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„A Lelket várom, a Nagyszerűt,  
Mi Szépségekben szíven üt.  
A Lelket, ki az Atyától lett  
S a vizek felett lebegett.  
A Lelket, akiben élet forr,  
És rózsáival teleszór…” 
 

/Puszta Sándor: A Szentlélek himnusza/ 
 
 

Érezted már, ahogy arcodat megérinti a hűs tavaszi szellő? 
Érezted már, hogy átjár valami földöntúli erő?  
Hogy megteszel, kimondasz, elhatározol ennek hatására olyat is, amit máskor nem tennél?  
Vagy csak eltöltött a teljes lelki béke? 
 

„Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” /Jn, 16, 13/ 
 

Pünkösd ünnepén azt ünnepeljük, hogy leszállt közénk a Fiú ígérete, az Atya ajándéka, s nem 
csak egyszeriben leszállt, hanem itt van és lesz velünk mindörökké. 
A Szentlélek működő erő, megérezhető és szinte megtapintható. A legerősebb kapaszkodó az 
ember számára: segítség és vigasz. 
 

Eltelt egy év bérmálkozásom óta, s azóta többször megtapasztaltam a Szentlélek jelenlétét. Nem 
kell égbekiáltó dolgokra gondolni – egy csöndes órácska az üres templomban, mikor azt hitted, 
hogy nincs mit mondanod, de egyszerre megeredt a nyelved, s kitárt szívvel imádkoztál Atyádhoz, 
vagy egy lágy szellő simogatása, mikor egy dombtetőn ülsz és nézel a világra… 
 

A Szentlélek minden nap velünk van, az apró gondoktól a nagy 
döntésekig.  
Kérd a segítségét! Hagyatkozz rá imáidban, döntéseidben, kérd, hogy 
tiszta szívvel és félelem nélkül tekinthess a jövőbe! 
Az Atya ajándéka velünk van! Ma, holnap és mindörökké! 
 

„Meghallgattál s fényt gyújtottál, 
Minőt soha nem láttam. 
Bús lelkemmel, tört szívemmel 
Szent örömre találtam.” 
 

/Somogyi Imre: Küldd Szentlelkedet!, részlet/ 
         Szilágyi Péter 
 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 
Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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Szent Márk napja jeles ünnep: 
Világ Atyja földre küldte 

Azt az apró csöpp gyermeket 
Kinek e vers megszületett. 

 
Mindennek már sok-sok éve 

Ötvenhárom esztendeje. 
Csöpp gyermekből nagy ember lett 
Nem csak testben, de szellemben. 

 
Istent választotta társul 

Nemes élethivatásul. 
Egy fiú, ki mindig itt van: 
Öt kenyérrel és két hallal. 

 
Szegényeket szolgálja Ő, 

Ő, a Caritas-vezető. 
Nem a pénzsegélyekben hisz 

Enni-inni és ruhát visz. 
 

Mindig teli humorzsákja 
Megnyílik egy ifjút látva. 
Örömünkre: vidámsága 

Nem csökken, mint haja szála! 
 

Áldja meg ezért az Isten 
Egészségben, békességben! 

Tartsa meg Őt erejében, 
Hívő tettrekészségében! 

 
Szolgálhassa népét, nyáját 
Még egy fél évszázad során! 

Árassza el kegyelemmel, 
Békességgel és örömmel! 

 
Gábor atya, plébánosunk! 

Istenünkhöz fohászkodunk: 
Őrizze meg ezt a papot! 

Sok boldog születésnapot! 
 

Gere Dömötör 

 

 

Plébániai kirándulás a Pilisbe, Nagykevélyre 
Időpont: május 19. szombat  
Gyülekező: 9.15 - 9.30 a templom előtt 
Tervezett útvonal: Csillaghegyig HÉV-vel megyünk, onnan gyalog 
Pilisborosjenőre a Teve-szikla felé. Hazafelé busszal jövünk. 
Szükséges: BKV bérlet illetve jegyek, diákigazolvány, enni-, innivaló. 
Érkezés: 17.00 - 18.00 
    Szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

Szervező:  
Boronkai Eszter 
06/20/247 76 03 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 … hogyan értékeled a 
bérmálkozásod óta elmúlt egy évet, mint az 
Egyház felnőtt tagja? 
 

Egy év eltelt a plébániánk ifjúságának 
bérmálkozása óta. Arra voltam kíváncsi, ők 
hogyan látják, értékelik az elmúlt időszakot. 
De az olvasóknak is érdemes ezt a kérdést 
maguknak feltenni: hogyan látod az elmúlt 
évedet, mint az Egyház felnőtt tagja? 
 

- Azóta mióta bérmálkoztam, még jobban 
feladatomnak érzem, hogy odafigyeljek a 
kicsikre, hogy ők is egy olyan közösségben 
nőhessenek fel, ahol segítik őket, ezáltal 
eljussanak odáig, hogy az Egyház felnőtt 
tagjaivá akarjanak válni. Nekem nagy lendületet 
adott, hogy bérmálkoztam, így most, amikor az 
érettségire készülök, akkor is tudom, hogy 
támaszkodhatok a hitemre és az segít.  
  (18 éves lány) 
 

- A bérmálkozáskor sokat beszéltünk arról, hogy 
nem fog csettintésre megváltozni a világ, nem 
fog hirtelen mindent megoldani a Szentlélek. 
Sőt. Ezt a "sőt-öt" érzem. Sokkal nehezebb 
felelősségteljes keresztény életet élni, mint 
hittem. Azért is, mert olyan közegbe kerültem, 
ahol erre különösen is szükség volna.  
 (21 éves fiú) 
 

- Azt már a bérmálkozáskor éreztem, hogy ez 
nagy felelősséggel jár, s ez be is bizonyosodott. 
Próbálom kivenni a részem a plébánia életéből, 
ahogy az egy felnőtt tagtól elvárható. Ez nem 
könnyű, de fontos. Mindenkinek meg kell 
találnia a helyét a közösségben, ahol tevékeny 
tud lenni.  (21 éves fiú) 
 

Köszönjük minden válaszolónak, 
hogy megosztotta velünk 

gondolatait! 
 

