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A ri\*gyar Szznrek Tenplomrinc< hcvi ti;eixozl-std icp;a. 2C:i. srrcr$:TLis
Kiadja a tVlauyar Szentek Pldbaniaja. Megielenik rnincien honap elso vasdrnapjin. lngvenes k.iadv6n.,.

€ 5 s6yes ffi fu?m#yar Saer?*ek yeruepl*mm
i995.m6jus 29-en Paskai L6szio biboros, prim6s. Esztergom-Budapesti drsek kis rinneps6g keretdben

didotta me-e ds helyezte el a Magyar Szentek Templom6nak alapkdvdt, ds 1 dv aiatt elkdszillf az a templom,
arnelynek 1996. augusztus l7-6n, 18 rSrakor kezd6do felszenteldsdvel iinnepelte a magyar Egyhaz hazank
I 100 6ves fennrllkisanak 6vfordul6j6t.
Az Expo lemond6sa ut6n ugyanis rigy ddntott azEsztergom-Budapesti Foegyh6zmegye, hogy fel6piti azt az

dpiiletet,amely az Expo idejdn a Vatikrin pavilonja lett volna,6s Csak tesObbiet<bellapott volnaiemplomi
fiinkci6t.
Az anyagi fedezetet az Esztetgom-Budapesti Fdegyh6zmegye biztositotta, amelyet kiillbidi ds hazai

adomiinyoz6k is t6mo gattak.
A templom a fels6-i6gym6ny<;si hivek pl€bania
kozpontja is kivdnt lenni.
Ez a templom jele a tcibb mint 1000 6ves kereszt6nysdgnek, jele a keresztdny drtdkek iranti hris6gnek 6s
szeretetnek, melyet a magyar szentek ds boldogok lakiknek tiszteletdre Apiit a tempiom) hitelesen ds
pdldaert€krien tanitanak
Az altemplomban urnis temetkez6sre alkalmas sirhelyek csaliidi sirboltok 6s umafiilk6k lettek kialakitva.
A magyar szentekr6l elnevezett urnasorokban el nem 6viil6 urnafiiik6k v6lthat6k.
A ravataloz6 mellett 6s a lejrirati falon elhelyezetl eml6ktdblfkra a ktilfiildrin vagy ismeretlen helyen
elhunytakr6l vdsethet'iink mement6 sorokat. A fSbejdrat tengelydben az or<ik 6letet szimboliz6.l6 hirsv6ti
gyertya 6l1and6an dg6 langja a feltiimad6sba vetett hitet erositi a gyertyagyrftjt6helyen egy6nileg elhelyezett
mecsesekkel egytitt.
A templomban naponta bemutatott szentrnise konyiirgdsdben az itr orcik nltgalomia helyezett lelkekdrt
imddkczunk 6s a magyar szentek ds boldogok tdrsas6g6ba ajanljuk 6ket.
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Dobd trstvdn imdja

Istenem!
Te iitcd a mi kis romiadoz6 varunkat
s benne ezt a maroknyi, elsz6nt nepet...
A Te nagy mindens6gedben
kicsi semmisdg ez a fttldi vildg.
O, de minekiink ez a mindensegiink!

Ila kell a mi elettink.
vedd el f-Iram, t6liink!
Hulljunk el. mint afuszll
a kaszds vdg6sa alatt!
Csak ez azo,rszirgmaradjon meg...
ez a kis Magfyarorszdg.

temploma iett, de helyzetdn6l fogva az egyetemi ifiusdg ieiki

Mdria. Jezus anyja.
Magyarors ziry ved,6 asszonya!
A Te kdpedet hordozzuk ziiszl6inkon.
A fe nevedet mi11i6k ajka dnekli magyarul!
Konyortilj 6retti.ink !

Szent Istvdn kir6lyl Nezz al6 az egb6|.
N6zd pusztul6 orsz6godat. veszend6 nemzetedet !

