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XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója 
alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király 
ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét. Június 21-én, 
csütörtökön a Szentszék sajtótermében mutatták be a hamarosan 
elkezdődő tematikus év programját. A sajtótájékoztatón felszólalt Rino 
Fisichellaérsek, az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, 
valamint Graham Bell prelátus, a dikasztérium altitkára. 
 
A hit éve általános válság korszakába illeszkedik bele, amely a hitet sem kíméli 
meg. A hit válsága drámai kifejeződése egy antropológiai válságnak, amelyben 
az ember magára maradt, és cél nélkül él a világban. Kortársaink közül sokan 

nem érzékelik Isten hiányát – mutatott rá beszédében Fisichella érsek. A hit éve tehát olyan útvonal, 
amelyet a keresztény közösség kínál fel mindazoknak, akik ismét szeretnének találkozni Istennel. 
 A főpásztor bemutatta a hit évének logóját, amely egy hullámokon ringó bárkát ábrázol az 
Egyház jelképeként. A főárboc egy kereszt, amelynek vitorláit dinamikus jelekkel Krisztus IHS 
monogramja alkotja. A vitorlák mögött a napot láthatjuk, amely a monogrammal együtt az 
Eucharisztiára utal. 
 Az esemény hivatalos, latin nyelvű himnusza is elkészült: refrénje fohász Istenhez, hogy 
mindnyájunkban növelje a hitet: „Credo, Domine, adauge nobis fidem”. 
 Szeptember elején jelenik meg több nyelven a lelkipásztori segédkönyv, amelynek címe: Hogyan 
éljük meg a hit évét? Célja, hogy elkísérje a plébániai közösségeket, és mindenkit, aki csatlakozni kíván 
a Credo-ban megvallottakhoz. A hit évének egyik célja ugyanis, hogy a Hiszekegy mindennapi imává 
váljon mindenki számára, mint az első keresztény évszázadokban. 
 
Fisichella érsek felsorolta az év főbb időpontjait. Ezek közül néhány: 
 
 Október 11-én, csütörtökön kerül sor a Szent Péter téren az ünnepélyes megnyitóra. Ez 
egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtti megnyitásáról és a Katolikus Egyház 
Katekizmusa kiadásának huszadik évfordulójáról. 
 Október 21-én, vasárnap a Szentatya hat vértanút, illetve hitvalló boldogot iktat a szentek 
sorába. 
 2013. január 25-én, a római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában szokásos ökumenikus 
szertartás különösen ünnepélyes lesz. Azért imádkoznak majd, hogy a keresztények a közös hit 
megvallása révén tartsák szem előtt az egység útját mint látható jelet a világ számára. 
 A vallási eseményeken túl nem hiányoznak majd a kulturális programok sem. 2013. február 7-
től május 1-ig tekinthető meg az a kiállítás, amelyet az Angyalvárban rendeznek egyedülálló 
remekművekből, melyek Péter apostolt, Krisztus tanúját ábrázolják. 
 Jövő nyáron, június 22-én nagyszabású hangversenyt rendeznek a Szent Péter téren. 

          Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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Főpásztori buzdítás Hit Évének kezdetén 

 
 

Kedves Testvérek! 
 
 

