
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Vigasztaló 
 

„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg 
majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az 
Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. […] Nem 
hagylak árván titeket, hanem visszajövök hozzátok.”  

A népnyelvben sok elnevezést 
hallhatunk a Szentlélekről, de talán a 
legszebb, legérzékletesebb neve a 
Vigasztaló.  
 Jézus megígérte, hogy elküldi az 
Atya lelkét, a Szeretet Lelkét, aki 
megnyitja szemünk, hogy higgyünk, aki 
velünk van örökké, a világ végéig. 

Akihez fordulhatunk, aki segít imádkozni, aki segít meglátni 
Isten tervét a hétköznapokban. 
 Hát higgyünk benne bátran! Forduljunk hozzá! Hagyjuk, 
hogy irányítsa életünket, mert Ő vezet minket a szeretet útján! 
Ismerd föl, hogy itt van, köztünk van, érezd a jelenlétét! 
 Éld át a Pünkösd örömét, mert Jézus beteljesítette 
ígéretét, elküldte nekünk a Vigasztaló Lelket, aki velünk van 
most és a világ végéig, mindörökké!  
 Amen… 

 

Test és Vér – kétségek nélkül 

Az egyházi évben a húsvéti időt a Pünkösd zárja le, s Pünkösd után két héttel ünnepeljük az , 
illetve teljes nevén az Úr Testének és Vérének ünnepét, hangsúlyozva Jézus eucharisztikus jelenlétét.  

Az ünnep eredete az 1263-as bolsenai csodához kapcsolódik. Egy cseh pap a Rómához 
közeli bolsenai Szent Krisztina templomban mutatott be szentmisét. Mikor az átváltoztatáshoz 
ért, hirtelen kétségek gyötörték, hogy valóban Test és Vér lesz-e a kenyérből és borból. Ezután 
legnagyobb megdöbbenésére a megtört ostyából vércseppek hullottak a korporáléra. Egy évre 
rá, szeptember 8-án IV. Orbán pápa a Transiturus bullával kihirdette, hogy Pünkösd nyolcadát 
követő első csütörtök az Úrnapja. 
 Kétségek gyötörnek? Jézus mondta: „Boldogok, aki nem látnak, mégis hisznek.” Mi nem 
látjuk az átváltozás titkának jelét, de hisszük, hogy Jézus velünk van, jelen van az 

Oltáriszentségben.  
   Hisszük, hogy Jézus az átváltoztatástól mindvégig jelen van az Oltáriszentségben. Ezért 

őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécses jelzi ezt a jelenlétet. 

 

 

  A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2011. június 

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

 
 

Reményik Sándor: 
Szemben az örökméccsel 
 
Ég, - de azt, aki gyujtotta, nem láttam.  
És azt sem, aki szelíd olajával 
Táplálja, hogy ki ne húnyjon a lángja,  
Szent, személytelen járása-kelése,  
Művében dereng alázatossága, - 
Hajnalban jár, vagy éjnek idején, 
Meg nem foghatom s még nem láttam én. 

Ó, égnek, égnek ilyen örökmécsek,  
Derengnek, - és nemcsak a 
templomokban,  
És vannak ilyen szolgáló-leányok, 
Suhanók, lengők, tűnők, mint az álmok,  
Művökben dereng alázatosságok. 

Ilyen lélek szerettem volna lenni,  
Láthatatlanul munkálkodva menni  
Szürkületkor az élet templomába.  
Míg künt ragyognak reklám-fényjelek  
S lüktet a világ torkában a láva... 



A Magyar Szentek Templomában 
2011. május 22-én elsőáldozáshoz 
járult: 
 

Albert Ádám Benedek 
Damján Lajos 
Debrei Márton 
Kovács Viktória 
Péteri Orsolya 
Ramadan Erik 
Szilas Kinga 
Tasi Janka 

Készen áll a lelkem, Uram, 
Hogy Veled járjam egész utam 

Te légy mindig én reményem, 
Engedj szent Testedben hozzád térnem! 

Amen 
 

A Magyar Szentek Templomában 
2011. május 28.-án bérmálkozott: 
 

Antal Dávid 
Darits Réka 
Gere Dömötör 
Gönczöl Tamás 
Haragos Patrik 
Hunyady Dominika 
Kádár Mihály 
Korom Nikoletta 
Mihalik Júlia 
Pálffy Anna 
Szilágyi Péter 
 
Elkezdődött immár végre 
Keresztényem felnőttsége. 
Jöjj, Szentlélek, Vigasztaló, 
Igazságot s békét hozó! 
Legyél most már mindig vélem, 
Hogy erős legyen fényességem! 
Amen 

„Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni – 
az egész föld szeretetre vár!” 
. Tüzet kell gyújtani, lángra kell lobbanni a Szentlélek által és úgy élni a 
világban, hogy az szeretetet és fényt sugározzon az emberek szívébe, 
életébe! Mi a bérmálkozásban átélhettük az átváltozás csodáját. Mert így 
döntöttünk! Átérezzük a feladat súlyát, de azt is tudjuk, hogy nem 
megyünk egyedül az úton – kapunk támaszt, kapunk „ajándékot”. A 
népmesei alakok hamuban sült pogácsát kapnak az útra, mi ennél sokkal, 
de sokkal nagyobb erőt: a Szentlélek ajándékait! Egy erőt, amely 
sokszoroz: ha egyet lépünk, sokszor annyit haladunk előre, de ehhez 
lépnünk kell! A döntést meg kell hozni, anélkül nem megy! 

