
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
"Rorate caeli de super, et nubes pluant justum" 

 
 "Harmatozzatok egek onnan felülről, és a felhők essék az igazat". Szól az adventi 
gyertyagyújtás éneke, a szentmisék introitusa. (kezdőéneke) Ismerős, hiszen napjainkban is 
szép szokás eljárni a decemberi hajnali misékre. Az adventi hajnali misék történetéhez hozzá 
tartozik, hogy a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform ezt is eltörölte, változtatást végzett, és 
így ez úgynevezett votiv, azaz Szűz Mária tiszteletére bemutatott választható szentmise lett. 
Tiltva nincs természetesen, de a jelenlegi liturgikus rendbe nem tartozik szervesen. Ezek a 
hajnali (rorate) misék minden nap Szűz Mária-misék voltak. Liturgikus színük a fehér, 
szövegük is a Szűzanyáról, illetve a megtestesülésről, az angyali üdvözletről szóltak. 
Isten egy embert választott ki az üdvösségtörténetben, hogy a világba jöjjön, felvegye az 
emberi testet, melyet ő teremtett. Az adventi időszakra esik a Boldogságos Szűz Mária 

szeplőtelen fogantatásának ünnepe. 
     Az adventi időszak két részre oszlik. Az első felében az Egyház a szentírási szakaszokon keresztül Krisztus Urunk 
végidőbeli dicsőséges eljövetelére irányítja figyelmünket. Karácsony titkának közeledtével, december 16-tól nevezetes 
napokhoz érkezve a liturgiában is váltás következik. A szentmisében minden napnak saját collectája (olvasmány előtti 
könyörgése) van. 
     Háromféle Úrjövetről emlékezünk meg adventben. Történelmi Úrjövet: az Ószövetség várakozása Krisztus első 
eljövetelére az idők teljességében. Kegyelmi Úrjövet: a hívő lélek várakozása Krisztus folytonos eljövetelére a 
karácsonyban. Eszkatológikus Úrjövet: az Egyház virrasztó várakozása Krisztus második, diadalmas eljövetelére az 
utolsó napon.  Advent lelki mesterei a mindenkor Boldogságos Szűz Mária, Izajás próféta és Keresztelő Szent János. 
Róluk szinte minden szentmise igeliturgiájában hallunk. 
     Radó Polikárp bencés szerzetes így fogalmaz adventről: „1570 óta, amikor Szent V. Pius pápa a tridenti zsinat által 
megreformált Római Misekönyvet kiadta, az Egyház liturgikus évének első vasárnapján az utolsó ítélet evangéliumát 
olvastatja. Azelőtt meglepő módon Jézus jeruzsálemi bevonulását hallották a hívek (a virágvasárnapi olvasmány). A 
szimbolika világos: ezen a vasárnapon tér vissza az Úr esztendejének kerekén a kezdet, a liturgikus újév és vele együtt 
Az, akinek megváltó tevékenysége az egyházi év ünneplésének első és legfontosabb tárgya, Krisztus Urunk.” 
     Advent első vasárnapja Egyházunkat idézi, mely vele nyitja meg a liturgia új esztendejét feltáró szent kaput. 
Mintha a mennyország előcsarnokában állnánk, az adventi időben a születés ünnepének teljes gazdagsága hitelezi 
előre kincseit. A kereszténységnek lényege nagy középponti eszméje: az inkarnatio (megtestesülés) valósága csillan 
felénk, mint lefüggönyözött ablakon át a fa gyertyái karácsony éjszakáján. Advent a tündöklő galileai tavaszt idézi, 
mely a homályba borult antik világban az Úr angyalát látta Názáretben megjelenni, midőn az igenlő szóra a tiszta Szűz 
méhében az Ige megfogamzott s a régi Évának bűnét az új Éva, Szűz Mária kiengesztelte. 
     Az advent szép ajándéka és mondanivalója e világ botorkáló embereinek: ...az igazi Úr, az örök Szabadító közel 
van. Dominus prope est! Hozzá fohászkodik az ókeresztény gondolatvilágot gyönyörűen visszatükröző középkori 
adventi ének, amely a XI. század hajnalán hirdette, mennyit jelent az Úr eljövetele a várakozó emberiségnek: 
 

