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ISTEN KINYILATKOZTATJA "JÓSÁGOS TERVÉT"  
Kedves Testvéreim! 
A teremtés és Isten terve 
99. Miért áldja az Apostol szíve mélyéből Istent? Azért, mert látja tevékenységét az 
üdvtörténetben, melynek csúcspontja Jézus megtestesülése, halála és feltámadása, és 
szemléli, hogy a Mennyei Atya hogyan választott ki minket már a világ teremtése 
előtt, hogy fogadott gyermekei legyünk az ő Egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban 
(vö. Róm 8,14sk.; Gal 4,4sk.) Öröktől fogva létezünk Isten értelmében, abban a nagy 
tervben, amelyet Isten önmagában őrzött, s elhatározta, hogy „az idők teljességében" 
(vö. Ef 1,10) megvalósítja és kinyilatkoztatja. Szent Pál tehát azt érteti meg velünk, 

hogy az egész teremtés, s különösen a férfi és a nő, nem a véletlen terméke, hanem Isten örök értelme jóakaratú tervének 
felelnek meg, aki Igéjének teremtő és megváltó hatalmával hívta létre a világot. 
Isten jóságos terve mindent megelőz 
100. Ez az első állítás arra emlékeztet, hogy hivatásunk nem merül ki abban, hogy létezzünk a világban, legyünk része a 
történelemnek, még csak abban sem, hogy csupán teremtményei legyünk Istennek; valami többről van szó: Isten 
kiválasztott minket már a világ teretmése előtt a Fiában, Jézus Krisztusban. Tehát mondhatjuk, hogy Őbenne öröktől fogva 
létezünk. Isten Krisztusban fogadott fiainak tekint minket. Isten „jóságos tervét", amelyet az Apostol „szerető tervnek" is 
nevez (Ef 1,5), az isteni akarat „misztériumaként" határozza meg (1,9), amely el volt rejtve és most Krisztus személyében és 
művében kinyilvánult. Az isteni kezdeményezés megelőz minden emberi választ: szeretetének ingyenes ajándéka, amely 
magához ölel és átformál bennünket. 
Isten tervének célja a helyreállítás 
101. De mi a célja ennek a titokzatos tervnek? Mire irányul igazában Isten akarata? Arra – mondja Szent Pál – hogy 
„mindent visszavezessen Krisztushoz, az egyetlen Főhöz" (1,10). Ez a kifejezés az Újszövetség alapvető tételeinek egyike, 
amelyekből megérthetjük Isten tervét, az egész emberiségre vonatkozó szerető tervét; olyan megfogalmazás, amely a 
második században Lyoni Szent Ireneusz krisztológiájának a magva lett: „összefoglalni az egész valóságot Krisztusban". 
Vannak talán köztetek, akik emlékeznek Szent X. Piusz pápa megfogalmazására, amellyel az egész világot Jézus 
Szentséges Szívének szentelte: „Megújítani mindeneket Krisztusban"; ez a mottó Szent Pál szavaira emlékeztet, és a szent 
Pápa jelmondata is volt. […] 
A kinyilatkoztatás teljessége Krisztus 
104. Szent Pál ezt is írja a korintusi keresztényeknek: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szívbe föl nem hatolt, amit 
Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Isten azonban a Lélek által kinyilatkoztotta nekünk; a Lélek ugyanis jól ismer 
mindent, még Isten mélységeit is" (2,9–10). 
Aranyszájú Szent János pedig az Efezusi levélhez írt kommentárjának egyik híres részében a következő szavakkal bíztat, 
hogy ízleljük meg Isten Krisztusban kinyilatkoztatott „jóságos tervének" szépségét: „Mi hiányzik neked? Halhatatlan lettél, 
szabad lettél, fiú lettél, igazzá lettél, testvér lettél, társörökös lettél, Krisztussal uralkodol, Krisztussal megdicsőültél. 
Mindezt ajándékba kaptuk és – amint írva van – »hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?« (Róm 8,32). 
Zsengeáldozatodat (vö. 1Kor 15,20.23) imádják az angyalok (...) mi hiányzik neked?" (PG 62,11) 
A kinyilatkoztatás beteljesíti vágyainkat 
105. Ez a Szentlélek tevékenysége által Krisztusban létrehozott közösség, amelyet Isten a kinyilatkoztatás fényével minden 
embernek felkínál, nem valami felesleges adalék emberségünkhöz, hanem a legmélyebb vágyak – a végtelenre és 