A felnőtt keresztény jellemzője, hogy közösségben tud igazán 
kibontakozni. Kell egy hely, amit nevezhet második otthonának, ahol 
cselekedhet, ahol feladatok várnak rá. Nekünk ez a közösség tágabb 
értelemben az Egyház, szűkebben a Magyar Szentek Plébánia, s hálásak 
vagyunk érte, hogy ez a nagy család most testvéreivé fogad minket. 
„Induljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell! 
Élő hitetek lesz a fényetek az éjben. 
Tanúim lesztek!” 
Hát induljunk!

 

Szilágyi Péter 
bérmálkozó 



 
 … hogy mit jelent számukra a testvérük. 

 

 „Hányan vagytok testvérek?” – hangzik a gyakori 
kérdés, főleg a fiatalabbak, gyerekek szájából, 
általában az ismerkedés, barátkozás egyik első 
mondataként. Ha a válasz már három-négy-öt, vagy 
netalántán még több, még a gyerekek is sokszor 
meglepődnek, hogyan is lehet ilyen sokan együtt élni. 
Felnőttek esetében a kérdés általában bizalmasabb 
közegben hangzik el, és akinek négy-öt gyereke van, 
arra már csodálkozva, nem ritkán némi lenézéssel 
tekintenek. A nagy családnak, a családtagok közötti 
kiegyensúlyozott kapcsolatnak és a „család lelkének”, 
a gyermeknek mégis olyan értékei vannak, amelyeket 
a „kívülállók” sokszor el sem tudnak képzelni. Az 
alábbi válaszok talán segítenek tudatosítani a család, a 
gyerekek létének értékeit mindannyiunkban. 
Kérdésünk a testvéri kapcsolatra vonatkozott, és így 
szólt: Mit jelent számodra, hogy van(nak) 
testvére(i)d? 
 

- Fontos, hogy vannak testvéreim, mert így 
könnyebben megtanulhattam, hogyan lehet 
közösségben élni, mozogni, másokhoz alkalmazkodni. 
Akinek van testvére, kevésbé lesz én-centrikus, ezáltal 
pedig kevesebb súrlódás fogja kísérni, amikor – 
munkahelyén vagy másutt – együtt kell működnie 
másokkal. (21 éves lány) 
 

- A testvéreimtől sokat tanultam, mert mindannyian 
különbözőek vagyunk. Sokszor fogadtam el tőlük 
olyan kritikát is, amit másoktól nemigen tudtam volna, 
és nagyon fontosnak tartom, hogy a jó kapcsolat 
mindig megmaradjon. Barátokat az ember szerezhet 
magának, de testvéreket nem, azokat „csak” meg kell 
őrizni. (23 éves lány) 
 
- Jó, hogy testvérek vagyunk, mert szeretjük egymást, 
tudunk együtt jókat játszani és nem unatkozunk 
egyedül, és mindig számíthatunk egymásra. (8-10 
éves testvérek) 
 
 

Köszönjük minden válaszolónak, hogy 
megosztotta velünk gondolatait! 

 

Nad, Közepes és Kicsi hárman testvérek. Közepes és Kicsi beszélgetnek: 
– Te Kicsi, hallod ezt a folyamatos csámcsogást? Vajon mi lehet ez? 
– Szerintem Nad rág. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
  Tegnap anyám szólt, hogy segítsek meghívókat írni a testvérem szülinapi bulijára. Akkor jöttem rá, hogy az 
ikertesóm a kis kedvenc a családban. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 – Palika, miért nem adod oda a szánkódat a kistestvérednek is? – kérdi a papa. 
– Már hogyne adnám oda. Felfelé mindig ő viszi. 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A gyógykezelés 
  
Az orvos csalódottan rázta meg fejét. Betegén a javulás 
legkisebb jele sem látszott. Immár tíz napja, hogy az 
idős úr semmiféle gyógykezelésre nem reagál. Teljesen 
elhagyatottan feküdt a kórházi ágyon, úgy tünt, ereje 
sincs már, hogy életéért küzdjön. Elfáradt, 
beletörődött sorsába. A következő napon az orvos 
ismét megrázta a fejét, ám ezúttal az őt ért 
meglepetéstől. Az idős úr minden életfunkciója a 
normális értéket mutatta. Párnájára támaszkodva ült 
az ágyon, teljesen visszanyerve egészséges színét. 
– Mi történt Önnel? – kérdezte az orvos. – Tegnap már 
teljesen feladtuk a reményt, most pedig minden 
tökéletesen működik. Mi történt? 
Az öregúr mosolyogva bólintott: 
– Igaza van, doktor úr, tegnap valami történt: 
meglátogatott az unokám, aki azt mondta nekem: "Ó, 
nagypapa, haza kell jönnöd gyorsan, mert elromlott a 
biciklim". 

