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A Magyar Szentek Templomdnok havi trijdkoztat6lapja.
Kiadja a Magyar Szentek Pl6b6ni6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vas6mapj6n.

2013. mrircius

Ingyenes kiadvany.

Kdszdnjiik, te nugy pdpa! Kdriink, imddkozz irtiinkl

Az ,rIJr sz6l6skertj6nek egyszerii munkisa" gyermekeit nagyon gazdagon aj6nd6kozta meg -
felfogia azFrgyhlfz, hogy mi is tiirt6nik most?
Christof T. ZellerZelenberg komment6rja (forr6s: kath.net)

Olyan id6ben 6liink, amelyben mindenki gdrcstisen ragaszkodik saj6t kivdns6gaihoz 6s
elk6pzeldseihez, 6s annyira fontosnak tartja saj6t maght. Vannak kevesen, akik saj6t 6hajaikat m6g
engedetlens6gre val6 felhiv6ssal is keresztiilviszik, 6s ehhez m6g Kriszfus misztikus test6nek
sz5tszakiths6t is elfogadndk. Nekik 6s mindny6junknak megmutatja Krisztus ftildi helytart6ja, hogy mit
jelent a val6di altnatossfug. Teljes csendben, h6napokon kereszttil, csak Istennel val6 csendes
besz6lget6sben fontolgatja, hogy mit kivan T6le az 0r, 6s mi lenne a legiobb az Egyhinnak, 6s aztftin
elmegy. Ez emberileg mag6nyos, 6s majdnem egyediil6ll6 ddnt6s tdrt6nelmiinkben. Egy ember feladjaaz
emberis6g legmagasabb 6s legfontosabb hivatal6t. Brt, fiatalabb, 6s ahogyan rem61i, nillajobb kezekbe
teszi le. Milyen nagy jele ez a legnagyobb alazatnakl Ezzel azt mutatja meg nekiink, hogy semmi nem
rajtunk 6s a mi.teljesitm6nyiinkdn mrilik, hanem minden aj6nd6k 6s elhivat6s. Kizar6lag Isten akaratiin
mrilik minden. Es Isten a 161ek csendj6ben sz6lhozz6nk, gondolataink 6s d<int6seink magany6ban.

,,\"- ti v6lasztottatok Engem, En villasnottalak titekef' mondja Krisztus. a papu ezt mutatta meg
getcii{<. Megyek, amikor felismertem, hogy ez Isten akarata, ds hogy valaki m6s jobban tudn6 szolg6lni
Ot. mint 6n.



A kdz6letnek mennyi politikusa, menedzsere 6s m6s szemdlyei vehetn6nek p61d6t r6la! Ne artkdrdezd,
hogy mi a legjobb nekem, hol lehet a legnagyobb hasznom, hogyan tudok a legiobban csillogni, hanem
aztk&dezd, hov6 akar engem Isten vezetni, akit6l az 6letemet, az eg6szs6gemet, a tehetsdgemet kaptam?
Hol akar engem I6tni? Hogyan mrik<ldhetek kdzre legjobban egy rij, jobb vil6g fel6pit6s6ben, amilyet
nekiink J6zus Krisztus mutatott meg?

XVI. Benedek egy nagyon j6l berendezetthinat hagy r5nk. A vissza6l6si esetek feldolgoztis6t mar mint a
Hittani Kongregdci6 prefektusa mag6hoz vonta, ds hihetetlen vil6gosan 6s gyorsan levonta a sztiks6ges
konzekvencidkat. Az olyan, orsz6gokat,. ahol az Egyhaz sok hib6t krivetett el, mint pl. Irorsz6got, rij
irtmutat6sokkal 6s vezet6kkel l6tta el. Atl6that6v6 tette a Vatikan anyagi iigyeit, 6s lehet6vd tette ezek
vizsgillatdt az Europarat 6ltal, amit mdg olyan nagy orszfugok is, mint Franciaorszdg 6s N6metorszdg mdig
megtagadtak.

