
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

             PÜNKÖSD 

Ujjong a lelkem s telve van örömmel: 
Ma érkezik a régvárt vendég! 
Bár liliom-palástot 
Vehetnék vállaimra 
S elébe úgy mehetnék 
Hogy szőzfehéren üdvözöljem İt! – 
Bár tüzrózsákat, égı sziveket 
Szórhatnék szét a nagy világon, 

Hogy illatot és szineket 
És imákat találjon, 
Amerre jár! – 
Bár lenne szivem ünnepi 
Zsolozsmát zengő, nagy harang, 
Mely szétkiáltja örömét, 
Hogy csengjen-bongjon tőle a határ! 
 
Pedig, kit várok, csak egy kis madár, 
Remegő szárnyu, hófehér galamb! – 
– – De benne ég az örök Láng, 
A szent tevésre ihlető nagy Isten! 
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki 
S igy tekint le ránk! 
 
Csak a pihegő, hófehér galamb! 
De Őt imádom, amig élek, 
S előtte hullok térdre egyedül 
Parányi semmiségem 
Alázatos mély érzetében 
Mikor felettem átrepül: 
Mert ő az Ur és Ő a Lélek! 
 
S tőle várjuk fényes újulását 
A föld szinének 
Ő hozzá csap fel ezer ének 
Ostromlón zugva pünkösd hajnalán: 
Oh jőjj el! Jőjj el! – – – – 
Halld meg világ a titkot: 
Ma eljön hozzánk! – – – – 
Ujjong a lelkem s telve van örömmel! 

                                   (Dsida Jenő) 
 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 

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

 

2010. május 

 

Május 23-án vasárnap 
Pünkösd ünnepe lesz. 

 

Hívjuk, várjuk a Szentlelket! 
 
 
 

 
 
 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az 
éjet, 

Szeretetnek sugara, Szentlélek! 
 



 

