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Édesanya, boldog anya, 
Virágszülő Szűz Mária, 
Világrászült virágodnak, 

Ajánlj minket szent Fiadnak. 
 

Ha nem ajánlsz, hova menjünk? 
Nincs egy izrom épség bennünk. 

Minden épet, minden szépet 
Fölfaltak a cudar évek. 

 
Mind a tíz bűnnel komáztunk, 

Belzebubbal paroláztunk, 
Ami csepp jó maradt bennünk, 

Lemarta az idegen bűn. 
 

Csúfra mégis megmaradtunk, 
Nem nyílt meg a föld alattunk, 

Kikerültük a koporsót, 
Itt vagyunk most, legutolsók, 

 
Legutolsók a világnak, 

Kik a szívünkbe nem látnak, 
De tenálad, Asszonyunknál, 

Tudjuk, hogy csak irgalom vár. 
 

Eddig is mint nyitott könyvben, 
Úgy olvastál a szívünkben. 

Bűneinket végigsírtad, 
De ítélni föl nem írtad. 

 
Te látod, hogy szívünk marja 

A bűnbánat jeges karma, 
Pislog már a keserűség 
Hamvából a régi hűség. 

 
Már a régi hit is mozdul, 

A meleg vér meg-megpozsdul. 
Ami szégyenünkre válott, 

Szemünkről már hull a hályog. 
 

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, 
Tudjuk, mi félteni való. 

Sereglünk a Krisztus elé, 
De hogy álljunk szeme elé? 

Mit mondjunk, ha reá kérdez? 
Szólj helyettünk, anyánk édes, 

Annyit mondj csak: rosszak 
vagyunk, 

De mégis a tied vagyunk. 
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Rózsafüzér királynője 

Ünnepe: október 7 

 
Hálaünnep a mai, Mária közbenjárásáért, az Isten 
segítségéért. Máriával együtt újra meg akarjuk 
erősíteni az igent az Isten akaratára. A rózsafüzér 
imádságában pedig, Jézus életéről elmélkedve, Isten 
iránti szeretetünkben szeretnénk megerősödni. 

 
„Történjék velem szavaid szerint!” – halljuk Mária 
visszavonhatatlanul elkötelezett válaszát Istenszándékára. Ne gondoljuk, 
hogy Máriának olyan könnyű volt ezt kimondani, hiszen megelőzte a 
kérdezés, a csodálkozás, sőt talán bizonyos értetlenség is. Nekünk sem 
egyszerű felismernünk és elfogadnunk Isten akaratát, mert meg vannak a 
saját elképzeléseink. Bizonyos értelemben Isten valóban ismeretlen, s 
pillanatnyilag érthetetlen utakra hív minket. Egy azonban egészen biztos: 
ez az út jelenti a boldogságunkat az életben, és ez vezet az üdvösségre. 
Mondjuk mi is bátran Istenakaratára: Történjék velem szavaid szerint. 
(Adoremusz 2004) 

 
A legenda szerint szent Domonkos fegyvert kért a Szűzanyától az albiak 

elleni küzdelemhez és a rózsafűzért kapta. 

A keletről behozott fűzér fokozatosan alakul. A XIII. században 

ciszterci szerzetes látomásában 50 rózsát lát a szent Szűz 
homlokán. Ebből a képből alakult évszázadok alatt a rózsafüzér formája 

és imamódja. 

1571-ben Lepantónál - egy tengeri ütközettel - megkezdődött a török 

hatalom hanyatlása. 

V. Szent Piusz pápa a csatát segítendő a rózsafüzért imádkozta, közben 

látomása volt, mégpedig a győzelmet látta. Valóban, délben a szél 

megfordult, a füstöt a törökökre vitte, így a keresztesek győztek. A pápa 

a győzelem tiszteletére engedélyezte az ünnepet.  

1716-ban Péterváradnál is a rózsafüzér imádkozása segített győzelemre. 

XIII. Gergely pápa elrendelte az ünnepet, XI. Kelemen pápa az egész 

egyházra kiterjesztette. 
 

Ismerd meg, és imádkozd a Szentolvasót! 
 

„A rózsafüzér elmondása ugyanis nem más, mint Krisz tus arcának szemlélése Máriával.” 
 (II. János Pál) 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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VALLJUK MEG, HOGY KATOLIKUSOK VAGYUNK! 
 

Kedves Katolikus Honfitársam!  
 

