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Christopher Lasch 

 

Ima a családokért 

Kérünk Urunk, hallgass meg minket, és adj Egyházadnak szent családokat! 

A gondviselésedben bízó családoknak   Kérjük oltalmadat! 

A Jézus Szívét tisztelõ családoknak    Kérjük oltalmadat! 

A belsõ békétlenségtõl szenvedõ családoknak   Kérjük oltalmadat! 

A külsõ kísértésektõl szétzilált családoknak   Kérjük oltalmadat! 

A hittanos gyermekeknek és hitoktatóiknak  Kérjük oltalmadat! 

A gyermeket váró édesanyáknak     Kérjük oltalmadat! 

Hazánk fiatalságának, hogy bölcsességben és kedvességben növekedjenek Isten és az emberek elõtt  

           Kérjük oltalmadat! 

A fiataloknak, hogy a tiszta élet örömének hiteles tanúi legyenek   Kérjük oltalmadat! 

Az állami gondozásból kikerülõ talajtalan fiataloknak     Kérjük oltalmadat! 

Egyházközségünk családjainak, hogy erõsítsék egymást hitben, reményben és szeretetben 

           Kérjük oltalmadat! 

Egyházközségünk családjainak, hogy segítõkész, megbocsátó szomszédjai legyenek egymásnak. 

           Kérjük oltalmadat! 

Egyházközségünk családjainak, hogy egymással közösséget alkotva keressenek Téged   

           Kérjük oltalmadat! 

A családoknak, hogy bátran merjék vállalni az új élet születését   Kérjük oltalmadat! 

A házasság szentségi erejébõl szüntelenül táplálkozó családoknak   Kérjük oltalmadat! 

Család-barát államnak és társadalomnak       Kérjük oltalmadat! 

A házastársaknak, hogy szenteljenek idõt egymásnak és családjaiknak  Kérjük oltalmadat! 

Azoknak a házasoknak, akik a házasságot és családot megilletõ jogokért elszántan küzdenek  

           Kérjük oltalmadat! 

Hogy mint családegyház építsük Titokzatos Testedet     Kérjük oltalmadat! 

Hogy papjaid ne fáradjanak bele a családpasztoráció súlyos munkájába  Kérjük oltalmadat! 

A leleményes és áldozatos szeretet megvalósításához a fáradságos hétköznapokban Kérjük oltalmadat! 

 

Könyörögjünk!  

Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot.  

Segíts, hogy nyomában járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit,  

mindig egyek maradjunk a szeretetben,  

és házad népével együtt örvendezve élvezhessük örök jutalmadat.  

A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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2011. május elsején avatják boldoggá II. János Pál pápát a Vatikánban, minden 
bizonnyal a Szent Péter téren. A szertartás idızítését illetıen nem a naptári dátum 
hordoz üzenetet, hanem az arra a napra esı liturgikus ünnep. Az idén késın 
ünnepeljük húsvétot, s május elsejére esik húsvét második vasárnapja, amit régen 
fehérvasárnapként emlegettek. II. János Pál 2000-ben hozott döntése értelmében 
pedig, 2001 óta az isteni irgalmasság vasárnapjaként ünnepli az egyház. 
 

 
 

Sokszor kérdezik, hogy miért nem szólalok fel a médiában zajló manipulációk ellen, hogy 
miért nem ítélem el egyik vagy másik szemforgató újságírót, politikust. Hogy miért nem 
harcolok azzal amit mindenki rossznak tart.  
 

Természetesen én is látom, hogy az úgynevezett demokráciában is nagyon sokszor egy- gy 
pénzes kisebbség rátelepedik a médiára, és iszonyatos keverésbe kezd. Látom a rossz 
szándékot, de én nem féltem tılük a jövıt, mert gyermekkoromban gyakran láttam, hogy a 
kis forrás felkavart vize milyen hamar kitisztul, a salak leszáll és a víz kristály tiszta lesz. És 
ehhez csak türelem kell! Isten úgy teremtette a világot, hogy a hazugság, a szemforgatás 
halálra van ítélve. A hazugság nehéz, és nehéz fenntartani, ezért magától elıbb-utóbb 
elsüllyed. Ha a forrás vízében a salakkal foglalkozom, azt akaratom ellenére is kavargatom, 
azzal csak fenntartom az iszapot. 
Csodáltam II. János Pál pápát, akit oly sokféle nagyon kemény támadás ért. Erkölcsileg, 
anyagilag, sıt fizikailag is hányszor próbálták megsemmisíteni, de ı soha nem tért le a 
szeretet, a remény, a bizalom útjáról. Nem más népek, közösségek hibáit emelgette fel, nem 
ostorozott senkit, hanem ı maga, a látogatásai során alázattal leborult egy-egy ország 
földjére, megcsókolta szeretettel, és szerényen a maga és az évezredes Egyháza hibáiért, 
vétkeiért bocsánatot kért. Olyan döbbenetes az a kép, ahogyan egyedül meglátogatja az ıt 
súlyosan megsebzı merénylıt, és mint ember az embertársával, négyszemközt elbeszélget 
vele. 
 