Ndzd Egert, ahol mdg rillnak
a Te templomod l-alai.
6s ahol mdg a Te nyelveden,
a Te vall6sodon dicsdri
a n6p a Mindenhatot.

Mozdulj meg nlennyei sdtorodban.
Szent Istvdn kir6iy; o borulj az Isten laba eldl
Isten, Isten! Legyen szfved a mi6nk!



Dco gratnasg
,iol emidkszem. amilir:r 4 dvvel ezei$tt az srig:-ls.'tr;si templ*nbitcsilra kdsziiliiintri a szokisos eicest_i

kmmpli pr-rccldssal" iidit6keszitessei, ds a nagy munka ,.rtdn a gardzsban leiiltilnk. hcgy eifogyasszuk a joi
*.,-i-.io*-l+ i--.A+i11trgsi$clilL-rr rrubuLi s ekkor valaki rneg511t az asztal vegfndi kezJben kan6lial t6nyfq6t titogetve-harsogva:
Sorakozol itt osztjak a lecs6t!

C volt az uj kdpl6nunl<: SZABOLCS ATYA. Sokan k6rdezgettdk: Ki 5? Ki o? Akkor bamba-
kivancsi- ndma iejek v6laszoltak. Ha ma tessztik fe1 a k€rddsl, egesz m6s l-eleietet kapunk.

P61d6ul O szerzett a hittanterembe csocs6asaalt. ds bar akkor mdg a mtik<idgs€hez sziiks6g volt egy
otvenesre - amit persze ki lehetett szecini - de k6pkinaty:.nk gondoskodctt r6la. hogy erre se legyen gondiurk.
Szinte mondhatjuk, hogy aki azon a csocs6asztalon nem jiitszott, 'dz nernjar rend.esen templomba, hiszen
minden reggeli ut6n hatalmas m6rk6zdsek fol1'tak/folynak ott.
A csocsriasztal az eik6vetkezendo esztendoben is rendelkezestinkre 611. azonban a fdpiisztor dont€se alapj6n
Szabolcs atya egy m6sik ternplom 6s egyhazkrizdssdg dldn, kormrinyz6k6nt fblytatja hivatiis6t, lelkip6sztori
szolg6latiit.

Koz6ssdgiink irjabb 6llom6s5n61 crrimmel tekii,tiink vissza az eltelt esztend6kre melyeket egytitt
toltdttiink. H5.l6val gondolunk arr:a a fiiradhatatlan munkrua, mellyel nem csak G6bor atyavilllfu6l igyekezett
levenni a terhet, hanem amellyel kozdssdg-iintriet erSsiteni, 616bbe tenni kiv6nta. Jussanak esziinkbe a
farsangok, kir6ndul6sok, t6borok, sportol6sok, de ugyanigy a lelki programok, beszelgetdsek, 6s &z
Euchariszti6ban meg6lt szeretetkozoss6giink is. TaliikozJunk a pfusztoqdt6kokban, a passi6kban, milsok t6le
kaphattdk meg elSszor a Barany Szent Testdt 6s Vdrdt vagy mag6t avizkercszts€get. A sekrestyetol aBalaton
partig, a hai6zsdkt6l a keresztekikritig megannyi helyen voltunk egyritt. Az a dedi, amelyet folyton-folyvast
sugarzott akar a focip6lya mellett, akix a hinszenteles utiini teritett aszlalnill, mindig mosolyra fakasztott,
oromdt dbresztett bennrink.

