
MiQsdg?
A Magyar Szentek Tempfomdnok hovi tdjdkoztat6 fopjo. Z}tl.ougusztus

Kiadja a Magyar Szentek PIlbanrdja. Megjelenik minden h6nap elsd vas6rn apjdn.Ingyenes kiadvany.

,,A hossztl 6s j6 €letet nem 6vekkel, hanem 6lmdnyekkel 6s megismer6ssel m6rik.,,
(Popper p6ter)

Elmeny. Elm6nyftirdo. Etmenypark. Nyari 61m6ny. Strand, fiird€s, ttir6z6s,
tengerpart tdbor, olimpiai arany6rem, egy hangulatos tdbor(iz vagy egy csillagf6nyes
aiszakai szeml6l6d6s..._Kinek mi jut esz6d ercllZ sz6r6l? rs ha neml ny?ri ehcnyekrol
van sz6? Csak sim6n 6lm6nyek? K6lt6z6s, gyermek sztilet6se, egy kellemes este, 1O kOr,y*,
vagy film.. . ezt a listdt is sokdig lehetre fotytatti. Es mi;ut esziinkbe az ,,Istenl6lm6iy',
krfejezdsr6l?

:qi$i \:^:^:1:.':.."-":lT:{ !:!_*:rl::16 tatdtkozds. Isten ietentltlnek megtapasztatdsa- irla aMasyar
:1,:5i:-t:*":I:i._":g*qdJelre::S,,"+irmakozbenzi"s;"sy;;";^i:;J";;
1d9i s6!a foldtl vagy hegycsricsot dontve? Net6n tfl6lve egy vesz6lyes pillanatot? Igen-igen.

Megsem szabad pusztan-az isten6lm6nyt hajszotri, nem felt6tlen iirerop a kJgyelmi 6lekrek.A keresztdny 6let els1sorban Krisztus kooetdse: 6pp ez az egy;k megkiilOnb OZt"tO jegye az
isten6lm6nyt c€lk6nt hirdet6 szekt6khoz 6s eioterikus ilozgalmiknoz k6pest. Krisztus
kovet6se az Isten otszaglnak keres6se, az isten6lm6nyt pedig, 

"ha 
Isten -"gud;u, e keres6s

fogadni

varmak az {etrek oryan alkalmai, amikben gyakoribb az Isten
Segtap-asztalhat6silga. Ilyen he$zet taldn leggyakrabban a vallas-os cselekedetek ideje.
Istennel, legbiztosabb m6don azimedsegba:nl a tturgikus cselekmdnyekberu f6k6nt
a szentdldozilsban-Qs a szents6gek v6tel6bery a szentirdsJlvasdsban lehet ial6lkozni. Isten
azt is megengedl hogy e cselekedeteket ne kis6rje isten6lm6ny. Ugyanis nem maguk az
imaszdvegek, szertart6sok 6s cselekm6nyek ennbk a tapasztilatrJl okai, hanem Isten,
akihez 6s akir6l e cselekedetek sz6lnak, 6s aki minden isien6lm6ny n6lktil is jelen lehet al6lekben' Gyakori, hogy a-termdszetsz6ps6ge 6s f6lelmetes ereje r6v6n u, "-r".n"*.1"il;;;i;s cs reltetthdtt6rk6nt sejti meg Istent, hanem a ldthat6 dolgokban szinte meg6rintheti a ldthatatlan Teremt6t (R6m 1,20; Znd,11,3)' A miiv6szeteknek, s f6k6nt a zen6nek lugy trerepe vT L isteneh6ny megsztilet6s6ben. Ez6rt nagyonfontos az Istent m6lt6 m6don dics6r6 eryh{izene(,nenenek). A felebardti'szeretet kiil6nleges tertilete azisten6lm6nynek, mert a mdsik emberben megtapasztalt' joiag,b6lcsess6g, er6 Isten aj6nd6ka.