II. János Pál pápa a szeretet és a remény prófétája! Nem vitázott győlölettel, és mégis neki 
volt a leginkább igaza a két világháborút is megélt XX. században. Méltó és igazságos, hogy 
az egyház ıt boldoggá avatja, nyíltan, hangosan kimondja, hogy a nagy pápa útja, a szeretet, 
az alázat, a jóság útja, járható út. 2011 május elseje, II. János Pál pápa boldoggá avatásának 
napja, ezentúl minden ıszinte, becsületes munkában hívı ember ünnepe lesz. 2011 május 
elseje az emberi nem diadala a győlölet, a kapzsiság és a harag felett, az igazság álszent 
manipulálása felett.  
 

Nagy pápánk példájára azt gondolom, hogy az igazat, a szépet kell nekünk is nagy-nagy 
alázattal megfogalmaznunk. Egyetlen helyes lépés, bátran, hangosan újból és újból kimondani 
azokat az értékeket, melyekben hiszünk, melyek mellett jó leélni ezt az életet, melyet Isten 
ajándékba adott.  
 

A szeretet végsı gyızelmébe vetett hittel, Csaba testvér 
 

 
II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja  legyen. 

Annak emlékére áldoznak e napon, hogy a francia Pireneusok lábánál, Lourdes-ban rızsegyőjtés közben egy 
barlangnál 1858. február 11-én látomása volt Bernadett Soubirous-nak, az akkor 14 éve beteges, szegény sorsú 
kislánynak. A látomások ismétlıdtek, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevı forrás fakadt. 
Szőz Mária közvetítınek szánta Bernadettet, üzeneteit neki mondta el és arra kérte, továbbítsa azokat. Sokáig 
tartott, míg a kislány szavait hitelesnek fogadták el. A jelenések helyén ma már hatalmas templom áll Lourdesban 
és a testi-lelki szenvedık, keresık millióit vonzza. 

Betegek imája 
Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom. De amit rám mértél, szívesen hordozom. Szívembıl 
szeretlek, ha meg is látogatsz. Eléd térdelek, bármilyen csapást adsz. Te Krisztus vagy: mégis 
összerogytál. Én ezerszer kisebb porszem a pornál. Viszem keresztemet, csak erıt adj hozzá. Ha 
Neked úgy tetszik, válljak áldozattá. Minden bőnömet, bocsásd meg Te nekem, hogy a másvilágra 
tisztán érkezhessem. Légy irgalmas hozzám, Mennynek, Földnek Ura, Könyörögj érettem, Jézusnak 
szent Anyja! Ámen. 
 



 
 … hogy mit várnak a Család Évéıl… 
 

2011. év a család éve az Egyházban. Elızı 
hónapban a családhoz köthetı gondolatok iránt 
érdeklıdtünk. Most erre a kezdeményezésre 
kérdeznék rá: mit várunk a Család Évétıl? Fontos 
nekünk? Lehet eredménye? Mi számítana annak? 
Ahhoz, hogy ezekre is tudjunk válaszolni, tudnunk 
kell, mit várunk t ıle. 
 

– Hát talán azt, hogy ha csonkán is, de legyen teljes a 
család... Azaz legyen idınk egymásra... (23 éves fiú) 
 

- Nem tudom mit kéne várnom, hogy mitıl lesz 
különlegesebb, vagy családorientáltabb ez az év. Ez 
szerintem nem azon múlik, hogy kinevezik a család 
évévé, hanem hogy a személyek és családok 
elhatározzák a koncentráltabb figyelmet, és a 
kapcsolatok javítását. Szerintem csak annyiban jó, 
hogy felhívja az emberek figyelmét. (22 éves lány) 
 

- Mivel nagymamaként a családi életben tevékenyen 
nem tudok már annyira részt venni, ezért 
imádkozással próbálom segíteni gyermekeim és 
unokáim életét. Ehhez nagyon jó táptalaj, hogy ez az 
év a családnak van szentelve. (83 éves nagymama) 
 

- Szülıként elsısorban mindig is a gyermekeim jólétét 
és kényelmét tartottam szem elıtt. A család éve 
felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak anyagi jólét 
szükséges, hanem a szeretet is rendkívül fontos 
csemetéink egészséges életéhez. Olyan programokat 
szeretnék, melyekben vagy segíteni tudom a nehezebb 
helyzetben levı, vagy problémásabb családokat, vagy 
amelyekben gyermekeim és mi, felnıttek és szülık, is 
együtt tudjuk jól érezni magunkat. (52 éves anyuka) 
 

