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Augusztus 15-én Mária, Jézus Anyja mennybevételét ünnepli a katolikus egyház. A magyar hagyomány és 
nyelv a „Boldogasszony” nevet adta Szőz Máriának: Gyümölcsoltó Boldogasszony, Nagyboldogasszony, 
Kisboldogasszony címekkel jelzi a liturgia a Boldogságos Szőz ünnepeit. „Boldog vagy, mert hitted, hogy 
beteljesednek az Úr szavai!”.- Erzsébet így köszöntötte Máriát, amikor Jézus születésének hírüladása után 
meglátogatta rokonát, a Keresztelı anyját. Mária elsısorban azért boldog, mert hitt.  
 
Ezt késıbb Jézus is megerısíti, amikor egyik hallgatója azért dicséri Jézus Anyját, mivel méhében hordozta 
és tejével táplálta. Erre Jézus kijelentette, hogy még boldogabb az, aki Isten Igéjét meghallja és hittel 
szívébe fogadja. Ahogy az egyházatyák magyarázzák Lukács evangéliumát: Mária is az angyali üdvözletkor 
elıbb szívébe és csak utána fogadta méhébe az Igét. 
 
Ez a misztérium vigasztaló nekünk, mai hívıknek: még a Jézussal vérrokonságnál is fontosabb az 
Üdvözítıbe vetett hit, Isten Szavának befogadása és Isten ránk vonatkozó akaratának teljesítése. 
A Boldogságos Szőz mindvégig hitt és teljesítette az atya rá vonatkozó akaratát, táplálta, nevelte, majd 
követte isteni Fiát egészen a keresztig. Követte Jézust a szenvedésben, ezért követhette a feltámadásban is, 
amikor felvétetett a mennyei dicsıségbe. 
 
A magyarok számára Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódik augusztus 20-a, Szent István király 
ünnepe. A Nagylegendán alapuló hagyomány szerint Szent István király 1038-ban, Nagyboldogasszony 
ünnepén, halála napján „az Ég királynıjének” oltalmába ajánlotta az országot. István király korábban 
imádkozott azért, hogy Mária mennybevételének napján haljon meg, és ez az öröm megadatott neki. 
 
II. János Pál pápa 1991-es magyarországi látogatása alkalmával, aug. 20-án a Hısök terén mondott 
beszédében így figyelmeztette az ország népét (ma is idıszerőek szavai!): „Szent István felismerte, hogy a 
kereszténység felvétele az igazi útja a túlélésnek, és annak, hogy a különféle törzsekbıl egy nemzetet 
alkosson. A valódi emberi kultúra számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak szilárd alapot 
teremteni. Magyarország most pluralista állammá vált, amelyben az egyes állampolgárok és csoportok eltérı 
értékrendszerekhez csatlakoznak.  
 
De a történelem arra tanít, hogy a modern emberiség életébe olyan alapvetı értékek épültek be, mint a 
személy méltósága, a szolidaritás, a szabadság és a béke. Az Egyház veletek van, hogy folytassa Isten 
országának hirdetését, és bizonyítsa, hogy ez az Ország az emberi méltóság alapja és az a transzcendens 
távlat, amelyben minden emberi érték elnyeri teljes értelmét.” Késıbb még Wojtyla pápa kiemelte azt is, 
hogy Szent István beillesztette Magyarországot az európai nemzetek közösségébe, majd szó szerint ezt 
mondta a magyaroknak: „Ti Európa közepén éltek, különbözı népektıl és nemzetektıl körülvéve. Csak akkor 
lesz boldog és biztonságos a házatok, ha nagylelkően a „közös európai ház” építésén fáradoztok, a 
nyitottság, a szolidaritás és az együttmőködés szellemében.” 
 
Elmélkedésünket Esterházy Pál nádor imájával zárjuk: 

„Emlékezzél meg Istennek dicsıséges Anyja,  
magyarok Nagyasszonya, szentséges Szőz Mária!  

Emlékezzél meg örökségedrıl, melyet hő szolgád, elsı királyunk és apostolunk,  
Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott.  

Tekints kegyes arccal országodra és dicsı érdemeid által  
légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen. 
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A templom szimbolikájáról 

Egy templomba belépve az embert mindig megérinti a hely különös atmoszférája. Még ha egyébként nem is 
vallásos, akkor is érzi, hogy nem egyszerő falak között sétál, s hogy az épület több, mint téglák, gerendák és 
vakolat gondosan kialakított együttese. 
 
Egy templom kialakítása - tartozzék bármely valláshoz is - sosem véletlenszerő. Nemcsak az egyes 
részleteknek, de magának az alaprajznak, az épületszerkezetnek is külön jelentısége van.  
 