Egyházunk az idén október 11-én emlékezik meg a II. Vatikáni Zsinat kezdetének ötvenedik és a Katolikus 
Egyház Katekizmusa kiadásának huszadik évfordulójáról. A Zsinat a katolikus Világegyház püspökeit 
gyűjtötte egybe a pápával közösségben, az ő vezetése és tekintélye alatt. Ezért tiszteljük, ezért mértékadó a 
számunkra, akárcsak a többi egyetemes zsinat az Egyház két évezredes történelme folyamán. Tanítása az 
apostolokig és Krisztusig visszanyúló hagyomány hiteles képviselete. Nem választotta el, nem állította 
szembe a „régit” és az „újat”, az „addigot” és az „azutánt”, hanem a krisztusi örömhír és az egyházi tanítás 
folyamatosságához híven adta elő korunk helyzetére érzékenyen figyelve az örök igazságokat. A 
keresztény hit Isten kinyilatkoztatásának teljességén alapul, mely Krisztusban érkezett el. Ahogyan Boldog 
XXIII. János pápa a Zsinat megnyitásakor mondott beszédében (1962. október 11-én) hangsúlyozta: a cél 
az volt, hogy a „katolikus tanítást hamisítatlanul és teljes egészében továbbadják minden gyengítés és 
torzítás nélkül”, továbbá hogy „ezt a biztos és változhatatlan tanítást, melyet a hit engedelmességével kell 
fogadnunk, olyan módon kutassák és adják elő, mely korunknak megfelel”. A folyamatosság és a katolikus 
tanításhoz való hűség tehát éppúgy eleve a Zsinat szándéka volt, mint a korszerűen megújuló hangsúlyok 
és témakezelés. A kettő tehát nem volt és nincs ellentétben egymással. Boldog II. János Pál pápa 
klasszikus szépséggel fogalmazta meg ezt az új évezred kezdetén: a Zsinat nagy kegyelem volt a XX. 
század számára, nekünk pedig biztos iránytűnk a következő évszázad útján (Enc. Novo millennio ineunte, 
57. pont). Ugyanebben az értelemben tanít XVI. Benedek pápa is, aki már megválasztásának évében, majd 
más alkalmakkor ismételten rámutatott, hogy a Zsinat helyes értelmezési módja „az Egyháznak mint azonos 
alanynak a reformja és megújulása: azé az Egyházé, melyet az Úr ajándékozott nekünk, a folyamatosság 
megőrzésével. Az Egyház alany, mely az időben növekszik és fejlődik, de mindig önmaga marad: Isten 
népe” a történelem útján.  
Napra pontosan harminc évvel a Zsinat kezdete után hirdette ki apostoli rendelkezéssel – vagyis a 
legmagasabb rangú egyházi törvénnyel – II. János Pál pápa a Katolikus Egyház Katekizmusát. Méltán 
mondja hitünknek erről a hivatalos és részletes összefoglalásáról XVI. Benedek pápa, hogy az „a II. Vatikáni 
Zsinat hiteles gyümölcse” (Enc. Porta fidei 4. pont). A hit tartalmát „rendszerezve és szervesen” adja elő. A 
Katekizmusban felragyog „annak a tanításnak a gazdagsága, melyet az Egyház kétezer éves történelme 
során kapott, megőrzött és átadott. A Szentírástól az egyházatyákig, a teológia mestereitől a szentekig 
évszázadokon átívelve kínálja a Katekizmus annak a sok módnak a maradandó emlékezetét, amelyen az 
Egyház a hitről elmélkedett és a tanításban előrehaladt, hogy a hívőknek hitük megélésében biztonságot 
adjon” (uo. 11. pont). Legyen a most kezd ődő év mint a Hit Éve alkalom arra, hogy hitünket jobb an 
megismerjük, és „meg tudjunk válaszolni mindenkinek , aki reménységünk okát kérdezi t őlünk” (1Pét 
3,15).  Rendelkezés imádságról a Hit Évében 
A Hit Éve különösen is arra hívja Egyházunk minden tagját, hogy hitét még inkább elmélyítse. Katolikus 
hitünk egyik alapvető eleme, hogy erős hittel hisszük és valljuk: Krisztus teljesen jelen van az 
Oltáriszentségben. Ezért a Hit Évének időtartamára szeretettel felhívom az összes felelős lelkipásztorokat, 
hogy a Főegyházmegye minden templomában a szentáldozás után, de még a Postcommunio előtt a miséző 
pap(ok) a hívekkel együtt imádkozzák a Krisztus lelke szentelj meg engem... kezdetű Szent Ignác-i imát. 
Az ima szövege: 
 

Krisztus lelke, szentelj meg engem! 
Krisztus teste, üdvözíts engem! 
Krisztus vére, ihless meg engem! 
Krisztus oldalából kifolyó víz,  
moss tisztára engem! 
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem! 
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem! 
Szent sebeidbe rejts el engem! 
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem! 
Halálom óráján hívj magadhoz engem! 

Add, hogy eljussak hozzád, 
és szentjeiddel dicsérjelek téged, 
mindörökkön-örökké. Ámen. 

 
 



 

 
 

Egy éve búcsúztunk Szabolcs atyától annak tudatában, hogy nincs messze tőlünk. Most 
nyáron a világ másik felére került hivatásának új helyszíne. Montreálban, a Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközség vezetését bízták rá. Nagy szeretettel köszöntötték őt az 
ottani hívek, és hogy könnyebben megismerjék, egy interjút készítettek vele az ottani 
újság számára. Ezt a riportot olvashatjuk itt, a Mi Újság hasábjain is folytatólagosan két 
hónapra bontva.  
 