Haigy (legalebb) augusztusban a szentek 6let6L kd;fiik ktiloniilen is a magyar szentek 6let6t olvasgatjuk,
szinte kiv6tel n6lkiil szerepel 6letrajzukban, melyiknek milyen isten6lm6nye, misztikus 6lm6nye volt. J6 mostktilondsen is ezekre figyelni. No nem az6rt, mert "rik otano zhat6 vagy k6vethet6 tettek vofurdnak.
Leggyakrabban nem azok. Mdgts ezeket megismeroe, kicsit oeh)k egytitt dt€Iae taldn mi is nyitottabbak leszrink Istennekerre az aianddlcdra' Tahn m6sok isten6lm6ny6t olvasva feliilerjii( hogy hasonl6kat a mi 6letiinkben ismegtapasztaltunk m6r, meg is jegyeztiik magunkrvrk, de az 6let ment'tova6b 6s por lepte be ezeket a perceket.
Elevenitsiik fel most eze!<et, yt6bi$$.,legalibb magunknak, rijra felid6zni, megkoszonni Istennek ezt a csodds
megtapasztalhat6sdgdt, kdzels6g6t! Es ne gondoljuk, hogy ezek csak a szentefnek fenntartott privil6giumok!
Hiszen {"sr m6r Rem6nyik s6ndor ory sz6pen mlgfogarilazta:

Ne v6rj nagy dolgot 6letedbg
Kis h6pelyhek az 6r6m6k,

Szit6l6, halk szirom-csoddk.
Rajtuk 6t Isten sz6l: j6v6k.

aj6nd6kak6nt kell



Ezerse*' .*menyek
fjra osszejott a ,,nagy csapat", vagyis pdr hidnyz6val az ifi
hittanos csoportunk, hogy ezen a ny6ron vend6gl6t6nk,
Wolfgang atya 6s az alapitvdny j6voltdb6l N6metorszdgban
tdborozzunk egy hetet, ahol megannyi 6lm6nnyel lettrink
gazdagabbak...

Az utazis €lm€nyei - Busszal, egy prdgai Stszdlldssat, Szlovdki6n 6s Csehorsz6gon dt kdzelitettr.lk
meg Hannovert, az frti c6lunkat. A hossz0, tdbb mint 12 6rds buszft is tartogatott 6lm6nyeket.
Nagyokat besz6lgethetttink egym6ssal, illetve Bogival, aki fiti tdrs hiiiny5ban, PrSgdban csap6dott
hozzdnk. Rovid meg6llSsaink sor6n csak a buszpdlyaudvar kdzvetlen kornyezet6re vethett0nk rrivid
pillant6st az adott v6rosban, de fgy is felfedeztrik a berlini ,,Eiffel-tornyot", illetve a pr6gai els6 emeleti
busz-6ttermet. S term6szetesen kimerithetetlen 6lm6nyt jelentett a forr6 csoki, amit 6rommel
rendeltiink a buszon szolgiil6 stewardess holgyekt6l.
A szeretetteljes fogadtat6s 6lm6nye - Wolfgang atya m6r a pdlyaudvaron vdrt minket, hatalmas
6rdmmel, s mint k6sdbb megtapasztaltuk, ezaz onime egy pillanatra sem lankadt. Ahogy egyik vidSm
est6n mondta, mi vagyunk az 6 ,drogja",6s a h6t v6g6re mdr kivrilrdl frijtuk, hogy semmi sem
kotelez6, csak ha mi is szeretndnk, amihez kedvtink van.,.
Az {ti kulttra 6lm6nye - A nyugat az mds vildg, halljuk itthon sokszor, tal6n tril sokszor. Mi hamar
meg6llapitottuk, hogy az adott v6ros centruma egy csapdsra nem lesz tiszt6bb, ha 5tl6p5tik a hatS*
(ami mdr nem is hat6r, legal6bbis a busszal csak dts0vitettunk rajtuk), de m6gis mds Hannover, mint
Budapest. Nem csak a fejletts6g szemet szfr6 (nagy 6rdmdmre m6g a villamosokon is olimpiai hlrek
mentek a tv-ben, ami a kocsikban volt), hanem p6ld6ul az is, hogy nem csak az 6ttermi pinc6rek, de
m6g a nemzetkozi utazdsi iroda dolgoz6ja sem besz6lnek angolul. A vdrosban a rengetegszer
szembej6v6, ndlunk mdr szlogenn6 v6l6,,modern art" 6rdekesen vegyril a gyonydrfi 6s r6gi 6ptJletekkel.
Sok vdrosi s6tdnkban liithattuk a csillog6-villog6 belvdros 6s a ktirnyez6 kis utcdk ellent6t6t is. Erdekes
6s tanulsdgos volt.
Az rij ismer6siik 6lm6nye - Ui ismer6sdkl(el is gazdagodtunk az egy
h6t alatt, nem is kevdssel. A mdr emlitett Bogi utdn nem sokkal, m6g a
t6bor elej6n bemutatta nekunk Wolfgang Jonas-t 6s Lucas-t, k6t fiatal
n6met srdcot, akikkel egytitt grillezttink is. l6kat nevettrlnk vehik,
nyitottak voltak, amit mi orommel fogadtunk. Aztdn a tSbor v6g6re
megismerttink rijabb helyi fiatalokat, akikkel v6rre men6en ping-
pongoztunk 6s hdrom nyelven ,,gyilkosoztunk" (illetve a helyi
megfelekij6ben ,,v6rfarkasoztunk"), majd szomoril szivvel
bricsrizkodtu nk...
A tengerparti pihen€s 6lm6nye - Wolfgang atya egyik nap kimendt k6rt a munkahely1r6l, vagyis a
hannoveri k6rhdzi szolgdlatb6l, 6s elvitt minket (a bdtyjdval, Norberttel, valamint Lucas-szal 6s Jonas-
szal kieg6sztilve) csaknem 2 6s f6l 6pds aut6rittal az Eszaki-tenger partjdn fekvS Cuxhaven vSrosk6jdba.
Ott reggel egy rdvidke piknikkel elfogyasztottuk a b6s6ges reggelinket (erre nem lehetett soha
panaszunk...), majd elmenttink a strandra, ahol eg6sz nap voltunk. Folyamatosan frijt a hfis 6szaki sz6l,
mikdzben tfizdtt a nap. S6t6ltunk a homokban az apdly idej6n, nagyokat furodhettrink a dagdlyban, az
6tteremben helyi specialit5sokat fogyaszthattunk (hal hal hdtdn...), kagyl6t kerestrink, lula l6b6n
homok-hegyet 6pitettrink, naplement6t n6ztrink, napoztunk, stitiztrink-kdv6ztunk... Roviden sz6lva