teljességre irányuló vágyak – beteljesedése, amelyek ott élnek minden ember szive mélyén, és kitárja nem pillanatnyi és 
véges, hanem az örök boldogság felé.  
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Szent Bonaventura tanúsága 
106. Bagnoregioi Szent Bonventura így beszél Istenről, aki kinyilatkoztatja önmagát és szól hozzánk a Szentírás által, hogy 
elvezessen minket Önmagához: „A Szentírás (...) az a könyv, amelyben az örök élet igéi vannak megírva, mert nem csupán 
hisszük, hanem birtokoljuk is az örök életet, amelyet látni és szeretni fogunk, és összes vágyunk be fog teljesedni." 
(Breviloquium,  Prol.; Opera Omnia V, 201sk.). 
Boldog II. János Pál pápa tanúsága 
107. Végül Boldog II. János Pál pápa arra emlékeztetett, hogy „a kinyilatkoztatás olyan vonatkoztatási pontot hoz be a 
történelembe, amelytől az ember nem tud eltekinteni, ha el akar jutni a saját élete misztériumának megértéséhez; másrészt 
viszont ez az ismeret folyamatosan visszautal Isten misztériumára, amelyet az értelem nem képes teljességében kimeríteni, 
hanem csak megragadni és a hitben elfogadni tudja."  (Fides et ratio enciklika 14). 
A hit aktusa válasz a kinyilatkoztatásra 
108. Ilyen távlatokban nézve mit tehát a hit aktusa? – Az ember válasza Isten kinyilatkoztatására, aki megismerteti 
önmagát, feltárja jóságos tervét; s hogy Szent Ágoston kifejezésével éljünk: hagyjuk, hogy megbilincseljen az az Igazság, 
aki Isten, egy olyan Igazság, aki a Szeretet.[…] 
A hit aktusa megtérés 
110. Mindez alapvető változást hoz létre egész valósággal való kapcsolatunkban, minden új megvilágításba kerül; tehát 
igazi megtérésről van szó. A hit „a mentalitás megváltozása",  mert Isten, aki Krisztusban kinyilatkoztatta önmagát és 
megismertette velünk szerető tervét, lebilincsel, magához vonz, életünk értelme lesz, a szikla, amelyen életünk szilárd 
alapot talál. 
112. […]Hitünk, reményünk és szeretetünk által újra meg újra be akar lépni a világba és akarja, hogy a mi éjszakánkban 
újra felragyogjon az ő fényessége.   
                                                                                                         (részlet XVI. Benedek pápa december 6-i katekéziséből) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esztendőt temetni összesereglettekEsztendőt temetni összesereglettekEsztendőt temetni összesereglettekEsztendőt temetni összesereglettek. 
Régi jó szokása a magyar embereknek, 
Esztendőt temetni összesereglettek. 
Esztendőt temetni, újat köszönteni, 
Múltból a jövőbe bátran tekinteni. 
E szokáshoz híven összesereglettünk, 
Hogy az elmúlt évtől szépen búcsút vegyünk. 
Búcsút vegyünk annak öröm, bánatitól, 
Eredményeitől és kudarcaitól. 
Nem volt sikertelen az elmúlt esztendő, 
Áldásban, termésben nem volt szűkölködő. 
Isten megáldotta verejtékhullásunk, 
Ha nem is színültig, tele a hámbárunk. 
Szőlőhegyeink is gazdagon teremtek, 
Vidámító jó bort bőven csepegtettek. 
Barátságot szőni, bánatot felejtni, 
Sógorság, komaság összejön vigadni. 
Összejön, de szemét a jövőbe veti, 
Vajon mit takar az? Folyton azt kérdezi. 
Örömet takar-e vagy pedig bánatot? 
Sikert, eredményt-e vagy pedig kudarcot? 
Ne felejtsd, jó népem: a haladás titka, 
Ma is, ezután is: imádság és munka. 
Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság, 
Emberé a munka, Istené az áldás. 
Örömmel köszöntlek ez Újesztendőben, 
Áldás szálljon rátok gazdagon és bőven. 
Mezőn kalász nőjön, réten fű zöldüljön, 
Munkában a nóta vidáman csendüljön. 
Miben szűkölködünk? - ami még meg nincsen, 
A beállott Újévben adja meg az Isten. 
Ez a kívánságunk, ami még úgy kéne, 
Megértést és békét a népek szívébe. 
Hogy keresztény néped megtérjen és éljen, 