Sok-sok feliddzni valo emlekeink koziil,dsszegyujtottiink pfuat az egyhetes tdborbol hazavonatoz6
gyereksereggel:

CI Littam vizipuskival a Balatonban a gyerekek kdz5ttjdtszani, csuszdizni.
o A ve!e toltott farsang nagyon jo volt, mert kapcsniatert teremtett a kisebbekkel

€s nagyobbakkai egyar6nt.
o Nila lehettem elsSildoz5.
o Tobbszor voltam nila gy6nni, 6s ez sokat lenditett, segitett rajtam.
o j6 ked€iyii, humoros. vidim.
CI V6g n6lkul alAzatos 6s kdszs6ges. SegitSk€sz. Ivtindig szSmithatok 16.

o Vicces volt, amikor a k6mdnysepr5kkel felm6szotr a tet6re.
o LegelsS eml6kem, amikor 2007-ben a templombucsri el6tti este k6sztlitrink a

k6zos rintottira 6s kiab6lt vill6val 6s tAny6rral a kezdben. ,,tde, itt kell sorban
6llni!"

Kedves testv6rek! Im6dkozzvnk mindny6jan Szaboics aty6t a Gondviseldsre bizva, hogy
ugyanazzal a toretlen vid6msSggal 6s lelkesed6ssel, kozoss6gteremt6 erej6vel tudja meg6lni
hivatds6t, es szolg6ini Isteilt 6s embert6rsait szeietetben! Ahogy a ministr6ns a sekrestydbe
6rve, ugy adunk h6LAt Mennyei Atyanknak kiryIixnty6nkdrt: Deo gratias! Dd

a hagyomanyokhoz hiver papirk - papoli
iehetos6g *nem csak- kamaszoknak (iitot,

f enp i cinuirk li i sze nie Ii :ine1.r i i . ev ii:i+ui c i 5t

201 l. {tuguszi'us ! 4-dn.
A fdl I2-es szentlnis{it Dr P$sk$i Ltiszfui ny. biboros $ty{t mututjo be.

A szentnlis€t kovetoen l.:ozos ebdd lesz a hivekr:ek a temp.ionkertben.
fbcimeccd 4 6rakor, kiilorbozo j6tdkok a gyerckeknek, es pilgpongoz5si
labd6t hozzatok!) Aki tud, hozzon siitcm6ny!
A szentrnis6n kiizremiikiidik az Imperatrix dnekeg.viittes Srajber Zsolt vezSnylet6vel.
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A FENYKOR zenekar
piink{isdi koncertj e

Jrinius 11-6n piinkoscl szombatjdn
temi:lomr*rkban iinnepel te e gy 6.., es f e i"rndii6sdi
a Fenykor zenekar. Ezen a sz6p ll€iutdnon a
ternplonunk csendj6ben hat teirets€ges fiatal
zenele zengett 6s tett tan&btzonvsiigot lstenrdi,
hitr5l, biues rockban. Fiataisdguk tisztasdgAval,
meggydz(i erejdvel fogabnaztdk meg, hogy nem
brikik e1 az az ember, aki hisz l€zusban, akinek
va-n el6s hite.

Zendjiik, dalaik mondanival6jdt a
ministr6ns szolg1Latb6i jol isrnert K6ddr Niisi
fogalmazta meg, aki egvben a zenekar
megaiapit6ja is. A sz6p gondolatokat n6v6re
K6ddr Zs6tta olvasta fel. Udvozio szavaibar a
Bibheb6l vett gondolatokkal eml6keztetett a
Szentldlek eljovetel6re. Ezt kovet6en minden
zenesz6rn e15tt r6viden osszefogialta a
produkcio mondanivalljdt. Zs6{i nem csak a
narrd.tor szerep6ben bizonyult kiv616
el5ad6nak, de csodAlatosan sz6laltatta meg
hegediij€t is. A zenekar tobbi tagja szint6n
elragad6an jdtszott. Gonczol Tam6s saj6tos
arcmirnikdval 6s mozdulatokkal kis6it
dobsz6i6it most is hallom 6s l5tom. Kr6mer
M6rton a basszusgitdr mennydorgS futamaival,
Kelemen Paula vtrht6z klarin6t j6t6k6vat
ragadtatta ei a hailgat6s6got. Kdddr Nlisi - a
zenekar vezetlje - bravirrosan, felvdltva k6t
gitdron pengette a hrirokat 6s biivdlte e1 a
kozdns€get. A szljharmonikds Csan6di B6lint
lirai muzsiklja szeli,litSen hatott olykor az O$
harson6kkal vetekedd rock zen€vei. Es
templomunkban zengett, diibdrgott -dz i.innepi
zene. A nyi.tott ajt6kon a sze176 szdrnydm
beszok6tt avu|gz6 hdrsfdk illata. Egy-egy szArn
ut6n felhangz6 taps jelezte a sikert.