Kérem, mondja el nekünk eddigi életét, 

pályafutását.  
 
 Nógrád megyéből származom és ott is nőttem fel. 
1979-ben születtem Salgótarjánban szüleim első 
gyermekeként, Szabina húgom kilenc évvel fiatalabb 
nálam. Egy ideig Szalmatercs faluban nevelkedtem, de az 
általános iskola nyolc osztályát már Balassagyarmaton 
végeztem, majd négy évvel később Salgótarjánban 
érettségiztem. Érettségi után egy évig technikusi 
képzésben vettem részt, ahol számítástechnika és 
gépgyártás-technológia szakokon szereztem technikusi 
oklevelet. 
 A középiskolai évek vége felé fogalmazódott meg 
bennem a gondolat, hogy pap leszek. Édesanyám és húgom 
szó nélkül elfogadta döntésemet, de édesapám nagyon 
meglepődött. Nem sokkal később azonban már büszke volt 
rám. 
 Papi hivatásomban nagy szerepe volt a 
balassagyarmati Bosco Szent János Szalézi Plébániának és 
az ott működő szalézi atyáknak. Azok a papok, akik ott 
szolgáltak a plébánián, olyan példát mutattak, amelyet én 
is szerettem volna, illetve szeretnék követni. Bármikor 
mehettem hozzájuk segítségért, megoszthattam velük 
örömömet, bánatomat, elláttak tanácsokkal és végig 
mellettem álltak. 
 Eleinte lelkes ministráns voltam a plébánián, majd 
később animátorként is vállaltam feladatokat. A lelki 
életben mindmáig sokat jelent számomra az Eucharisztia 
és a Mária-tisztelet. Ez az a két pillér, amelyekhez – 
Bosco Szent János híres látomása szerint – az Egyház 
hajója ki van kötve, és amelyek most is megtartják a 
viharokban. 
 Innen kerültem az Esztergomi Szemináriumba. 
Szeminaristaként ismertem meg a Regnum Marianum 
közösséget, melynek később tagja is lettem. 2004. május 
15-én szentelt diakónussá dr. Kiss-Rigó László püspök úr 
az Esztergomi Bazilikában. 2004 szeptemberétől kezdődő 
féléves diakónusi gyakorlatomat a Kelenföldi Szent 
Gellért Plébánián töltöttem, ahol Forgács Alajos plébános 
atya mellett sok hasznos tapasztalatot szereztem és sok 
örömteli pillanat részese lehettem.  
 Teológiai tanulmányaim végére érve, Isten 
kegyelméből és elöljáróim jóváhagyásával jutottam el a 
papszentelésig, amire 2005. június 18-án került sor, 
szintén az esztergomi Bazilikában. Az ünnepi szentmisét 
jelenlegi főpásztorunk, dr. Erdő Péter bíboros mutatta be. 
Papi szolgálatomat újmisésként a Soroksári 
Nagyboldogasszony főplébánián kezdtem meg. Sokat adott 
számomra első plébánosom, Szerencsés Zsolt atya liturgia 
iránti szeretete és elkötelezettsége, illetve az ottani 