"Örökkétartó üdvösség, 
világnak élete, 
fogyatkozást nem szenvedő, 
és mindig tartó fény: 
valódi megváltás nekünk! 
ki együtt éreztél 
kísértő végzésén 
romlásba hulló embernemzedékkel: 
el nem hagyván magos lakod, 
a mélybe szálltál le, 
ingyen kegyelmed testet öltetett Veled, 
és veszni indult földi lényeket 

pokol kezéből elragadtál, 
a földet ujjongással töltve el. 
A testi-lelki rútat hárítsd tőlünk, Krisztusunk 
s legyünk tenéked fényességes szép lakás! 
Első jövésed által szentelj meg, 
a másodikban ments meg bennünket, 
ha lobbot vet majd messzetűző fényed 
s ítélni jössz el mindenkit, ki élt. 
Ó add, hogy romlatlan ruhával ékesítse 
tüstént kövessük, 
bárhol látunk, 
lépteid nyomát!

 

 
 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
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Jeruzsálemi Szent Cirill püspök (†387) hitmagyarázataiból 
(Cat. 5, De fide et symbolo, 10-13: PG 33, 518-523) 

 

     A hitre egyetlen szavunk van, de a jelentése kétféle. A hit első fajtája a hitigazságokkal 
kapcsolatos: azaz a lélek igenlően elfogad és magáévá tesz valamit, és ez a léleknek 
üdvösségére szolgál az Úr szavai szerint: Aki hallja szavamat, és hisz annak, aki küldött, az 
örökké él; nem esik ítélet alá (Jn 5, 24). Ezek is az Úr szavai: Aki hisz a Fiúban, az nem 
esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre (vö. Jn 5, 24). 
     Milyen nagy az Isten szeretete az emberek iránt! Sok igaz ember hosszú éveken át él 
Istennek tetsző életet. Amit ezek sok éven át tartó iparkodással Isten kedvére cselekedve 
elértek, azt neked most megadja Jézus egy rövidke idő leforgása alatt. Ha ugyanis hiszed, 
hogy Jézus Krisztus az Úr, és hogy Isten feltámasztotta őt a halálból: üdvözülsz, és 

