
 
 
 
  
 
 
 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

BOLDOG  II. JÁNOS PÁL ÜZENETE A MAGYAROKHOZ 
 

 A Szentatya és a magyarság kapcsolatának kiemelkedő eseményei voltak a római Szent Péter Bazilikában 
létesített Magyarok Nagyasszonya kápolna felszentelése, valamint az 1991-ben és 1996-ban lezajlott két apostoli 
látogatása. „István, Magyarország királya, a szent, aki lerakta házatok alapjait. Rá vonatkoztathatók Krisztus 
szavai a hegyi beszédben, arról a bölcs emberről, aki sziklára építette a házát. Az ő háza a ti házatok. A 
királynak ugyanis, mivel ő kormányoz, az a hivatása, hogy az egész nemzet közös javának első szolgája legyen. 
István király, ezt a házat ezer évvel ezelőtt őseiteknek építette, és rajtuk keresztül a magyarok minden 
nemzedékének, akik azóta követik egymást országotokban. Tovább élnek ők, és tovább folytatják ugyanannak a 
háznak az építését, amelynek alapjait Szent István vetette meg.  
Kedves magyarok! Szent királyotoktól nemcsak a II. Szilveszter pápától kapott királyi koronát örököltétek. Rátok 
hagyta szellemi végrendeletét is, az alapvető és megsemmisíthetetlen értékek örökségét: az igazi sziklára épített 
házat.  Szent István olyan keresztény, aki hisz a kinyilatkoztatott igazságban, szívét Jézusra, az igaz Istenre és 
igaz emberre hangolja, és habozás nélkül követi az ő tanítását. Az Úr Krisztus - az út, az igazság és az élet - az a 
szilárd szikla, amelyre maradandóan lehet építeni. Magyarország felszabadult a külső elnyomástól; eljött az óra, 
amikor meg kell szabadulnia a lelki rabszolgaság különféle formáinak belső kötelékeitől is. A béke neve 
igazságosság, szolidaritás és szeretet. A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövőben, ha polgárai képesek 
közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért.  Szent István felismerte, hogy a kereszténység felvétele az 
igazi útja a túlélésnek, és annak, hogy a különféle törzsekből egy nemzetet alkosson. A valódi emberi kultúra 
számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak szilárd alapot teremteni. Magyarország most pluralista 
társadalommá vált, amelyben az egyes állampolgárok és csoportok eltérő értékrendszerekhez csatlakoznak. De a 
történelem arra tanít, hogy a modern emberiség életébe olyan alapvető keresztény 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.  

 Mennyien vannak köztetek, akik az üldözés alatt is kitartóan megőrizték a hitet! Az ő tanúságtételük ma 
hatalmas ösztönzést ad a közösség minden tagjának, egyrészt arra, hogy Krisztussal egységben maradjon, 
másrészt pedig arra, hogy az új és annyira szükséges evangelizálásnak bátor és meggyőződéses apostola legyen.  

 Ne térjünk le a hűség útjáról, hozzájárul ehhez a mindennapi imádság és a vasárnap megszentelése, a 
szentségekhez járulás és mindenekelőtt a szentmisén való részvétel, Az Isten és a felebarát iránti konkrét szeretet 
nem elégszik meg néhány jócselekedettel, hanem kötelességének érzi, hogy nagylelkű szolgálattá alakítsa át az 
egész életet. Az ilyen szeretet megújítja a családot. Az ilyen szeretet megújítja a munkát: a közjó előmozdítása 
érdekében vállalt tevékenységgé és szolgálattá teszi. Végül megújítja a társadalmat: emberibbé, az isteni tervhez 
méltóbbá teszi.  