Olyan konyveket irt 6s rigy pr6dik6lt, mint alig valaki e16tte, aminek eredm6nyek6nt kivirta magilnak az

olyan jelz6ket, mint ,,a teol6gia Mozartjt',vagy az,,Aquin6i Szent Tam6s 6ta a legokosabb ember". Es vdgul
ebben az 6vben m6g bevezet minket a b<ijti id6be, 6s lehet6v6 teszi nekiink egy va16di, katolikus b6,jt
megdl6s6t. Olyanok vagyunk, mint a bar6nyok, akik elvesztett6k pdsztorukat, 6s sokan kdziiltink el kell, hogy
temess6k a megszeretett szok6saikat, rem6nyiiket 6s terveiket. Ebben a btijti id6ben kiildndsen arra sz6lit fel
minket, hogy im6dkozztx'tk az 6 6s a mi Egyhilzunkdrt, Krisztus Egyhaz66rt Uj pdsztorra van sziiksdgiink 6s

hrisv6tkor mar egy rij fbp6sztor fog besz6lnihozz|nk a Szent Peterbazilika loggi6jar6l.Ez a bcijti id6 val6di
bdjti id6 lesz, 6s im6ink fel fognak sz611ni a mennybe, egyiitt XVL Benedek im6ival, aki napjgink legnagyobb
616 szentje, az erdny 6s alilzat pdldak6pe, a vil6gos d<intds p6lddja, azigazshg v6de1mez6je. O maga azonban
teljesen vissza fog vonulni azimddshg 6s csend vililgdba, amint ezt megmondta.
Kriszdnj tik, nagy p6pa.
XVI. Benedek val6ban a mi id6nk legnagyobb, 6s egyben legal{zatosabb tanit6ja. Tekintsiink r5, hallgassunk
16, olvassunk t61e, 6s mindenekel6tt tanuljunk t6le! Elete p6lda lehet saj6t 6lettink szlntra. Kdszdnjiik, te
nagy p6pa. K6riink, imddkozz 6rtiink!

H6l6s kiisziinet a fordit6nak 6s a szfliereszt.ntogspoi.nu k0zremiik6d6s6nek! 
(fordftotta: C'E')
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Csatiakozzunk mi is a becsi katolikusok felhivdsdhoz tartsunk kilencedet a konklSv6 ideje alatt,

hogy a magas rangf f6pdsztorok meghallva a Szentl6lek sugallat6t m6lt6 6s kiv5l6 p6pdval
aj6nd6kozzAk meg lsten Egyh itzflnak foldi nydj6t. Olyan p6pdnk legyen, akit csoddlhatunk,

hallgathatunk 6s kovethetUnk. Akinek 6letp6ld6ja f6nyes csillagk6nt vezet minket, kez6vel szil6rdan
tartva az EgyhAz haj6jdnak korm6ny6t.

A konkl6v6 kezdet6nek pontos idej6t nem tudjuk m6g, ez6rtazalitbbi imdds6got m6rcius 4-6n
kezdjUk 6s kilenc napon 6tv6gezzUk, minden nap, megszakltds n6lkUl m5rcius 12-ig.

Uram J6zus, Egyhizad pfsztora, n6lkiiled semmire sem vagyunk k6pesek.
Kiildd eI nekiink Szentlelkedet,6s alapjaiban rijits meg minket!
Jtijj Szentl6lek, olyan nagy sziiks6gtinkvan R6d!
Jiijj 6s ajfnd6kozz nekiink egy hittel, rem6nnyel6s szeretettel teljes pr[p6t!
Jiijj, viligositsd meg Szentatyinkat, hogy mindenek el6tt Istent keresse!
Jiijj, erdsftsd meg 6to hogy Istennek 6s az embereknek szolgfljon!
Jiijj 6s vezesd, hogy az Eveng6liumhoz mindenben hii legyen, 6s ennek megfelelden tanftsa a
viligot!
Jiijj 6s sz6ld a pipa szavain kereszttil azigazsigot 6s a szeretetet!
Jiijj 6s tanftsd meg nekiink a p6pa 6ltal megismerni az Istento az Atyit 6s a Fift!
J0jj 6s segitsd az rij pipit azid,fikszavht 6rtelmezni!
Jiijj 6s v6dd az fj pipft azErgyhhz minden ellens6g6tdl!
Jiijj 6s szenteld megarz rij p6pdt, hogy a hiv6ket is a szents6gfrtifra vezesse!
Jiijj 6s segits minden hiv6nek, papnak 6s piispOknekaz rij pipa aldzatos 6s szeretettel tiirt6n6
elfogad{sfban, neki, mint Szt. P6ternek engedelmeskedni 6s 6rte imfdkozni!
J(ijj Szentt6lek, ruhdzd fel a pip6t adomfnyaiddal!
nli Atyenk, k6riink T6ged Szent Fiad, J6zus Krisztus fltalo hogy szent rij pipink legyen!
J6zus nev6ben kiinyiirgiink, a Szentl6lek rij ki:iradisi6rto hogy ezi.ltal Egyhizad 6s a vil6g
megrijuljon.
Amen