bekerülsz a paradicsomba; Jézus visz be oda, aki a gonosztevőt is bevitte. Ne kételkedj, hogy erre hatalma van! Aki 
ugyanis a Golgota szent hegyén üdvözítette azt a gonosztevőt, aki csak egyetlen óráig élt a hitben, az téged is 
üdvözíteni fog, ha hiszel benne.  
     A hit másik fajtája az, amit Krisztustól kegyelmi támogatásként kapunk ajándékba. Az egyik ugyanis a 
bölcsesség adományát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja 
ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát (1 Kor 12, 8). 
     Ez a Szentlélek által kegyelmi ajándékként nyert hit tehát nemcsak abban áll, hogy hitigazsággal kapcsolatos, 
hanem abban is, hogy emberfeletti erőt is ad. Akiben megvan ez a hit, és azt mondja ennek a hegynek: Menj innét 
oda; akkor az odamegy (Mt 17, 20). Amikor valaki a hite sugallatára ezt kimondja, és valóban hiszi is, hogy ez 
megtörténik, és nem kételkedik szívében, akkor megkapja ezt az ajándékot. 
     Erről a hitről mondja a Szentírás: Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag (Mt 17, 20). Mert amiként a 
mustármag méretére nézve bizony kicsi, de roppant erő van benne, és kicsiny az a hely is, ahová elültetik, mégis 
nagy ágakat növeszt, és amikor megnő, védelmet tud nyújtani a madaraknak, hasonlóképpen a hit is pillanatok alatt 
nagy dolgokat visz végbe a lélekben. A hit Istenről elmélkedik, és a lélek a hit világosságában az Istent szemléli, 
amennyire csak lehetséges. Bejárja ez a hit a nagy mindenséget, és még a világ vége előtt tanúja már az ítéletnek és 
a megígért bérek kifizetésének.  
     Legyen meg tehát benned az a hit, amellyel te szabadon elfogadod azt, ami Istenre vonatkozik, hogy azután őtőle 
viszont megkapjad azt a hitet is, amely minden emberi erőnél hatalmasabb.  
     Azt a hitet tanuld meg, és azt a hitet valljad, s csak azt tedd magadévá és őrizd meg, amelyiket az Egyház nyújt 
most neked, s amelyet az egész Szentírás hitelesít. Nem mindenki képes ugyanis áttanulmányozni a Szentírást: 
egyeseket a tanulatlanság tart vissza, másokat pedig valamilyen elfoglaltság gátol abban. Nehogy azonban 
elsorvadjon a lélek a kellő ismeretek híján, íme, a hitvallás néhány ágazatában összefoglaljuk a hit egész 
igazságrendszerét.  
     Azt akarom, hogy ez a hit legyen útravalód egész életedben, és semmiképpen se fogadj el másikat helyette. Még 
akkor se, ha mi magunk netán megváltozva bármilyen ellentétes dolgot is mondanánk azzal szemben, amit most 
tanítottunk neked, de még akkor se, ha egy ellenséges angyal változna át a világosság angyalává, és tévedésbe 
akarna vinni téged. Mert ha akár mi, akár egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit most mi 
hirdettünk nektek, átkozott legyen! (Gal 1, 8). 
     Most magukat a puszta szavakat megfigyelve, vésd emlékezetedbe a hitvallást; alkalmas időben pedig gyújtsd 
össze az egyes ágazatokhoz a szentírási bizonyítékokat! A hitvallás ágazatait ugyanis nem emberi önkény 
fogalmazta meg: hanem az egész Szentírás legkiemelkedőbb igazságait gyűjtötték itt egybe, és így állították össze a 
hit egységes tanítását. És amiként az elültetett mustármag, bár igazán kicsike mag, mégis sok ágat tartalmaz 
magában, úgy ez a hitvallás is, kevés szóban mintegy magában foglalja az igaz vallásnak az Ó- és az Újszövetségben 
kinyilatkoztatott tanítását.  
     Figyelmesek legyetek tehát, testvéreim, és tartsátok meg ezt az áthagyományozott hitet, amelyet most kaptatok, 
és írjátok be azt szívetek mélyébe! 
     Legyetek óvatosak, nehogy az ellenség bárhol is megfossza a hittől a vigyázatlanokat és hanyagokat, és 
ügyeljetek, nehogy valamelyik eretnek meghamisítson bármit is abból, amit most átadtak nektek. A hívő hasonlít 
ahhoz az emberhez, aki ezüstjét a pénzváltók asztalára teszi, és mi is éppen ezt tettük most. Isten azonban majd 
elszámoltat a kamatokról is. Miként az Apostol, én is felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és 
Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett (1 Tim 6, 13), hogy makulátlanul 
őrizzétek meg ezt a számotokra áthagyományozott hitet egészen a mi Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. 
     Az élet kincsét kaptad meg most, és ezt a kamatozásra letett kincset számon kéri majd tőled az Úr az ő 
megjelenése napján, amit a kellő időben végbevisz a boldog és egyedüli Uralkodó, a Királyok Királya és az 
Uralkodók Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, s nem is 
láthat (1 Tim 6, 15-16). Övé a dicsőség, a tisztelet és a hatalom mindörökkön-örökké.   Ámen.  
 