remektil 6reztrik magunkat. HdlSnkat azzal is kifejezttik, hogy a k6s6 esti
haza[t sordn szinte mind csondben aludtunk a mikrobuszban...
Az egyiitt l6t 6lm6nye - Az egyhetes t5bor talSn legfontosabb r6sze az
egy0tt t6lt0tt id6 volt. Filmn6z6sek egylitt, sok-sok 6rdekes 6tkez6s
(rengeteg 6tteremben, illetve k6tszer k6rhdzi menzdn, ami akdr 6tteremnek
is elmenne...), jdt6k, f5z6s (megismertettUk Wolfganggal a csirkepaprikfst!),
besz6lgetds, s6ta, s mindez egytitt. Koz6ss6g6pitd erejii egy h6t volt!
A bficsfi 6lm6nye - Van a bricsriban is orom. Pdlddul az, hagy biztosak

lehettlnk benne, hogy Wolfgang jdvdre fijra hozzdnk l6togat, rdaddsul az irjdonstilt n6met bar5tainkat is
hozza magdval. Remdnykedttink, hogy a haza utunk nem lesz olyan kalandos, mint a k6t nappal
kordbban hazat6r6 D6d66, akinek a busztdrsasdg a busz k6s6s6nek bejelent6se utdn ,,elfelejtett sz6lni",
hogy pontosan mikor is indul. Az 6 bricstizSsa izgalmasra sikeredett (v6giil vonattal tdrt haza), a
csoport marad6k r6sz66 inkdbb szomorkdssS.
OrOk 6b kit6rdlhetetlen 6lm6ny marad ez az egy h6t, amit egyutt tolthettrink Hannoverben.
Elm6nyeinkkel kdnyveket is meg lehetne tolteni, ezt pr6bdltam most rdviden dsszefoglalni. M6g egyszer
koszrinjrik a lehet6s6get!
Ahogy mondani szokds: egy 6rm6ny vort"' 

(szitSgyi p6ter - Maci)
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Nagybaldogasszong €s

Szent Istudn kirdlg

Sziiz M6ria mennybev6tel6t iinnepli
augusztus 15-6n a vllilgegyhdz. A
parancsolt tinnep ami a
katolikusok sz6mdra misehatrgat4si
kiitelezetts6get jelent - 6si magyar
elnevez€se Nagyboldogasszony.

Az E,grtalz szent hagromdnya trgz
tartja, a Megv6lto nem engedte 6t a
foldi enyeszetnek edesanyja testet,
hanem magdhoz emelte a mennyei
dics6segbe. Mdria elszenderedesenek
(1ati.nul dormitio) napj6.t rnAr a VI.
szazadban unnepeltek JeruzsSlemben,
€s a kovetkezo evszAzadtol Romaban is
elteq'edt.