Visszaeml6kezve a sz6p d6lut6nra,
ezfton is koszdnjiik a fiatal muzsikusoknak a
sz6p piinkosdi koncertet! J6 volt veliik egyiitt
kitart6 hosszri tapssal irnnepei:ri a zenekar 1
6ves sziilet6snapj6t. Tov6bbi sikeres €veket
kivdnunk! Terjessz6k tov6bb ezt a sz6p zen6tl
Sz611jon, sz61jon, jusson el ez a muzsika
sokakhozl Jov6re visszaviirjuk Skef de
drommel hallgahrdnk ezt a felemelS rock zer-r6t
a mdriaremetei Karizmdk iimepEri isl

V6giil koszonjrik Gdbor aLydnak, hogy
lehetdvd tetie, hogy ez az iJinnepi zene a lviagyar
Szente\ Templomdban hangozha tott ei.
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A vak i.*rasa:,''*t

Voit egyszei- egy vak !edny, aki gyrilolte
magdt amiatt, hogy vak volt. Mindenkit gyr,iiali,
kiviive a kedves6t. A fi* mindig vele volt. Ivlcndta
egyszer a bardtjdnak:
- Ha ldthatndm a vil6got, hozzisd menndk
fele seg u l.

Egy napon valaki ajdnddkozott neki egy
szempdrt. Mijtdi ut6n, amikor levettek szem6rrjl a
kot6st, fiithatta az egdsz vilSgot, beledrtve a
bardtldt is. A fi'i megkerdezte:
- Most, hogy ldtod a vildgct, hozzdm jdssz
feles6gul?

A ledny a fiura n6zett, 6s ldtta, hogy vak.
A lehunyt szemh6jak ldtv6nya szinte sokkolta.
Erre nem szdmitott. Az a gondoiat, hogy az 6lete
hdtral6vcj r€szdben ezt kell ndznie, arra a
dontdsre vezeite, hogy visszautasitsa a fi(t.

A firi csendesen konnyezeti, majd pdr nap
mulva irt n6hdny sort:
,,Vigydzzj5l a szemeidre, mert mieiSti a tied
lettek, elStte az eny6mek voltak."

Valaltogt igy mtikddik az emberi ag!, amikor
rnegr-dltozik ct helyzetiink. Csak kevesen emldkeznek
urru, milyen volt az dletuk azelStt ds ki sz, oki
mindig mellettiik volt a nehdz iddkben.

Az 6let cj<lnd€,k.

Mq, miel6tt kimondasz egy bdnt6 sz6t,
gondolj czokro, akik nem tudnak beszllni.
tdiel6tt ponqszkodsz az {teled ize mistt,
gondolj qzokrs, qkiknek nincs rnif enni.

Miel6tt psnoszkod sz a f 6r jedre vcAy o

f elesL.gedre, gondolj czokra, qkik fstenhez
fohtiszkodnck, hogy legyen trirsuk.
Ma, mief6tt pcnaszkodsz sz,tletre, gondolj
qzokrq, ckik tili hamor mentek el s
m<isvikigro.

