capi Kamarakórus énekel. 
  

Adventi és karácsonyi kórusművek 
  

Vezényel: Zongor Attila , Orgonál: Lőrincz Ákos 

December 13 -án a 9 óra szentmise után 

a Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium diákjai 

betlehemest adnak el ő. 