Sok szenvedés után boldog időt érjen. 
Adjon az Úristen ez újévben víg kacagást, csengőt, 
Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt!Boldog Újesztendőt!Boldog Újesztendőt!Boldog Újesztendőt! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A szentelmények az Egyház által alapított szent jelek, melyek lelki hatásokat jeleznek és érnek el az Egyház 
könyörgése folytán A szentségek és a szentelmények fogalmát a 10-11. sz. óta különböztetik meg, ekkor alakult ki a 
teológiában a szentségekről szóló tanítás. A szentelmények az élet bizonyos körülményeit szentelik meg, előkészítik az 
embereket a szentségek sajátos hatásának befogadására  Nem úgy adják a Szentlélek kegyelmét, mint a szentségek, 
hanem az Egyház imádságának segítségével előkészítik a lelket a kegyelem befogadására és segítenek azzal 
együttműködni. 
 Az áldás a benedicat latin kifejezésből származik, ami jókívánságot, jó mondását jelenti. Valami jót előidéző 
szó vagy gesztus.  
 Ezekkel a bevezetőkkel már könnyebben megértjük a lakásszentelés, 
megáldás fogalmát. Vízkereszt napján (jan. 6.) vagy az azt követő időben 
húshagyó keddig bezárólag a pap vagy diákonus szenteltvízzel meghinti a 
lakásokat, házakat. Az ajtó szemöldökfájára krétával felírja az évszámot és népi 
értelmezés szerint a Háromkirályok nevének (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) 
kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 13.  
Eredetileg a 3 betű a latin áldásformula kezdőbetűi: Christus Mansionem 

Benedicat ('Krisztus áldja meg e házat'):                     20 + C + M + B + 1320 + C + M + B + 1320 + C + M + B + 1320 + C + M + B + 13    
Ennek félreértéséből, elírásából fakadt a Háromkirályok „beazonosítása”.  
A szertartás keretében imádkoznak az ott élő család élő és elhunyt tagjaiért, a 
családi békéért, egészségért és egyéb kéréseket is a hívek könyörgésébe lehet foglalni. (Tehát ily módon nem csak a 
lakás fölújítása vagy a ház fölépülése után lehet végezni lakásszentelést.) 
 Plébániánkon is meg lehet hívni az atyákat lakásszentelőre jan. 6 és hamvazószerda között. 
 Ennek egyeztetésére a sekrestyében van mód a szentmisék előtt-után vagy irodaidőben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GYŰJTÉS AZ ORGONÁRA! 
Január 20-tól február 10-ig minden vasárnap a szentmisén a templomi 

orgonánkra gyűjtünk, melynek teljes költsége 9 millió Ft. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

„VÁSÁROLJON MEG” EGY ORGONASÍPOT! 
 

10.000 forint adománnyal megválthatja orgonánk egyik sípját! 
Aki egy vagy több orgonasípot „vásárol” meg, nevét az adakozók névsorában az 

orgonaszekrényben elhelyezzük! 
 