A zsidó hagyomány szerint a templom az isteni jelenlét földi lakhelye, szó szerint Isten háza, amelynek elkerített, 
legszentebb részébe senki nem teheti be a lábát. A Biblia szerint a Paradicsomból való kiőzetés után az isteni 
jelenlét eleinte a Pátriárkák testében lakozott. Majd Mózes elkészítette a Szövetség Sátrát, mely azután Isten 
földi jelenlétének vándorló lakhelye lett. Állandó lakhelyet elıször Salamon építtetett az Úr kinyilatkoztatása 
alapján: a Szentek Szentje továbbra is a templom minden földi halandó elıl elzárt terület maradt. 
 
"És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tőz szálla le az égbıl, és megemészté az egészen égıáldozatot és a 
véres áldozatot, és az Úr dicsısége betölté a házat, Annyira, hogy még a papok sem 
mehettek be az Úr házába; mert az Úr dicsısége betölté az Úr házát." (2Krón 7, 1-2.) 
 
Jézus kereszthalálakor meghasadt a kárpit a Szentek Szentje elıtt, s az Újszövetség a 
templomot már nem Isten földi lakhelyének, hanem Krisztus teste szimbólumának tekinti. 
A templom és Krisztus testének azonosítása az evangéliumon alapszik: 
 
"Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem 
azt. Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három 
nap alatt megépíted azt? İ pedig az ı testének templomáról szól vala." (Jn, 2, 19-21) 
 
E szimbolika szerint a felépült templom Krisztus teste, a szentély a Szellem, a hajó pedig az Értelem képmása, a 
két lényeg pedig az oltárban egyesül. 
 
Az egyházatyák közül néhányan a templom egyes részeiben más szimbólumot láttak: a templom egésze Krisztus 
teste, a szentélyt, az apszist (apszis = a fıhajót félkör alakban lezáró rész) azonban a léleknek, a hajót a testnek 

feleltették meg, az oltár pedig ebben az értelmezésben a szívet szimbolizálja. 
 
A középkori liturgisták megtartották a templommá testesült Isten gondolatát, a katedrálisok 
egyes részeihez azonban sokkal "képszerőbb" szimbólumokat kapcsoltak. E szerint a 
szimbolika szerint a katedrális tervrajza a megfeszített Krisztust utánozza. 
Az apszis a megfeszített Krisztus feje, kinyújtott karjai a kereszthajók. Krisztus törzse és két 
lába a hosszanti hajó, szíve pedig a fıoltár. 
 
A mi templomunk alaprajza nem egészen ilyen, de a mondanivalója megmaradt. A kegyelet 

és az imádság helye ez az épület, mely példaként állítja elénk szentélető magyarjainkat, akikhez buzgón szállhat 
fel az imádság és az ének, reményt és hitet adva a jelen és a jövı nemzedékének. Ne engedjük kiürülni a 
templom padjait! Ünnepeljünk együtt vasárnaponként és térjünk be a hétköznapok sodrásában is mindig tárt 
kapukkal váró templomunkba köszönteni Jézust, hálát adni kegyelmeiért, segítségét kérni gondjaink, bajaink 
közepette! 

 

Templomunk felszentelésének 14. évfordulóját ünnepeljük 

2010. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony Ünnepén. 
A fél 12-es szentmisét Dr Udvardy György püspök atya mondja, 

 aki most ünnepli pappá-szentelésének 25. évfordulóját. 
  

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!  
A szentmisén közremőködik az Imperatrix énekegyüttes Srajber Zsolt vezényletével. 
 

Egyházközségünk legnagyobb ünnepét töltsük együtt! 
 

 

 



Vonyarcvashegy 2010 

Július 4-én, a kilences mise után szüleink kivittek minket a Kelenföldi Pályaudvarra. Ezután 

vártunk húsz percet a vonatra, mert nincsen vonat késés nélkül☺. Miután megérkeztünk 

Vonyarcvashegyre és felvertük a sátrakat, maradt még időnk, „belefojtani” egymást a 

Balatonba. Meglátogattuk a Berzsenyi-kilátót, ami nem az eredeti úti cél volt s amit Bogyi a 

társaság „magas” gyaloglási érdekeltsége miatt választott. Ellátogattunk a Rózsa-kőhöz is, 

minek legendájának lényege, hogy ha egy lány és egy fiú ráül a kőre a Balatonnak háttal, 

egymás kezét fogva, egy hónapon belül egymáséi lesznek, ám annyi is elég, ha csak egy lány 

ül a kőre, szerelmesére gondol és felsóhajt. 

„A meccseket persze néztük, mert kihagyni nem lehet”- szól a tábori dal. A Hollandia- 

Uruguay mérkőzést a strandon néztük meg, rekordmennyiségű gyümölcslevet elfogyasztva, 

Németország- Spanyolország meccset pedig a Nudliban, ahol a szúnyogok jól összecsíptek 

bennünket. 