Az unnepet Szent Istv6n kir61y is
megulte, s6t e napon ajdnlotta
Magrarorszdgot a Srftzanya oltdrnAba.
Ez€rt nevezztlk Krisztus sztil6an3jat
Magrarorszirg €gp partfogojanak, vagris
Patrona Hungariae-nak. Az unnep meg
amiatt is kot6dik elso I<tralyntnl<hoz,
hory 1038-ban e napon hunyt el.

Urunk, Isteniink, dldd meg Nagtasszonyunk
,!s elsd szent kirdlyunk kozbenjdrdsdra
ner4zetiinket, hogy bdkdben ds j6l6tben
,ilhessen, ds dldva magasztaljon Tdged!
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Eletre szol6 ilmdny

Sok-sok esztendeje egyszer korg6 gyomorral, tires
zsebbel virradtunk a hdlaad6s napj6ra. Kopogtak.
Kinyitottuk az ajt6t, 6s egy f6rfi lepett be 6ri6si
6lelmiszeres csomaggal, egy hatalmas pulykSval,
amihez m6g tepsit is mell6keltek. Nem hittiink a

szemiinknek.

- Ki maga 6s honnan jott? - csoddlkozott ap5m.
- Egy bar6tjuk kiildott - vSlaszolta az idegen -, aki
tudja, hogy nelkriltiznek, de visszautasitanSk a

kozvetlen segftseget ez6rt ktildott engem. Kellemes
tjnnepeket!
- Nem, ezt nem fogadhatjuk el- szab6dott ap6m.
- Pedig k6nytelenek - felelte az ismeretlen f6rFi,
sarkon fordult, 6s behfzta maga mogott az ajt6t.

Ez az 6lm6ny maradand6 hatdst gyakorolt az
6letemre, Megfogadtam, hogy egyszer majd 6n is
viszem annyira anyagilag, hogy m6soknak ugyanigy
segfthessek. Tizennyolc 6ves koromra kialakftottam a

magam hdlaad6s napi ritudl6j6t.
Mivel szeretem a kotetlen
megoldSsokat, azt talSltam ki, hogy
egyszer[ien bev6sSrolok egy vagy
ket csalSd szdmdra elegend6
6lelmiszert, azutSn krildoncnek
oltozve felkeresem a

legszeg6nyebb korny6ket, es

ta16lomra becsongetek valahova.

Az ajdnd6kba mindig
elrejtettem egy levelet,
amelyben leirtam gyerekkori
elm6nyemet. Besz6mol6mat
az alSbbi mondattal zSrtam;
"Cse16be csak annyit k6rek,
hogy torekedjenek elSbbre
jutni, s egyszer ugyanezt
cselekedjek valaki m6ssal."

Szdmomra ez az 6vente ismetlSd5 szeftartSs nagyobb
gyarapod5st jelent minden p6nzn6l, amit valaha
kerestem.



"Aldott az a n6p, melynek vannak szentiei, 6s amely tiszteli azokat,

mert mindenkor 6thatja az isteni iildris 6s szeretet."
(ll.Jiinos Piil p6pa)

Nemcsok o mogyor
embernek kell szentnek
lennie. A magyar nemzefnek a
mqa eg6szdbenis szentt,6

kell lennie. /Utagyororszrignak,

mini ilyennek, o mogo

egdszdben is von szent,
Isten-kijekilte hivatriso. Az
Tsten az,6rt teremt kiilonbozS

nemzeteket, mert mindan
nemzetr6l kiilctn gondoloto,
mindegyikkel mds-mris cdljo
von.

Az isteni bflcsesdgnek minden ndp sz6m6rovanellirl
hivotdsa. Ezt meg kell tokilnio minden nemzetnek. A

mcaysr hivotdsro c mogyor szentek tqnitonsk. Mo pedig,

omikor a nogy megrendiilesek 6s tilrtdnelmi pr6b6k idej6t
dljtik, amikor annyi ember ds onnyi rnagyar tekintete
elhomdlyosodott, nem kell-e nekijnk is megint csok

odqfordufnunk ozokhoz, dkik egyszer m6r megmutottdk,
midrt vogyunk iti, 6s hogyon kell itt magycrnok lenni!