közösség Mária-tisztelete. Lelkipásztori és hitoktatási 
feladataim mellett a plébániai csoportok (Mária 
kongregáció, cserkészcsapat, ministránsok) életében is 
igyekeztem részt venni. 
 Két év után kerültem 2007-ben második kápláni 
helyemre, a Magyar Szentek Plébániára, ahol Écsy Gábor 
plébános atya irányítása alatt négy évet töltöttem el. A 
lelkipásztori munka mellett továbbtanultam, kánonjogból 
2009-ben bakkalaureátusi, majd 2010-ben licenciátusi 
fokozatot szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Kánonjogi Posztgraduális Intézetében. Az ott töltött idő 
alatt nagyon megszerettem mind a közösséget, mind a 
Magyar Szentek-templomot és a Szent Júdás-Tádé-
kápolnát. Nem volt könnyű, amikor eljött a búcsúzás ideje.  
2011. július 29-én érkeztem meg a következő állomásra, a 
Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve plébániára, hogy Hollai 
Antal esperes-plébános atyától – augusztus elsejei 
hatállyal – átvegyem a felsővárosi hívek közösségének 
vezetését. Nagyon jó plébániára kerültem, ami nagy öröm, 
de egyben nagy felelősség is volt számomra. Az ottani 
hívek valóban élő közösséget alkotnak és építenek. A 
néhány évtizede álló templomuk is a hívők összefogásával 
készülhetett el, ezért a felsővárosiak magukénak érzik. 
2012. augusztus 5-én volt 55 éve, hogy a Budafok-
Felsővárosi Jézus Szíve Önálló Lelkészséget plébániai 
rangra emelték. 
 Egy plébánia irányításának lelkipásztori feladata a 
felelősség mellett nagy lehetőséget is jelent. Szerettem 
volna megvalósítani mindazt a jót, amit korábbi 
plébánosaimnál és más atyáknál láthattam. A Családok éve 
alkalmából meglátogattam azokat a családokat, akik 
tevékenyen jelen voltak az egyházközség életében, és 
nagyon jó kapcsolat alakult ki velük. A plébánián a korábbi 
években számos közösség talált otthonra, köztük a – 
papokért és szerzetesekért imádkozó – Teréz Misszió egy 
csoportja, imaközösségek, énekkarok, ministránsok. A 
Budafok-Felsővárosban töltött rövid idő minden 
szempontból sokat adott nekem lelkipásztori 
hivatásomban. 
 Időközben azonban – először ez év júniusában-
júliusában – szóba került a külföldi szolgálat vállalása és 
ennek egyik lehetséges helyszíneként a Magyarok 
Nagyasszonya Egyházközség. A végső döntés 
természetesen több megbeszélés, egyeztetés 
eredményeként született meg. Úgy élem meg ezt a nagy 
változást az életemben, hogy a jó Isten újabb „leckét” 
akar elsajátíttatni velem.  
 
 
     (Folytatjuk!) 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A HITTANÓRÁK  RENDJE 2012 / 2013. 
 

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. ÉS GIMNÁZIUM 
1. osztályosok Kedd 13.45 – 14.30 300-as terem 
2. osztályosok Kedd 14.30 – 15.15 300-as terem 
3-4. osztályosok, 
elsőáldozásra készülők 

Kedd 15.15 – 16.00 300-as terem 

5. – 8. oszt. Péntek 18.00 – 18.45 Plébánia 
MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIÁN 

Óvodás hittan Péntek 17.15 – 18.00 Kisterem 
Kishittanosok 
 1-3 osztályosok 

Péntek 17.15 – 18.00 Nagyterem 

Elsőáldozós hittan Kedd 15.15 – 16.00 Bárdos Lajos Iskola 
9-12 éveseknek Péntek 18.00 – 18.45 Kisterem 
13-16 éveseknek Péntek 19.00 – 19.45 Nagyterem 
Ifjúsági hittan Péntek 19.00 – 20.00 Nagyterem 
Katekumenátus: felnőtt 
keresztségre, 
elsőáldozásra, bérmálásra 
felkészítés 

Kedd 
 19.00 –21.00 Klub 

Fészekrakó: 
ifjú házas hittan 

Pénteken 
(kéthetente) 19.00-20.30 Klub 

Jegyesiskola  
2013. febr.13-tól 

Szerda 19.00 – 20.30 Klub 

 
 
 
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. 

Rózsafüzér Királynője  Október 7. 
„ Húzódjatok meg mindannyian a Szűzanya köpenye alatt. Megszabadít a veszélyektől, és biztos révbe vezet. 
Újítsuk fel a rózsafüzért az egyéni és a családi imádságokban. Ha otthonainkban Rózsafüzért imádkozunk, 
megszűnnek a viszályok, csapások, béke és nyugalom fog uralkodni. Rendkívül sok égi segítséget kapunk a 
Rózsafüzér elmondásával.”   Don Bosco 
Október hónapban minden este rózsafüzért imádkozunk. Hétköznapokon A Magyar Szentek Templomában 
az esti szentmisék után, a Szent Tádé kápolnában az esti  szentmisék előtt. Szombaton és vasárnap az esti 
szentmisék előtt, ott ahol az esti szentmise van. 

                                                      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. 

Diákmise : vasárnap  9  órakor  a  Magyar Szentek  Templomában ( utána reggeli ) 
 

Október 23-án kedden este 6 órakor az ’56-os forradalom áldozataiért a templomkertben lévő emlékműnél 

imádkozunk és gyertyát gyújtunk. 