Miel6tt sirrinkoznril arniqtt, hogy tdl ncAy
trivolstigon kelI vezetned, gondolj azokra,
okik ugyonezt a tdvols<lgot gyclog kell
megtegydk.
Es amikor fdradt vogy ,6,s ponaszkodsz o

munkddrq, gondolj qzokro n
munkqndf kiiliekre, skik szivesen vdgezndk a
Te munkddot.
J
Es amikor gyotr6 gondolatok rosszkedviiv6,
tesznek, mosolyogj egyet,4s gondolj cnrc,
hogy dlsz ds csodrilqtos, omi korijlvesz.a Sclwuringn{ Dr. Pozsottyi'fer{z
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a kdpoln:iban reggel 8-kor ds este 7-kor iesz
: kdzremiikociik az

,::::{y::::n: *:j.,{l a titren;dset, : l#,"Y-:,?TX.l*:,T".tJ.511-t4JU!r Ztunjtasdgot effigrgesse t1{ed, megajandiftltzzon : ' oreonit: Giibtv$s p6rer
az erd n1t e #-o s s z e s s 6 g i ne {s eg e de {rn {t, e {, s ig1

r ,! r rr'.r .''6."{i+frn+n+f,' I Templomunkfelszentelesenekl5.evibrdul6jdtazlmperatrixLeg1;:hesd futfrato 6s {a,tfiatat{an i i;;['"'el"\.li*.ur.n"- Egyiitres drdekes zenemiivek
effensdgeidet. " I bemutatas6val igyekszik mdg iinnepelyesebbd renni

/s:ent Ist'u6.n Intehnei66f/ " Kdt mri bemLrtat6j6t tervezziik: s
' -ffiffi,E##ffiC' " Sraiber Benedek. az lmperatrix egyuttes vezetojenek i

i rEiT,+t:#*ft$,1*htJ i edesapja, Tinodi Lantos Sebesryen 6si dallam6ra megirla u l; ;#i-:i*.r#{i'fE*Ei,'ii;j ; 6desapja. Tinodi Lantos Sebesryen 6si dallam6ra megirra a !
a *,J+*tffiE*j i ivtagyar Szentek Himnusza c. koltemenydt, mety az innepi !: rl?ffir : i miseoll'ertoriumaalattfog ekiszdrelhangzani Amiijelenleg I
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i r ; ,,,i kedves Hivek tetszdsdt elnyeri, a kdsdbbiekben, mint a
! Templom saj6t daia, ndpdnekkent is dnekelhet6 lesz.
i Uasik ijdons6gunk: aminr ez az eml6kt-6blan is l6that6,
I Tempiomunk alapkovdt II. Jdnos p6l p6pa 6}3otta meg.hd*; ug,er.a.a €dd'flrri*'Hi&r *ir**r 

'=.*r ".*r"i :::*"-* 
alapkovdt II' Jdnos P6l p6pa 6ldottameg. :

y Awgusztus l;-dn, hdtf*n *s.is+r-i .'.J+E rrrrutuLt kedves venddgiink. dr. Paskai L6szl6 bfboros 6rsek ur 
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!{Jn*ep6fireggel7-kor,alcipotn6-ffiamelyetMarcoFrisinaaboldogg6avatilsalkalm6rat
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ban, estel1i i-ioo temptomuikban gf j:y:ll*:1s amell. a szertart6son el is hangzott. Ez a

"-iamiiveknekbemutat6s6val.csakrigy,nrintat6bbiel5adand6I f zen $ n{tptrts a misehollgstris kijtelezlf! | miivel ' az dvfordulos szenlmise rinnepdlyessdget. es az Onokg I 6hitat6t fokozni fogja..
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SZE}iTMIST,K ES AZ IRODAX {JCYilI,ET RilNDJE

Marya* Szentek ?emploma Kruspfr utcai k{polna Irodai iiryelet

hdtfo 17,30 7.00 r 6,00- I 7,15
kedd 7,00 17.30 16.00-1 7.15

szerda 70n 17.30
csiit<lrtok 17,3t) 7.00 16,00- 17,15

ntek 7,00 17,30 16,00-17,15
szornbat 18.30 7.00

9,00 ds I 1,30 8,00 ds i9,00

I

,',,,1.i:.1Y1s.1n1Szt''1t.:kTemp'1orn6,riirkhaVit6idkoZtat6lap.ia.
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