(Bruno Ferrero) 
 

Ima szülőkért és testvérekért 
 

Mennyei Atyám, köszönöm Neked, hogy 
szüleimen keresztül számtalan jótéteményben 
részesítettél. Fizess meg nekik a sok jóért, 
amit velem az első naptól kezdve tettek; és 
segíts, hogy hálás lehessek irántuk. Áldd meg 
munkájukat és fáradozásukat, tartsd meg őket 
jó egészségben, vigasztald őket a 
megpróbáltatások idején. Engedd, hogy 
gazdagodjanak a jóban és őrizd meg őket 
minden rossztól. Áldd meg testvéreimet is és 
minden rokonomat. Ne engedd, hogy családunk 
egy tagja is elvesszék örökre, hanem egyesíts 
mindannyiunkat újra örök atyai házadban. Ámen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első 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. 

Egész tanév minden öröméért és bánatáért, 
minden sikeréért és kudarcáért 

adjunk hálát együtt 

2011. június 19-én a 9 órai 

Te Deum szentmisében! 

Június 26-án   ÚRNAPJA   lesz. A körmenet szebbé 

tételéhez hozzatok virágszirmokat! Elsőáldozókat 

várjuk szirmot hinteni ! 

Június 12-én vasárnap Pünkösd ünnepe lesz. 
 

A fél 12-es szentmisén az Imperatrix Ének-
együttes működik közre. 

 
Művészeti vezető: Srajber Zsolt; Orgonál: Göblyös 
Péter; Szólót énekel: Bartha Eszter és Mezei Melinda 
Műsor: des Prés: Ave Maria; Rauch: Kyrie; Pekiel: 
Gloria; Emitte spiritum tuum - gregorián 
Veni Sancte Spiritus – gregorián; Veni Sancte Spiritus – a 
Glogauer Liederbuch-bó; Marenzio: Spiritus Domini; 
Palestrina: Missa Ave Maria, Sanctus - Benedictus, Agnus 
Dei; Aichinger: Factus est repente; Lagkhner: O sacrum 
convivium; Esterházy: Veni Creator Spiritus; Concone: O 
salutaris hostia; Esterházy: Laudetur Sancta Trinitas 

 

Hívjuk, várjuk a Szentlelket! 
 

Pünkösdhétf őn, június  13- án 
 egyházmegyei majális 

lesz  Máriaremetén ,  
ahol sok-sok érdekes 

program, közösség, és 
lehet őség vár  téged is !  

 

 

 

NYÁRI TÁBOROK  
Gyermektábor (6 - 15 éves korig): Július 3. – július 9. 

Vonyarcvashegy 
 Ifik tábora: Július 11. – július 16.  Fonyódliget 

Mindkét tábor önköltségi ára hittanosainknak 5000Ft, 
melyet a jelentkezési lapokkal együtt kell leadni. 

 

 

Templomunk felszentelésének 15. 

évfordulóját ünnepeljük  

2011. augusztus 14-én 

 a fél 12-es püspöki szentmisén.  

A szentmisét követően közös ebéd lesz a híveknek a 
templomkertben,  

a hagyományokhoz híven papák – papok focimeccs 
4 órakor,  

játékok a gyerekeknek,  
és pingpongozási lehetőség –nem csak- 
kamaszoknak (ütőt, labdát hozzatok!) 

Miserend változás  
Nyári időszakban (június, július, augusztus 

hónapokban) a Kruspér utcai Szent Tádé kápolnában 
hétfőn és szombaton nem lesz szentmise. 

Július és augusztus hónapban a Magyar Szentek 
Templomában nem lesz vasárnap este 7-kor az 

egyetemista szentmise! 

 

2010. június 18-án  papszentelés lesz 

Esztergomban. Imádkozzunk régi               

és új papjainkért! 

 

   

   

A Fénykör zenekar  koncertje: "VAN 
REMÉNY!" 

2011. június 11, pünkösd szombatja, 16:00  
"A mai életünkről, az Istenről és a hitről blues-rockban." 

További információ: www.fenykorzenekar.hu 

Ezúton is már most felhívjuk kedves komoly zene kedvelő híveink szíves figyelmét, hogy Templomunk hagyományainak 

megfelelően, Erkel Ferenc  halálozási évfordulójához kapcsolódva ismét megrendezzük a Magyar Egyházzene Ünnepét. 

Június 18-án, szombaton a fél 7 órai és 19-án, vasárnap a fél 12-es szentmisén európai hírű énekkarok látogatnak el 

hozzánk, neves közreműködőkkel, érdekes műsorral.  Örülnénk, ha minél többen részt vennének  ezeken a magas 

színvonalúnak ígérkező zenei eseményeket. 