Új orgona a Magyar Szentek Templomában 
     Templomközösségünk régóta várt már egy igazi sípos orgonára, mely vágy a közeljövőben beteljesülni 
látszik. Az előkészületek már be is fejeződtek, s a következő napokban megkezdődik az  új orgona építése, 
amely várhatóan hamar, körülbelül két héttel karácsony előtt fog elkészülni. 
     A hangszer egy „régi-új” orgona, 1985-ben építették, s mindezidáig a Mátyás templom Béla kápolnájában 
volt elhelyezve. A kápolna rekonstrukciója keretében a hangszert idén elbontották.  
Az orgona egy 16 regiszteres, két manuálos, elektromos traktúrájú, csúszkaládás hangszer. 
    Regiszterek alatt azt kell érteni, hogy a hangszer hányféle hangszínt képes megszólaltatni. Aki már látott 
közelről orgona játszóasztalt, az láthatta, hogy azon a klaviatúrák mellett sokféle gomb, és egyéb kapcsoló 
található. Ezek legnagyobb része ezeket a hangszíneket kapcsolja ki, illetve be. Ezekre a kapcsolókra fel van 
írva a regisztereknek a megnevezése, úgy mint például Flöte 4”, vagy Subbass 16”. A regiszter neve lehet 
fantázianév, utalhat a síp alakjára, vagy a hasonló hangszínű hangszerre. Gyakoriak a német és a francia 
regiszternevek. A hangfekvést jelölő, hagyományos lábszámozás azt mutatja, hogy ha a regiszter nyitott, 
hengeres ajaksípokból áll, a manuál C billentyűjéhez tartozó síp hány láb hosszúságú.  
     A játszóasztalt régen az orgonaszekrény hátába építették be, 
később előre került. Rajta, egymás felett 
lépcsőzetesen elhelyezve, az orgona nagyságától függően 1–6, 
kézzel megszólaltatható billentyűsor (manuál) található. 

f3-ig terjed Ezek névleges hangterjedelme a C-től legalább az 
(54 billentyű, 4½ oktáv). A játszópad alatt helyezkedik 
el a hosszú, keményfa-billentyűkből álló pedál, amelyen az 
orgonista lábbal játszik (névleges hangterjedelme: a C-től 

legalább az f1-ig = 30 billentyű, 2½ oktáv). A billentyűk 
számából adódik, hogy egy 10 regiszteres, egy manuálos kis 
orgonában is több mint félezer síp található, a nagy orgonák 
pedig több ezer síppal rendelkeznek. A világ legnagyobb 
orgonája Atlantic City-ben (N.J., USA), a Convention Hall-ban áll. Ennek hét manuálja, 337 regisztere 
(közöttük egy 64’-as) és kb. 33000 sípja van. Európa legnagyobb orgonájával a passaui dóm büszkélkedhet (öt 
manuál, 230 regiszter, csaknem 18000 síp). Magyarországon a legnagyobb a szegedi székesegyház (Fogadalmi 
Templom) orgonája, öt manuállal, 136 regiszterrel, 9740 síppal. Ezt 1932-ban a híres pécsi Angster-cég 
készítette.  
A traktúra köti össze a billentyűket a szélládákkal. Amikor arról beszélünk, hogy egy orgona elektromos 
traktúrájú, akkor azt értjük alatta, hogy a játszóasztaltól az orgonaszekrényig elektromos jelek segítségével 
továbbítjuk az információkat. 
A sípok általában szélládán állnak. Az idők folyamán a szélládáknak két típusa alakult ki: a billentyűrekeszes 