KÖSZÖNJÜK ADOMÁNYÁT! 

 



 
 
 
 

A Magyar Szentek Plébánia évvégi beszámolója az  2012. évről 
 

Esküvő:   20 pár     14-gyel kevesebb, mint a tavaly / 

Keresztelő: 36 fő;            5-tel kevesebb, mint tavaly, ebből 17 fiú és 19 lány  
Elsőáldozó:          6 fő    /2-vel kevesebb, mint tavaly / 
Bérmálkozott:   11fő   ( Egyetemi Lelkészség) 
Halottak:            94 fő: ebből 40 férfi és 54 nő. / 16-tal több, mint tavaly/ 
Mindössze 27 fő részesült a szentségekben ! Ez nagyrészben a hozzátartozók 
felelőssége!!! 

Ebben az évben nagyon kevés szentmise szándékot kértek a kedves testvérek. Vajon 
mi ennek az oka? Nincs kiért vagy miért imádkozni? Vagy nem hiszünk a szentmise 
erejében? A virágokat már hiába hordjuk a sírokra, azzal már nem tudunk segíteni elhunyt 
szeretteinken, legfeljebb a külső képet javítjuk. Ha valamit még tehetünk lelkük 
megmentéséért, az az értük felajánlott ima és szentmise. 

De mondathatunk szentmisét élőkért is vagy különböző szándékokra, hiszen annyi gond és 
baj van a világban és környezetünkben! 

Magyarországon a plébániák közvetlenül nem kapnak sem állami, sem egyházi 
normatív támogatást, hanem a területükön élő hívek tartják fenn adományaikkal.  
Az egyházközség területén kb. 14,000 ember él. Templomba illetve kápolnába 
vasárnaponként 700 – 800 fő jár. Ebből egyházi adót 320-an fizettek. Az így felajánlott 
összeg kb. 700.000 Ft-al csökkent. Gyakran még azok közül  sem érzi mindenki 
szükségesnek az egyházi hozzájárulás fizetését, akik rendszeresen, vasárnapról vasárnapra 
itt vannak a templomban és részt vesznek a plébánia rendezvényein. Pedig a perselypénz az 
vajmi kevés ahhoz, hogy egy ekkora templom és plébánia kiadásait fedezni tudja. 
A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 408.000 Ft-tal támogatták a kedves hívek 
egyházközségünket, a Szent Tádé Alapítványon keresztül. Ez 300.000 Ft-al kevesebb, mint 
az előző évben. 
Karácsonyra elkészült a templomi sípos orgonánk, ami a legnagyobb kiadás ebben az évben. 
Ezért január 20-án gyűjtést szervezünk templomunkban és a kápolnában az orgonára. 

Hálásan köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a templom fenntartásához, 
valamint az ifjúsági programokhoz adományaikkal hozzájárultak.  

Köszönjük azok munkáját is, akik a templom vagy a kápolna szebbé tételén egész 
évben fáradoztak. Köszönet a sekrestyés és a kántor áldozatos munkájáért, és a 
ministránsok oltárszolgálatáért, valamint az ifjúsági kórus működéséért. Köszönöm azok 
segítségét is, akik a templomkert szebbé tételében segítettek ebben az évben. Köszönöm 
Füzesi János segítségét, aki a műszaki és karbantartói munkákban segített sokat. 

Köszönet az Imperatrix énekegyüttesnek a templomi szolgálatát, akik különösen 
sokszor bevállalták ezt a szerepet.  

Lopások száma valamelyest csökkent ebben az évben. De azért a perselyeket többször 
megrongálták. Sokszor puszta jelenlétünkkel is megtudjuk óvni közös értékeinket, azzal hogy 
napközben be-be nézünk a templomba, vagy az urnatemetőbe. 

 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy 
imádságával segítette  egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnénk kérni.  

Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett ! 
 
Mi Újság? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. 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 