 
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között 
népszámlálást végez Magyarországon. A tízévenkénti felmérés a társadalom 
mélyebb megismerésén és feltérképezésén túl a gazdasági, az egészségügyi, 
az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztések tervezésekor is alapul 
szolgál. Éppen ezért a társadalom jövője szempontjából is fontos, hogy 
megvallja a katolikus egyházhoz való tartozását. 
Jézus mondja: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is 
megvallom majd mennyei Atyám előtt” (Mt 10,32).  
A lakossági kérdőív 38. kérdése:   
Mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát? 
 – válaszul írja be: katolikus.  
A KSH első alkalommal biztosít lehetőséget arra, hogy a polgárok a 
világhálón keresztül válaszoljanak a népszámlálási kérdőívre. Ez a mód 
mind az Ön, mind a statisztikai hivatal számára megkönnyíti a procedúrát. 
Kérjük, hogy a plébániai és más egyházi közösségek segítsék idősebb, illetve 
arra rászoruló honfitársainkat a népszámlálási kérdőív kitöltésében. 
A népszámlálásról bővebb információkat, részleteket az alábbi 
elérhetőségeken kaphat: 
www.ksh.hu 
www.nepszamlalas.hu 
www.katolikus.hu 
info.nepszamlalas@ksh.hu 
 
Figyelmét megköszönve: 
 
 
********************************************
********************************************
******* 
Sokan sok helyről fordultak hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a napokban kezdődő 
népszámlálás kérdőívén - a számlálóbiztosoknak a KSH-tól kapott útmutatója szerint - 
nem lehet beírni azt, hogy katolikus, hanem mindenképpen pontosan jelezni kell, hogy 
római vagy görög katolikus. A püspök atyáknak már korábban jeleztem, de most ezen a 
fórumon is továbbítom az információt, hogy a KSH illetékese megkeresésünkre 
többszörösen jelezte, hogy a katolikus szó önmagában is elfogadható lesz a vallási 
hovatartozás megjelölésére. Persze a számlálóbiztosok nagy része valószínűleg erről már 
nem szerzett tudomást, de legalább mi tudjunk róla. 

                                   Üdvözlettel:                                       Mohos Gábor 
               a Püspöki konferencia titkára 

 

 

 

 

 

Erdő Péter 
bíboros, prímás, érsek 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
elnöke 



 
 
 

 Idén nyáron a jelszó az volt a plébánia ifjúsági (bérmálkozó) hittanos csoportjának, 
hogy „Irány Fonyódliget!!” Ugyanis a Pálffy család jóvoltából 5 napot a nyaralójukban 
tölthettünk. Hosszú vonatút után érkeztünk meg a táborba, ahol az első felfedezésünk az volt, 
hogy a hűtő roskadozott a mindenféle finomságoktól, amit a Pálffy család a tábornak 
„adományozott”, így egy ideig nem nagyon kellett arra figyelnünk, hogy mit főzzünk, hiszen 
csak a mikrót kellett „bejáratnunk”, s már kész is volt a terülj-terül asztalkám. A második 
felfedezésünk Lili volt, a házőrző és vérengző „fenevad” (igen, az idézőjel nem véletlen…), 
aki ezt a pár napot velünk együtt töltötte.  
 Tavaly, Miskolc-Tapolcán már megszoktuk, hogy ha hittantábor, akkor nagyon meleg 
időjárás, s ezt idén is megtapasztalhattuk. Néha azt éreztük, hogy velünk együtt olvad az 
aszfalt, de ez sem szeghette kedvünket. Mindenképpen pozitív, hogy a Balaton partja egy 
utcányira volt a háztól, szóval nem kellett kilométereket túráznunk a hűsítő balatoni vízért… 
Már első nap felvertük „táborunkat” a parti homokos strandröpi-pálya mellett, s később is ez 
volt a kedvenc terepünk. Innen nem volt messze sem a büfé, sem a víz, s értelemszerűen a 
röpipálya sem… Persze játék közben a labdánk nem volt tekintettel arra, hogy egyik oldalt 
kerítéses lakóház, másik oldalt a Balaton vize imbolyog, előszeretettel pattant be mindkét 
területre a legnagyobb örömünkre… 
 Még alig laktuk be a szálláshelyünket, máris illusztris vendégek érkeztek hozzánk 
második napon, ugyanis Gábor atya, kati és (immár volt) káplánunk, Szabolcs atya jött el 
hozzánk egy kellemes, fürdéssel „felturbózott” grillezésre. Remélem, nem csak mi gondoljuk 
úgy, hogy a hangulat remek volt, s a grillezett finomságok még jobbak, szóval remek napot 
tölthettünk együtt. 
 Egy másik remek napot töltött csapatunk Badacsonyban, ahol egy nagyszerű 
borkóstoláson vettünk részt. Már önmagában elég motiváció volt arra, hogy bemenjünk, hogy 
elképesztően meleg volt, amin még a Fonyód és Badacsonytomaj közötti hajóút sem tudott 
sokat enyhíteni. Annál inkább a remek borok, amiket kaptunk! Hivatalosan öt bort készítettek 
ki nekünk, de vendéglátónk, a főnöke tudta nélkül, még egy hatodikat is hozott, aminek 
kifejezetten örültünk. 
 Egyik (szintén rendkívül meleg) napon a(z egyik) fonyódi kilátót is „megmásztuk”, 
ráadásul távcső segítségével igencsak messzire elláthattunk. Ezután egy kellemes kis büfében 
ebédeltünk.  
 Közben persze mindennap rengeteget beszélgettünk. Felejthetetlen az is, amikor a 
Badacsony mögé lebukó Nap színes kavalkádját figyelve fürödtünk a Balatonban, vagy 
amikor hatalmas, igazi balatoni vihart néztünk végig, s figyeltük a dühöngő, tajtékzó 
természet felmérhetetlen erejét, de a legnagyobb élményt akkor is a beszélgetések, éneklések, 
utolsó esti játékok jelentették. Ezért ezúton szeretnénk kifejezni hálánkat Gábor atyának, 
hogy lehetővé tette azt, hogy „baráti” áron tölthessük el együtt ezt a hetet, s köszönjük a 
Pálffy szülőknek, hogy felajánlották nyaralójukat a célra! 
 S azt hiszem a többiek nevében is mondhatom, hogy: 
 