(hangrekeszes) és a regiszterrekeszes szélláda. A 
klasszikus, billentyűrekeszes csúszkaláda esetében, az 
egy billentyűhöz, de különböző regiszterekhez tartozó 
sípok egymás mögött, a szélláda azonos rekeszén 
állnak. A rekeszbe a billentyű lenyomásakor, a 
billentyűszelepen át kerül levegő. A regiszter a sípok 
alatti, lyukakkal ellátott, keskeny lemez 
elcsúsztatásával kapcsolható ki, illetve be.  
A templomunkba érkező orgona fém sípjait Gerhard 
Böhm, a fa sípokat és a játszóasztalt pedig a Rieger 
orgonagyárban készítették. Mindezeket Vági Gyula 

orgonaépítő építette egybe. 
Az orgona állapota újszerűnek mondható, a Varga Orgonaépítő KFT. végzi a felújítást, illetőleg a felállítást. 
Forrás:  Hans Klotz: Az orgonáról 
 Dr. Krutsay Miklós: Az orgonáról 
 
 
 
 
 
 

A szegedi dóm játszóasztala 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közeledik az év vége! Akik ebben az évben még nem fizettek egyházi hozzájárulást, megtehetik a 
kápolnában vagy a templomban az irodaidő alatt vagy a sekrestyében. A püspöki kar által irányszámként 
megadott adó összege az éves jövedelem 1%-a.  

December hónapban a templom főbejáratánál  elhelyezett perselybe gy űjtjük az adományokat a 
"szegények karácsonyára ".  

Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezde ményezést!  

December 7-én pénteken a 
18.00-ra várjuk a Mikulást a 

Magyar Szentek Templomába. 

Szeretettel hívunk minden kis és 
nagy gyermeket erre az ünnepre ! 

        December 12. szerda 
  

            A GUADALUPEI SZŰZANYA       
         ÜNNEPE 

                     17.30-kor kezdődő szentmiséjében                           
                     emlékezünk erre az ünnepre, melyet                                      
                     P. Temesvári Benedek pálos atya mond. 

December 24-én pénteken du. 4 órakor 
pásztorjátékot adnak elő 

egyházközségünk fiataljai a Magyar Szentek 
Templomában. 

Szeretettel hívunk mindenkit! 

December 24-én hétfőn a Kruspér utcai kápolnában 22 órakor, a Magyar Szentek templomában 

pedig 24 órakor lesz az éjféli szentmise. 
December 25-én kedden karácsony napján a Magyar Szentek Templomában 9-kor, 11.30-kor, a 

Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesz szentmise. A fél 12-es szentmisén az 
Imperatrix énekegyüttes énekel.   
Dec.26-án szerdán karácsony másnapján a Magyar Szentek Templomában 11.30-kor, a Kruspér 

utcai kápolnában reggel 8 és este 7 órakor lesz szentmise.  

December 31-én hétfőn a naptári év utolsó napján hálaadó szentmise lesz a Kruspér utcai  

kápolnában 17 órakor, a Magyar Szentek Templomában 18 órakor. 
Dec. 30-án vasárnap a Szent Családot ünnepeljük.  

Január 1-je parancsolt ünnep!  Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe. 

Magyar Szentek Templomában 11.30-kor és este 7-kor, a Kruspér utcai kápolnában reggel 8 és   

este 7 órakor lesz szentmise. Kérjük Égi Édesanyánkat az újév kezdetén, vigyázzon ránk! 
 

December 1 6-án a 9 óra 
szentmise után a Bárdos Lajos 
Általános Iskola és Gimnázium 

diákjai 
betlehemest adnak el ő. 

Szeretettel várunk mindenkit  
Dec.12-én szerdán 19,30-kor a Wigner Jenő Kamarakórus által rendezett koncertre. 
Fellép a Wigner Jenő Kamarakórus (BME), és vendégeik) 
Dec. 14. pénteken 18.00-20.00 óra között Életjel jótékonysági zenés estjére. 
Fellépők, előadók: Crux együttes, imperfectum együttes, Borka Band, Simon András, 
Takács Franciska. 
 A program célja egyrészt az ádventi lelki előkészület, elmélyülés támogatása, egyben a 
katolikus értékrendet hirdető Életjel Rádió evangelizációs céljainak támogatása. A 