Köszönjük, hogy tisztelettel térdelt le a vértanú Mindszenty bíboros sírjánál Esztergomban, hogy 
Budapest, Pécs, Szombathely, Debrecen, Máriapócs, Győr és Pannonhalma meglátogatásával reményt öntött a 
szívünkbe. Köszönjük, hogy Batthyány-Strattmann Lászlót, Apor Vilmost és Romzsa Tódort boldoggá avatta és 
így új példaképeket állított elénk. Köszönjük, hogy boldog Hedviget, Kingát és a kassai vértanúkat a szentek 
sorába iktatta. Köszönjük, hogy bátorította a katolikus oktatást és felsőoktatást, hogy 1999-ben pápai alapításúvá 
emelte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet. Köszönjük a római magyar kápolna megnyitását a Szent Péter 
bazilikában. Köszönjük minden bátorítását és szeretetét, köszönjük, hogy ismert minket és a sorsunkat, a 
nyelvünket, a kultúránkat, az élet és a család tiszteletét hazánkban a szívén viselte. Köszönjük, hogy személyes 
levelet és áldást küldött a csíksomlyói zarándokoknak.  "Kedves magyarok! Arra van szükség, hogy mindannyian 
egyetértésre jussatok az igazi humanizmus olyan alapvető értékeiben, mint az igazság, az igazságosság, a 
szabadság, a kölcsönös tisztelet és a szolidaritás. Olyan értékek ezek, amelyeknek a gyökere a Jézus Krisztus 
megváltó kegyelme által felemelt és megerősített emberi természetben van.” 

 

 
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.         2011. május 

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

 
 



 

Anyák napja a Család Évében 
 

2011-ben, a család évében különös hangsúlyt érdemel az anyák napja az Égi 
Édesanya, Szűz Mária hónapjának első vasárnapján. Idén ez az ünnep 
egybeesik az Irgalmasság Vasárnapjával és II. János Pál pápa boldoggá 
avatásával is. A többszörös ünnep alkalmából szeretnénk a szülői és az 
édesanyai hivatás fontosságát erősíteni mindazokban, akik már édesanyák 
vagy leendő édesanyák. Ehhez nyújtanak támpontot az alábbi imák és 
történetek, illetve a Megkérdeztük híveinket rovat válaszai is. 
 

Édesanyák imájaÉdesanyák imájaÉdesanyák imájaÉdesanyák imája    
 

Mennyei Atyánk, minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent 
Nevedet. 
Úr Jézus, kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek. 
Szentlélek Úristen, erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni. 
 

Segíts minket, Urunk, … 
☺ hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Feléd. 
☺ hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk. 
☺ hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését, és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól. 
☺ hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák. 

☺ hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz, és 
együttműködjenek lelkipásztorainkkal. 

☺ hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy 
szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk. 

☺ hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi 
megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet. 

☺ hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne 
hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és 
imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád. 

☺ hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal 
terjesszük eléd kéréseinket. 

☺ hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal 
is. 

☺ hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben. 
☺ hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát. 
☺ Különösen könyörgök a mai napon ..… gyermekért. 

 

Könyörögjünk! 
Szűz Mária, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt 
része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát. 
Úr Jézus, kérünk, add meg nekünk, szülőknek, és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd 
együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át. 
Ámen 

(A keresztény édesanyák Szent Mónika közösségének napi imája.) 



 
 … hogy mit jelent számukra az 
apaság? 
 

Most csak leendő és gyakorló anyukák válaszoltak,  
most ők vannak „f őszerepben”. Bízunk abban, 
hogy a gondolatébresztő válaszok alapján a fiúk és 
férfiak is igyekeznek válaszolni a kérdésre. 

Mit jelent számodra az anyaság? 
 

– Számomra az anyaság egy nagy titok. Egyszerre 
várom és tartok tőle, hogy anya lehessek. Manapság 
sokan nem veszik komolyan és nem értékelik a szülői 
hivatást, ennek ellenére vannak pozitív példák, amiket 
egy ideje tudatosan figyelek és „gyűjtögetek” – ez 
megerősít és előrevisz a környezetünkben általános 
negatív hozzáállás ellenére is. (23 éves lány) 
 

- Mivel még nem vagyok anya, így a gyerek szemével 
tudom megfogalmazni. Gondoskodni a gyerekekről, 
megfelelő hátteret biztosítani nekik, ugyanakkor ezt 
nem szabad, hogy úgy csinálja, mintha 
rabszolgamunka lenne, hanem ha jól éli meg, akkor 
nagyon örömteli lehet. (20 éves lány) 

 

- Egy jó anya gondoskodik a gyerekéről és szereti őt. 
Már akkor kezd anyuka lenni, amikor a babája a 
hasában van. (10 éves lány) 
 

- Az anyuka dolga, hogy rendesen enni adjon a 
gyerekének, időben lefektesse este, hogy ne legyen 
fáradt az iskolában,  és szereti a gyerekét. Onnantól 
kezdve anyuka, hogy megszületett a babája, de 
onnantól kezdve már örökké az marad. (8 éves lány) 
 

- Hivatást, kötelességet, feladatot, a szeretet 
kiteljesedését. A teremtő Isten munkatársának lenni. 
A nehézségek mellett sok-sok örömet is jelent. (74 
éves anya) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

1. Jobban szeretem Anyuci testvérét, mint a sajátomat. Anya testvére a nagynéném, az enyém meg senkim! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
   2. Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan nyelte le. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
   3. Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők hasznosak.    