- A család évétıl azt várom, hogy az imádságok 
segítsenek megoldani a családi problémáinkat. Olyan 
programokat szeretnék, melyek összehozzák a 
családokat. Ilyen volt például a vándorbiblia. (ezt 
kérlek javítsd ki, ha nem jó, mert nem emlékszem 
pontosan, hogyhogy volt) Az összehozta esténként a 
családot és együtt imádkoztunk. (19 éves lány) 
 

- A család évében egy példát állítanak elénk: a Szent 
Család példáját. Ezt elég nehéz, szinte lehetetlen 
követni, mégis érdemes megpróbálni, mert rossz nem 
sülhet ki belıle. Csak hát elég nehéz... (17 éves fiú) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Két pap álldogál az országút szélén, kezükben egy tábla: 
"Közel a vég! Fordulj vissza, míg nem késő!" 
Arra jön egy autós, mutatják neki a táblát, az pedig 
dühösen kikiált a kocsiból: 
- Hagyjatok békén, szentfazekak! - és továbbhajt. 
Tíz másodperc múlva hatalmas fékcsikorgás, majd egy 
hangos csobbanás hallatszik.  
Azt kérdezi egyik pap a másiktól: 
- Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd 
leomlott? 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Egy háromgyermekes család ül a templomban a 

vasárnapi misén. Keresztelıt is tart a pap, ezért az 

elsı sorba ültek, hogy a gyerekek jól lássák, mi 

történik. Amikor a pap a szentelt vizet önti egy kisbaba 

fejére, az ötéves Marika odafordul apukájához: 

- Apu, mire való ez az agymosás? 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Meggyónt a paraszt, a pap feloldozza, és rendel öt 
Miatyánkot penitenciának. 
A paraszt elköszön: 
- Viszontlátásra, atyám! 
- Szervusz, fiam. 
- Viszontlátásra, atyám! 
- Szervusz, fiam. 
- Viszontlátásra, atyám! 
- Mondd, fiam, te bolond vagy? Minek köszönsz 
annyiszor? 
- Látja, atyám, háromszor köszöntem, és már hülyének 
néz. Mit fog szólni az Úristen öt Miatyánkhoz? 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Jean, mi ez a nagy kotkodácsolás éjnek idején? 
- A Fiastyúk hívja  csibéit, uram. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
A pap hittanórán a gyerekeknek a hitről beszél, és 
arról hogy aki Jézusban hisz és becsületesen él, az majd 
a Mennybe jut. 
Végül felteszi a kérdést: 
- Tehát, gyerekek, hová fogunk majd kerülni? 
- A Mennyországba. 
- És milyennek kell lennünk, hogy odajussunk? 
- Halottnak. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 
 
  

Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve 
védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás 
tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek. 
Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg 
lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De 
még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre 
nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él 
bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.  
          (Kunitzer Szonja)     

 



 
 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának elsı 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melybıl hitéleti 
tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 
A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

A törvényben elıírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek 
között  az alábbi alapítványokra ajánlhatja: 

ha Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  
SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 

melynek adószáma: 18055971-1-43 
ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

SZENT ERZSÉBET A SZEGÉNYEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 18044768-1-42 

 

  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 

 
 

Rendelkezzen Ön is adója 1+1 %-áról! – Egy fillérjébe sem kerül! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

Magyar Szentek Temploma Kruspér utcai kápolna Irodai ügyelet 

hétfı 17,30 7,00 16,00-17,15 
kedd 7,00 17,30 16,00-17,15 

szerda 7,00 17,30 -------------- 
csütörtök 17,30 7,00 16,00-17,15 
péntek 7,00 17,30 16,00-17,15 

szombat 18,30 7,00 -------------- 
vasárnap 9,00 és 11,30 8,00 és 19,00 -------------- 

JEGYESISKOLA 
 

Február 23-án, szerdán 19.00-kor a 
Magyar Szentek Templomában  

jegyesoktatás indul. 
 

A 6 alkalomból álló elıadássorozat  
a résztvevık igazolást kapnak. 

Információ: egylelk@freemail.hu; Állandó jegyesszolgálat: 
www.jegyes.hu 

Február 27-én, vasárnap országos győjtés lesz a katolikus iskolák javára. 
 

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. 

 

 Budai Egyházközségek Tízedik, 
Jubileumi Bálja 2011. március 5-én, 
szombaton 19 órakor lesz a II. ker. 

Móricz Zsigmond Gimnázium 
épületében. 

A belép ı 3500 Ft + egy tálca 
sütemény.  

Jegyek a sekrestyében kaphatók. 
 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  

Február 11-én, pénteken betegek világnapja lesz. A Kruspér utcai kápolnánkban esti 

szentmise keretében fél 6-kor kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak, akik ezt kérik és 

felkészültek rá.17 órától gyónási lehetıség! 
 