Bruno Ferrero: Az anyák teremtése 
  
Az Isten elhatározta, hogy megteremti az édesanyát. Már 
egy hete bajlódott vele, amikor megjelent egy angyal és 
így szólt: 
- Ezzel vesztegettél el egy egész hetet? 
- Igen. De olvastad-e a megrendelőlapot? Mosható legyen, 
de ne plasztik anyagból. 180 alkatrészből álljon, és 
mindegyik cserélhető legyen, kávéból és az előző napok 
maradékából éljen, olyan legyen a csókja, hogy mindent 
meggyógyítson, és legalább hat pár keze legyen. 
Az angyal hallgatta, és hitetlenkedve rázta a fejét:  
- Hat pár?  
- Nem a kezek megteremtése a nehéz - mondta az Isten -, 
hanem az a három pár szem, amellyel egy anyának 
rendelkeznie kell.  
- Olyan sok? - A jó Isten bólintott.  
- Az egyik pár azért kell neki, hogy csukott ajtón keresztül 
is megláthassa, hogy mi történik, amikor beszól: "Mit 
csináltok?" és azt a választ hallja, hogy "semmit". Egy 
másik szempárra a fej hátsó részén azért, hogy észre 
vegye, amit nem kell látnia. A harmadikra pedig azért, 
hogy mikor gyermeke valami rosszat tett, szemeivel 
közölhesse: "Mindent tudok és éppen ezért melletted 
vagyok." 
 - Uram - szólt az angyal, enyhén megérintve a karját -, 
ma már eleget dolgoztál, térj nyugovóra, holnap is lesz 
nap. 
- Sajnos nem tehetem - szólt az Úr -, már majdnem 
befejeztem. Mindjárt elkészül az édesanya, aki magától 
meggyógyul, ha beteg, és aki tud hat ember számára 
ebédet készíteni egy fél kiló darált húsból. 
Az angyal kíváncsian körberepdesi a minta-anyát és 
sóhajtva megjegyzi:  
- Túl gyöngéd.  
- De mindennek ellen tud állni. Neked halvány fogalmad 
sincs, mit tud egy édesanya elviselni. 
- Tud gondolkodni?  
- Nemcsak hogy gondolkodni tud, hanem annyira ügyesen 
használja az értelmét, hogy még a kompromisszumra is 
képes - állította az Úr. 
Akkor az angyal közelebb hajolt a modell-anyához és az 
egyik ujját végig húzta az arcán.  
- Itt van valami, ami fölösleges. Ajjaj! Lukas! Ereszt a 
feje! - szólt az angyal.  
- Nem fölösleges ott semmi - szólt az Úr -, az egy 
könnycsepp.  
- Hát az meg mire jó? 
- Azzal lehet kifejezni az örömöt, a bánatot, a csalódást, a 
fájdalmat, a magányt és a büszkeséget.  
- Te egy lángész vagy! - kiáltott fel az angyal. 
Finom melankóliával válaszolt az Úr: 
 -Megvallom az igazat, a könnyet nem én teremtettem! 
 

Ha a könnyet nem az Isten teremtette, 
miért erőszakoljuk mi mások szemébe?  

 
 

Első osztályban tartottam hittan órát.  
- Mire kérte Jézus szent Pétert, miután 
háromszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e 
engem? 
- Hajtsd a kecskét! (Legeltesd juhaimat!) 



 
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 Egyházközségünket szeretné támogatni, akkor a  
SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 

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

melynek adószáma: 19666275-1-43 

 

  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  ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 

Május 13- án vasárnap 
lesz templomunkban 

 az els őáldozás  
a 9 órai szentmise 

keretében. 
Imádkozzunk azokért 

a gyermekekért, akik 
ekkor fognak el őször 

a szentségekhez 
járulni! 

 

 

Pünkösdhétf őn, május 28 -án  

 egyházmegyei majális lesz  

Máriaremetén ,  

ahol sok-sok érdekes program, 

közösség, és lehet őség  

vár téged is! 

Ne hagyd ki!  

Ezt minden résztvev ő élvezi!  

Nagymarosi ifjúsági találkozó 
2008. május 19. 

Idei mottója: 

"Téged ki vezet?"   

Május27-én vasárnap 
Pünkösd ünnepe lesz. 

 

Hívjuk, várjuk a Szentlelket! 
 

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 

 

Júniusban, júliusban és 
augusztusban a Kruspér utcában 

hétfőn és szombaton reggel  
nem lesz szentmise! 

 

♪  ♫♪  ♫ ♪  ♫♪  ♫ ♪  ♫ ♪   ♪  ♫ ♪  ♫ ♪  ♫ ♪  ♪  ♫  ♪  ♫♪  ♫ ♪  ♫♪  ♫ ♪  ♫ 

Május 13-án vasárnap a fél 12-es szentmisén a Carmine Celebrat Kórus énekel. Kodály: Missa 
Brevis. Vezényel: Zimányi István 

 

Május hónapban minden nap litániát  mondunk ott, ahol 
az esti szentmise van. 

Hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap az 
esti szentmise előtt. 