A Szent T6d6 Alapitvdny gyfijt6se
Az AlapitvSny 1993 6ta t5mogatja a Pl6b6ni6n foly6 ifj0sdgi nevel6 munkdt. 2ol2-ben
a vasdrnapi kcizris reggelikhez, ny6ritdborokhoz, azifjrjsilgicsoport kiutazdsdhoz
a n6metorszdgitestv6rpl6bdniSra, a kirdndulSsokhoz 6s egy6b gyermek- 6s ifjris5gi
programokhoz cisszesen mintegy 900 ezer forinttaljdrult hozz6.
Az ad6cscikkent6s miatt azonban a felaj6nlott to/o 6rt6ke k6t 6v alatt a fet6re esett vissza" 2OI3-ra az

Alapitv5ny cisszesen alig tcibb, mint 400 ezer forinttal rendelkezik.
Virdgvas6rnap, m6rcius 24-6n ez6rt hrisv6ti j6t6konysdgi vds6rrat egybekittiitt gyffjt6st rendeziink. A
vdsdron h5zi k6szit6sfi htisv6ti csokoldd6figurSk kaphat6ak majd kis papirdobozban.

Rdszlet Aranyszrljrfi Szent Jrflnos piisptik homfli6ib6l

Legf6bb kincsiink az imSdsdg, ?z Istennel val6 besz6lgetds; hiszen ez
tal6lkoz6s 6s egyiittldt Istennel. Amik6nt testi szemiink f6nyess6 lesz,
mihelyt a fdnyt megpillantj a, :i'gy ragyog 6s tiinddklik az Isten feld
fordul6 l6lek is, szavakkal le nem irhat6 isteni f6nyben. Persze art az
im6ds6got 6rtem, amelyik a sziv m6lydb6l fakad, nem pedig csak
bizonyos megszokSsb6l tdrt6nik: nem meghat6rozott alkalmak 6s
id6kdzdk szabj6k meg, hanem 6jjel 6s nappal sztinet n6lkiil tOr el6.

Mert gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre ir6nyftanunk,

. 
amikor belefogunk az im6dkoz6sba, .hanem az Istgn ut6ni
vdgyakozdsunkat 6s a red va16 emldkez6siinket is kapcsoljuk bele
mindennapi teend6ink vdgz6sdbe: a szeg6nyek gy6molithsdba, egydb

gondjainkba 6s iidvds j6t6konykod6sainkba. Isten fuini szeretetiink, mint a s6, izt ad mindennapi
dletiinknek, 6s olyan lesz, mint a kedves 6tel6ldozat azlJr e16tt. Ne sajn6ljuk, ha sok id6t forditunk
is r5, mert eglsz 6lettinkben mindig nagy haszon 6rad r6nk bel6le.

Az im6ds6g a l6lek vil6goss5ga, Istennek igazi megismer6se, kdzvetit6 Isten 6s az emberek
kdzdtt. Az imddsdg 6ltal a magasba emelked6 I6Iek az egekbe hatol, 6s kimondhatatlan cilel6sekkel
karolja 6t az Urat Mint a cstlppnyi gyermek az anyjdhoz, figy sir fel, 6s kdnnyezve esdi az isteni
t6pl6ldkot; saj6t kiv6ns6gai szerint k6r, de az aj6nd6k, amitkap, kiilcinb az eg6szI6that6 vil6gn6l!