Azt a pápát támadják, aki a legtöbbet tett az egyház megtisztulásáért 
 

Az utóbbi hetekben egyre több híradás számolt be egyházi személyek 
által kiskorúak kárára elkövetett szexuális visszaélésekrıl. A téma azután 
került a nemzetközi média érdeklıdésének homlokterébe, hogy az 
írországi vizsgálatokat követıen az ottani katolikus egyház a pápa 
buzdítására elismerte a korábbi esetekkel kapcsolatos felelısségét és 
bocsánatot kért. Nemsokára más európai országokban is elıkerültek régi 
gyermekmegrontási esetek. A végén pedig Szentatyánkat is megpróbálták 
belekeverni a botrányokba.  
A katolikus egyház vezetıivel szemben az a vád, hogy bár tudtak a 
pedofil visszaélésekrıl, nem tettek semmit azok megelızése érdekében, illetve a bőnösök egyházi és világi 
felelısségre vonása érdekében. Azért, mert nekik úgymond csak az egyház jóhírének védelme volt a fontos, 
s ezért igyekeztek inkább eltussolni a botrányokat. 
Mielıtt téves általánosító következtetésekre jutnánk, érdemes leszögezni egy-két dolgot. Szakértık szerint a 
pedofília sajnos lényegében minden olyan területen jelen van, ahol gyermekekkel intézményesen 
foglalkoznak: iskolákban, árvaházakban, kollégiumokban, egyházi és vallási közösségekben (és bizony 
felekezettıl függetlenül), sıt a családokban is. Megvizsgálva a helyzetet az is kiderül, hogy az érintett 
intézmények közül éppenséggel a katolikus egyház az, amely a legtöbbet teszi e szörnyő visszaélések ellen. S 
az utóbbi idıben mind határozottabbá váló egyházi fellépés éppenséggel Joseph Ratzinger bíboros, jelenlegi 
Szentatyánk nevéhez főzıdik. 
Joseph Ratzinger ugyanis a Hittani Kongregáció prefektusaként kénytelen volt szembesülni a klérus által 
elkövetett legsúlyosabb visszaélésekkel. İ volt az, aki a következetesebb fellépés végett 2001-ben szigorúbb 
eljárási szabályokat dolgozott ki többek között a papi pedofilbotrányok kezelésére. S pont ezen utasítását 
szokták – tájékozatlanságból, vagy elfogultságból – annak bizonyítékaként felhozni, hogy az egyház tiltotta 
volna az ilyen esetek jelentését a világi hatóságoknál. Holott kánonjogi szabályról van szó, amely csakis az 
egyházon belüli eljárásokkal és büntetésekkel foglalkozik, ami mellett mindig is megvolt az érintettek joga 
ahhoz, hogy ha bántalmazást szenvedtek, akkor a rendırséghez forduljanak. S bizony számos most elıvett 
esetben ez meg is történt. 
Ugyancsak XVI. Benedek volt az, aki 2005-ben megszigorította a papságra való alkalmasság vizsgálatát, 
kifejezetten kizárva, hogy megrögzött homoszexuális hajlamú személyeket pappá szenteljenek. Ezt azért is 
lényeges, mert a vizsgálatokból kiderült, hogy a papok által elkövetett visszaélések túlnyomó többségében a 
homoszexuális hajlam is szerepet játszott. 
És szintén XVI. Benedek volt az, aki bíborosként és pápaként is nagy határozottságot mutatott fel akkor is, 
amikor netán fontos egyházi személyekkel szemben kellett eljárni. Például a napokban is emlegetett Marcial 
Maciel atyával, a Krisztus Légió kongregáció alapítójával szemben, vagy Groer bécsi bíboros érsekkel 
szemben, akit a ’90-es évek végén az ellene felmerült vádak nyomán visszavonulásra késztetett a Szentszék 
(mint azt Schönborn bíboros most felelevenítette, Ratzinger bíboros ennél tovább is ment volna, rendes 
eljárás alá akarta vonni Groert). 
Legutóbb pedig XVI. Benedek volt az, aki az írországi katolikusokhoz írott levelében mindeddig a 
legvilágosabban fogalmazott az egyházon belüli pedofíliáról. Nemcsak elítélte a botrányos eseteket, s 
együttérzését fejezte ki az áldozatok iránt, továbbá az egyház többi ártatlan papja és világi hívıje iránt, akiket 
e botrányok esetleg elbizonytalanítottak. Hanem a felelısségre is rámutatott, konkrétan a hivatásukat eláruló 
papok és a felügyeletet, valamint a szükséges szankciók alkalmazását egykoron elmulasztó püspökök 
felelısségére, felszólítva mindannyiukat a következmények vállalására. 
Ennél azonban tovább is ment a pápa. Felhívta a figyelmet azokra a mélyen húzódó okokra is, amelyek a 
botrányos esetek elıfordulásához vezethettek. Hiszen a jövıbeni megelızés nem lehetséges az okok 
ismerete nélkül. A visszaélések történelmi kontextusa a szekularizált társadalom, az egyházba is 
beszüremkedı világias szellem, a hitet tápláló rendszeres vallásgyakorlat elmaradása volt. A kellı fellépés 
hiányát a pápa arra a téves megközelítésre vezeti vissza, amely elhanyagolta az egyházon belül a jogszabályok 
és a rend következetes betartatását. Az egyház jóhíre persze fontos, de ennek nem szabad az igazság 
rovására mennie. 
Adódik tehát a kérdés: miért éppen most és miért éppen XVI. Benedeket támadják oly hevesen a 
pedofilbotrányok miatt? Amint arra most már egyes elemzık is rámutatnak, az egész történet annak tipikus 
példája, amit a szociológia „morális pániknak” nevez. Vagyis amikor egy meghatározott csoporthoz köthetı, 
valóban létezı jelenséget a média felnagyít, eltúlozva annak számarányait és elıfordulását, s ezzel 
lényegében az adott csoportot a közvélemény szemében az egész társadalomra veszélyesnek tünteti fel, 
lejáratja. 