Most jogosan felmerül a kérdés, mi is az a Nudli? Egy étterem, ahol a csapat evett, 

mindenfélét, csak nudlit nem. 

A kehidakustányi strandon is voltunk, az örvénymedencében körbeértük a belső, az örvényt 

elkerítő falat s kipróbáltuk a hullámmedencét és a csúszdákat.  

A vetélkedőn a kicsik és nagyok alkotta vegyescsapatok mutathatták meg mennyire is 

tanulták meg az előre kiosztott anyagot, mely különböző szentek életének összefoglalója. 

Ezek között volt Pió atya, Asissi Szent Ferenc, Néri Szent Fülöp, Viennay Szent János, Don 

Bosco Szent János, Loyolai Szent Ignác. A kérdések mellett számos feladat várt a csapatokra. 

Ezek közé tartozott az is, hogy egy kifeszített kötélen kellett végig kellett haladnia a csapat 

legkönnyebb tagjának, vagy végig kellett vinni egy gyermeket úgy, hogy mindenki segített az 

emelésben. 

Tábortűz csütörtökön volt s vele együtt „Ki mit tud”, amin „bámulatos” mutatványokkal 

szórakoztatták a közönséget. Igazi tábori hangulat alakult ki, gitároztunk, énekeltünk és még 

szalonnát is sütöttünk. A kicsik már 9 órára ágyban voltak, míg a nagyobbak fennmaradtak 

bagolyéletmódót folytatva egészen hajnali egyig.              

A táborra a pontot a zárómise tette egy kis közeli kápolnában. Hálát adtunk az Úrnak, hogy 

végig jól érezhettük magunkat, együtt lehettünk, végig szép idő volt… Ez a hét nagyon 

gyorsan elsuhant a táborlakók mellett. Észre sem vettük, és máris robogtunk Budapest felé.   

            egy táborlakó 
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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. 

 
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden 

ember azonos állapotban születik, 
és hogy semmi sem emel fel, c 

sakis az alázat, 
semmi sem taszít le, 

csakis a gıg és a győlölség.  
Ha békeszeretı leszel,  

királynak és király fiainak mondanak, 
és minden vitáz szeretni fog.” 

 

/Szent István Intelmeibıl/ 

Magyar Szentek Temploma 
2010. augusztus 15-én  
a fél 12-kor kezdıdı 
 ünnepi nagymisén 

 
közremőködik  

az 
Imperatrix Énekegyüttes 
( mővészeti vezetı: Srajber Zsolt ) 

és az  
Albinoni Kamarakórus és Kamarazenekar 

 
 mővészeti vezetı : Zsigmond Balassa  

orgonál: Göblyös Péter 
 

Mősor: 
 

G.J. Werner: Missa in minimis festis 
 

Clemens non Papa: Ave Maria 
Zielensky: Assumpta est Maria in 

caelum 
Nesciens mater virgo – graduale 

a Glogauer Liederbuch-ból 
Marenzio: Hodie Maria Virgo 

Maria Virgo virginum 
a Las Huelgas kódexbıl 

Lagkhner: O sacrum convivium 
Priuli: Ave dulcissima Maria 

 

Haendel: Halleluja 
 

+++ 
 

Augusztus 28. 
Szent Ágoston 
((Thagaste, 354. nov. 13. –
 Hippo 430. augusztus 28.) 
 

"Egyszer csak fiú- vagy  
leányhangot hallok a szomszéd házból. Énekelt s 
ezt ismételgette: Tolle, lege! Tolle, lege! Vedd és 
olvasd! Vedd és olvasd! 
Visszanyomtam könnyeim áradatát s felugrottam, 
mert semmi mást, égi parancsot láttam e jelben, 
hogy nyissam ki a Szentírást s olvassam el a 
szemembe ötlı legelsı fejezetet. (...)” 

Augusztus 9. 

Edith Stein  
 (Wrocław, 1891. október 12. –
 Auschwitz, 1942. augusztus 9.)  
 
német filozófus, karmelita apáca, 
katolikus szent, Európa társvédıszentje, 
az árvák és a mártírok védıszentje. 
Kereste az igazságot, és megtalálta 
Istent. 
„Létezik egy olyan kihívás, amely arra 
ösztönöz, hogy Krisztussal szenvedjünk, 
és ezért együttmőködjünk vele a 
megváltás mővében. Ez az az alapelv, 
amelyre valamennyi szerzetesrend, 
különösképpen pedig a Kármel élete 
épül: a szabadon vállalt és örvendezı 
szenvedés által közbenjárni a 
bőnösökért, és együttmőködni az 
emberiség megváltásában.” – írja egyik 
levelében a szíve mélyén fölismert, 
majd életre váltott hivatásról a 
Keresztrıl nevezett Szent Terézia 
Benedikta.  

 