T6fiik kef l leckdt vannijnk, t6lijk kell megkdrdezn1nk azt,
omif ms is 6k tudnok legjobbon, omire csqk 6k tqdnok
megtonitani benniinket.

Tme s magyar szentek nogy hivottfua! Es o mi nogy

hivotrisunk, kd'telessdgiink 6s felel6ssigiink: hogy

meghollgossuk 6ke'f 6s kcivessijk 6ket. Nekiink rigy kell
legy6zniink ezt o vildgot, mint ezek q Krisztust6l
sz6rmaz6 magyor gy 6zt es ek megmutcttrik.

(Sik 9indor beszdddnek rdszlere)

300 6v olott tz
szenlet ojcind6koz a

vikignok o mogyor

Honfoglal6 dinasztia.
Ezek mutotjdk az
irrinyt, ahovo ndznie

kell o mogyarnok, ha

ozt okorja, hogy o

haza, omelyet 6k

megolopftotfok.
megrilljon ezuttin is.

6k, az fsfent6l szdrmaz6k, legy6ztdk a vildgof. Mi is

fstent6f sz<irmazunk 6s t6liik, - v,6r az 6 vflrikb6l, -
nekiink is le kell gylznunk o vildgot. Hogyan kelllegylzni,
5k mutotjrik meg.

Hissziik, hogy Istennek rngy kegyelm6b6l o

szentek nemcsok p€ldrik, honem eleven er6forrrfuok is,

hi szen €lnzk is gy 6 zelme-s bo I do gsrig bo n kci z b e nj ri r hotno k

irtiink, segithefnek benniinket. Nemcsak pilddjukkol
adnsk er6t, hanem oz isteni ke-gyelemmel is, omelyet
kiesdenek szdmunkro. Azdrf nem el6g ndzni nijuk:
segitsqiket, kozbenjdnisulcat kell kdrntink, 6s
ko'zbenjdnisukkal, illetue a kapoft isteni kegyelemmel

nektink is le kellgydzni a vildgot.

, eA kell rnruto?nunk a vfl6gnok, Isten
seglltslgilvel 6s o rnagyar szentek k6zbenjrinisrival
rijro, o rnognrnk 6let6ben elevenenz von sok mqgyor

szent, €l a rnogyor szents6g, von nxrryor hivot6s!

(Sik Sdndor beszdd6,nek r6,szlete)

"Arpidhizi Szentelg szent ilagyar Kirilyok, 6ldva, kegyelettel gondolunk ma r5tok, virraszt6
szemekkel kiinytirgiink hozz6tok, szent csod6itokkal ments6tek haz6nkot, sz6tsz6ledt n6ptnkiit,
sz6p Magyarorsz6got. lsten-verte rosszak Mennyt tagad6 b[ne! tiv6left *Kir6ly 6f'ezer6ves
miive? Hol lmre er6nye? L5szl6 birotsiga? Erzs6bet j6sriga - targit m6ttirs6ga... Piroska
p6ld6ja? - Arp{d dr6ga v6re. Aldva n6z fel R6tok fel a magas Egbe mai magyaroknak sz6tsz5rt
6rva n6pe. Arp6dhizi Szentek, szent Magyar Kir6lyok, etdott 6s5k soia! Aldva n6zhet r6tok,
v6delemben feln6tt n6pes Eur6pa'" 

rdezet petry B6ra Arpddhazi magyar szentek c.konyv6b6r

Templomunk felszenteldsenek I 6. ev fordu l6j 6t tinnepelj iik

2012. aagusztus 19-dn.

Afdl 12-es szentmisdt Paldnki Ferenc piispiik atya mondia.

A szentmis6t kdvet6en kdzds eb6d lesz a hiveknek a templomkertben, a hagyom6nyokhoz hiven pap6k - papok

focimeccs 4 6rakor, kiiliinbdz6 j6tekok a gyerekeknek, 6s pingpongozSsi lehet6s6g -nem csak- kamaszoknak (iit6t,
labdSl hozzatok!) Aki tudo hozzon siitem6ny!

A szentmisdn k6zremiikiidik az Albinoni Kamarak6rus, az Imperatrix Enekegyiittes ds az Albinoni
Kamarazenekar. Vezet6k: Zsigmond Balassa 6s Srajber Zsolt. Sz616t 6nekel: Bartha Eszter

E gyhhzkozsd gtink I e gna gyobb i.innep 6t to ltsiik e gyiitt !