Ha nyomon követtük az utóbbi hetek híradásait, akkor bizony láthattuk, hogy a pedofilbotrányok kapcsán 
nem az állt a középpontban, hogyan lehetne a gyermekeket megóvni a visszaélésektıl, hanem kizárólag az, 
hogyan lehetne az egyházon belül még több ilyen esetet nyilvánosságra hozni, hogyan lehetne vezetıire 
rábizonyítani, hogy maguk is bőnrészesek. 
S a szög leginkább akkor bújt ki a zsákból, amikor az egészbe XVI. Benedeket is megpróbálták – alaptalanul 
– belekeverni. Az ellene felhozott vádakat vagy a tanúk cáfolták – mint a Münchenben befogadott pap esete 
kapcsán –, vagy maguk az állítások alátámasztására felhozott dokumentumok – mint például legutóbb a 
New York Times cikke esetében. Míg a nagyhangon hirdetett vádakra mindenki odafigyel, azokat átveszik 
és széles körben hivatkozzák, addig a dokumentumokat, a tényeket és a cáfolatokat figyelmen kívül hagyják 
– legalábbis akkor, ha mégsem az igazság kiderítése a fontos, hanem egy mögöttes cél elérése. 
Mi volna ezesetben a mögöttes szándék? Immár könnyő felismerni: az egyház legitimitásának 
megkérdıjelezése, hitelességének rombolása. Sajnos persze van hozzá kapaszkodó, hiszen senki nem 
tagadja, hogy visszaélések történtek az egyházban. Megfigyelhetı azonban az is, hogy valójában nem ez áll 
az ellenségeskedés hátterében. Hanem sokkal inkább az az Igazság, amelyet az egyház mindig is hirdetni 
hivatott, s amelyet XVI. Benedek mindig is meggyızıen képviselt. Korunk uralkodó ideológiája számára 
pedig – amit korábban Ratzinger bíboros a „relativizmus diktatúrájának” nevezett – éppen ez a 
legelviselhetetlenebb. 
 

Mondjatok áldást! 

május elsejétıl 

Két nemzeti kegyhelyünk szolidaritási kezdeményezése a Szentatyáért 
VI. Pál pápa negyven éve nyilvánította bazilikává a mátraverebély-szentkúti 

kegytemplomot. Ez az intézkedés a kommunizmus idején a magyar katolikusok 
számára a Szentszék megerısítı gesztusa volt. Most, amikor XVI. Benedek pápát 

igaztalan vádakkal sokan el akarják szigetelni, negyvennapos áldozatvállalásra 
buzdít hazánk két nemzeti kegyhelye, Mátraverebély-Szentkút és Máriapócs. 
Kapin István máriapócsi és Kálmán Peregrin szentkúti kegyhelyigazgatók felhívással 
fordulnak minden jóakaratú emberhez és vallásos közösséghez, hogy fejezzék ki a pápa 
iránti szolidaritásukat. Arra kérik a kezdeményezésükhöz csatlakozókat, hogy május elsejétıl 
negyven napig naponta gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamely formáját, a böjtöt, 
az imádságot vagy a jótékonykodást. Az ezzel járó önmegtagadásokat pedig ajánlják fel 
közösen a Szentatyáért, valamint az ıt támadókért, így teljesítve Szent Péter buzdítását: Ne 
viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást!  