„E’ jó vót!”            
                                                         (Maci) 

 



 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. 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. 

 

Október hónapban minden este a rózsafűzért imádkozzuk  különbö-ző szándékokra. Hétköznap a 
szentmisék után, szombaton és vasárnap a szentmise előtt, ott, ahol az esti szentmise van. 

A Magyar Szentek Templomának októberi zenei programja: 9-én, vasárnap, a fél 12-es 
szentmisén a Kalevala Énekkar működik  közre, Katonáné Malmos Edit vezényletével. 
Orgonál: Göblyös Péter. Előadásra kerül: Halmos: Missa polyphonica, Victoria, Saint- 
Saens és Beharka kórusművei. 

TELJES BÚCSÚ NYERHETŐ… 
 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1 – 8–ig 

minden nap teljes búcsút nyerhet.  

Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető 
meglátogatásakor. 

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot 
vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy 
Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek 

ünnepén is. 

Halottak napi esti szertartás templomunk urnatemetőjében 
november 2-án szerdán este  6 órakor lesz. 

 

Jótékonysági hangverseny lesz a Szent Tádé Alapítvány az Ifjúságért javára 2011. 
október 8-án szombaton az esti szentmise után 19 órakor. 

Közreműködik a Magyar Szentek Templomának Ifjúsági Együttese. 
 

Kővári Péter – hegedű; Deák Zsigmond – brácsa; Melles Fanni – hegedű; Melles virág – fuvola; Kádár 
Veronika – cselló; Gere Tádé – fuvola; Gere Dömötör – orgona; Bartha Eszter – ének; Srajber Zsolt – 
orgona; Dr Kárász Péter – oboa; Dr Göblyös Péter – orgona;  

m                       Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, a Piarista Rendtartománya és a Magyar  
                          Szentek Plébánia közössége fájdalmas szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja,  
                          hogy  DR TEREBESI TIBOR  ny. plébános életének 87., áldozópapságának 63. évében,                  
                          2011. szeptember 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének. 
                          Lelki üdvéért szentmisét mutatunk be 2011. okt. 14-én pénteken14 órakor Budapesti-                                            
                          Kelenföldi Szent Gellért Plébániatemplomban. 
                          Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra – akarata szerint – a 
plébániatemplom urnatemetőjében. 
Született Vácott, 1925. február 27., szentelték Budapesten, 1949. március 27. Hitoktató Budapesten 1949, 
káplán Bp.-Zugligeten 1949–57, Bp.-Felsőlágymányoson 1957–92, plébános ugyanott 1992–2000. 
Nyugállományban 2000- 
2011. okt. 14-én 17.30-kor a Kruspér utcai Szent Tádé kápolnában is érte ajánljuk fel 

a szentmisét. 
 

 

Október 23-án vasárnap este 7 órakor az ’56-os forradalom áldozataiért mondunk szentmisét, utána a 
templomkertben lévő emlékműnél imádkozunk és gyertyát gyújtunk. 