 

Kedves Olvasó! 
Ugye, neked is van anyukád? Elgondolkodtál már azon, vajon mit tett, tesz érted és a 
családotokért? Vajon mivel tölti a napjait?  
Vagy talán te magad is anyuka vagy már? Elgondolkodtál már azon, hogy ez a hivatás 
mit jelent? Vajon mi hiányzik még ahhoz, hogy jobb anyuka legyél? 
A Család Évében a családtagokról és magáról a családról szeretnénk együtt 
gondolkodni azzal a céllal, hogy tudatosítsuk magunkban a családunkban betöltött 
szerepünket, sőt: hivatásunkat.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZÜLŐKNEK… 
 

Nem vásárolható 
 

Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj 

és feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat. 

Egyrészt fenn sorakoznak az állványokon, másrészt a 

mennyezetről lógnak le, vagy a pultokon fekszenek 

szívderítő tarkaságban. Vannak itt síró és nevető babák, 

elektronikus játékok, kicsinyke konyhák, melyekben 

lángost és süteményt sütnek. Nem tudják eldönteni, 

melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép.  

– Nézze, – kezdi magyarázni a feleség – nekünk egy 

egészen kicsi lányunk van, és mi sokat vagyunk távol 

hazulról, gyakran még este is. 

– Olyan kislány, aki keveset mosolyog – folytatja a férj. 

– Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné, – 

veszi át a szót újra az asszony – akkor is, ha mi nem 

vagyunk mellette… Valamit, aminek örülne, ha egyedül van. 

– Nagyon sajnálom, – szólal meg udvariasan az eladónő – 

de mi nem árulunk szülőket. 
 

Dönteni arról, hogy gyermekünk legyen, olyan nagy dolog, 
mintha előre szerződést kötnénk vele egy mérhetetlen 
feladatról, amelyet emberi ész elképzelni is alig képes. A 
kicsinyek mind olyan meghívóval érkeznek hozzánk, amely 
az egész életre szól, és azt mondják: „Hívtál. Itt vagyok. 
Mit adsz?” Itt kezdődik minden nevelési feladat. 

 

… ÉS GYEREKEKNEK 
 

Kis lépésekkel 
 

Egy fiatal diák, akiben nagyon élt a vágy, hogy tegyen valamit az 

emberiség javára, felkereste egyszer Szalézi Szent Ferencet, 

és megkérdezte tőle: 

– Mit kell tennem az emberiség békéje érdekében? 

Szalézi Szent Ferenc mosolyogva azt válaszolta: 

– Ne csapd be magad után olyan erősen az ajtót. 
(Bruno Ferrero) 

 



 
TISZTELETTEL KÉRJÜK, 

 

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

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

A törvényben előírt 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  ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZENTMISÉK ÉS AZ IRODAI ÜGYELET RENDJE  

 

 
 Magyar Szentek Temploma Kruspér utcai kápolna Irodai ügyelet 

hétfő 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 -------------- 

Május 22- én 
vasárnap lesz 
templomunkban 

 az els őáldozás  
a 9 órai szentmise 

keretében. 
Imádkozzunk azokért a 

gyermekekért, akik 
ekkor fognak el őször a 
szentségekhez járulni! 

 

 
Május 28-án szombaton este fél 7 -
kor  kezdődő szentmise keretében Dr 
Paskai László ny. bíboros szolgáltatja 
ki a bérmálás szentségét  templomunk-
ban.  

Hívjuk, várjuk a Szentlelket! 

 

 

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

Vasárnap indul a gyerekek számára az Élő Kenyér 
internetes játék. Hetente lesznek nyeremények. Regisztrálni 
a játékra már most is lehet.  A játékban való részvétel ingyenes. 

www.elokenyer.hu 
 

 

Júniusban, 
júliusban és 

augusztusban a 
Kruspér utcában 

hétfőn és 
szombaton 

reggel nem lesz 
szentmise! 

 