A „Mondjatok áldást” elnevezéső kezdeményezéshez a két nemzeti kegyhely honlapján lévı őrlap kitöltésével vagy a 
kegyhelyek címére eljuttatott levélben lehet csatlakozni. A beérkezı jelentkezések összesítését a magyar hívek 
szolidaritásának kifejezéseként a kegyhelyek eljuttatják Rómába. 
Elérhetőségek:  
Nemzeti Kegyhely 
4326 Máriapócs, Kossuth tér 25.; 42/385-142; pocskegyhely{kukac}gmail.com 

Nemzeti Kegyhely 
3077 Mátraverebély–Szentkút 14.; 32/471-559; szentkut{kukac}ofm.hu 

A nemzeti kegyhelyek szolidaritási kezdeményezése XVI. Benedek pápáért 

E szándéknyilatkozat elküldésével vállalom, hogy május elsejétıl negyven napig naponta felajánlok a Szentatyáért, 

valamint azokért, akik személyét és szolgálatát támadják, valamilyen áldozatot (pl. imát, böjtöt, jócselekedetet, 

szenvedések türelmes elfogadását, jótékonykodást). 

Szent Péter apostol útóda iránti hőségemet és a vele vállalt szolidaritást az apostolfejedelem tanítása szerint 

akarom kifejezésre juttatni: „Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást” (1Pét 3,9).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Május 16- án vasárnap 
lesz templomunkban 

 az els ıáldozás  
a 9 órai szentmise 

keretében. 
Imádkozzunk azokért 

a gyermekekért, akik 
ekkor fognak el ıször 

a szentségekhez 
járulni! 

 

 

Pünkösdhétf ın, május 24 -én  

 egyházmegyei majális lesz  

Máriaremetén ,  

ahol sok-sok érdekes program, 

közösség, és lehet ıség  

vár téged is! 

Ne hagyd ki!  

Ezt minden résztvev ı élvezi!  

Nagymarosi  ifjúsági 
találkozó 

  

2010. május 15. 
Idei mottója: 

 

„mint élő kövek, épüljetek lelki 
házzá, szent papsággá” (1Pét 2,5) 

Máj. 9-én, vasárnap a ½ 12-es szentmisén a  
Vásárhelyi Zoltán Férfikar  

működik közre Vezényel: Klausz Róbert 
Orgonál: Tóth Rita ; Szólót énekel: Beöthy Kiss László és 

Ress Tamás. 
Műsor 
 

Delibes: Messe breve 
Halmos: Minden földek 

Bárdos: Mily igen jó 
Britten: Alleluja 

Bárdos: Jézus, áldlak mindenkor 
Delibes: O salutaris hostia 

Halmos: B-dúr Jubilate 

 

 

Május hónapban 
minden nap  
litániát  mondunk 
ott, ahol az esti 
szentmise van.  
Hétköznap a szentmisék után,  
szombaton és vasárnap az esti 
szentmise előtt. 

Május 23., Pünkösd vasárnap a 1/2 12-es szentmisén 
az Ave Gloriosissima Imperatrix Énekegyüttes  

működik közre, 
 Srajber Zsolt vezényletével.  

Műsoron Palestrina: Missa Ave Maria, Clemens non Papa, Aichinger, Gletle 
pünkösdi kórusművei. 

 

Júniusban, júliusban és augusztusban 
a Kruspér utcában 

hétfőn és szombaton reggel nem 
lesz szentmise! 

 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE A 
MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIÁN 

 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1. Telefon: 209-22-24   Levelezési cím: 1507 Budapest Pf. 70. 
 

E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu             http://www.magyarszentek.piar.hu/ 
 

Nap Magyar Szentek 
Temploma 

Kruspér utcai 
kápolna 

Irodai ügyelet Ügyelő lelkész 

Hétfő            17,30   7,00 16,00 - 17,15 Écsy Gábor 
Kedd  7,00 17,30 16,00 - 17,15 irodai kisegítő 
Szerda  7,00 17,30 -------------- ----------------- 
Csütörtök 17,30   7,00 16,00 - 17,15 Écsy Gábor 
Péntek   7,00 17,30 16,00 - 17,15 Licskó Szabolcs 
Szombat 18,30   7,00 -------------- ------------------ 
Vasárnap 9,00 és 11,30 8,00 és 19,00 -------------- ------------------ 

 