Az imddsdg tiszteletre m61t6 kcivettinkk6nt van jelen Istenndl, megvid6mitja a lelket, lecsendesiti
1rzdseit. Amikor kimondom e sz6t: im6ds6g, ne szavak egym6sut6nj6ra gondolj, hiszen az s6vdrgds
az Isten ul6n, szavakba nem cinthet6, kimondhatatlan 6hitat, nem is emberi teljesitm6ny, hanem az
isteni kegyelem miive, amelyr6l az Apostol is azt mondja: Nem is tudjuk, hogtan imddkozzunk
helyesen. A Ldlek azonban maga k\nydrog helyettiink szavakba nemfoglathatd s6hajtozdsokkal (vd.
R6m 8, 26).

Azimddsdgnak ert. a kegyelmi alfunddkdl ha valaki megkapja azlJrtll, ez el nem rabolhat6 kincs
lesz szdmSra, 6s ez a mennyei t6p1616k teljesen betdlti a le1k6t. Aki pedig eil. megizleli, az az tJr
ir6nti bens6sdges 6rdk szeretetre gyullad, 6s sziv6t mintegy lobog6 tizkentheviti.

Az imhdkozSsnak ert az eredeti m6dj6t megval6sitva, diszitsd lelked hhzdt szer6nys6ggel ds
alinatossdggal, tedd ragyog6vd azigazsdgoss6g f6ny6ve1; dkesitsd j6 cselekedetekkel, mint milv6szi
aranylemez diszft6ssel, 6s tedd mutat6ss6 art - cifra 6s diszes k6vek helyett - hittel 6s
nagylelktis6ggel. Mildezek f616 hajl6kod betet6zds6iil dpitsd fel az im6ds6g boltozatdt T6k6letes
hdzat (pits teh6t azlJrnak, hogy abban, mint f6nyes kir6iyi hdzban,l6thasd 6t,rendegiil: 6t, akinek
mdr-mhr mintegy 616 m6s6t hordozod kegyelme 6ltal lelked templom6ban azim6ds6g erej6b6l.

(Supp., Hom. 6 De precatione: PG 64, 462-466)



A NAG T PROGRAMJA
A MAGYAR SzENTEK rrlrylovrAnaN

Mdrcius 2 8. Ngwcs iitdrttik :

10,00 Olajszentel6si mise
a Szt. Istv6n Bazilikdbart

18000 Szentmise az utols6 vacsora eml6k6re

22,00-ig Virrasztds (2 1,00 - az if1frsfug imalrdja)

15,00 Keresztrit a Krusp6r

1.8,00 Szertartisokkezdete

utcai kfpolnfban

(igeliturgia, passi6,
h6dolat a kereszt el6tt. 6ldoz6s.
szentsfrnyitris)

21,00 Fikly6s keresztft a templomkertben

Mdrcius 3 0. Nawszombat:

8,00-t6l Eg6sz napos szentsirlitogatrisi
lehet6s69

8,00 - 9,00 Gy6nisi lehet6s6g
( a K6poln6ban is 6s a Templomban isl

20000 A hrisv6ti vigilia szertartfsa
tiizszentelds, hrisvdti 0r0m6nek,
igeliturgia, eukarisztia liturgi6j a,

felt6mad6si kOrmenet)

Szisorf esyhdzi el6irfs. hogy a hrfisv6ti vigflia
nem kezdddhet a siit6ts6g befllta el6ttl

Mdrcius 3 L Hrtsvdtvasdrnap :

9,00 Difkmise
(A szentmise utdn
aj 6nd6kkeres6s a gyerekeknek)

11,30 Szentmise *ffi,ffi

Enekel az Imperatrix Egyiittes. Miiv6szeti vezet6:
Srajber Zsolt.

t 9.00 Egyetemistdk szentmis6je

Aprilis 1. Htisvdthdtffl:

9,00 Didkmise

11.30 Szentmise

A KRUSPER UTCAI TAPOT,NANAN

lySgvcslitdftAk:- este 6-kor szentmise az utols6 vacsora
eml6kdre.

'!_qgvp 
lulek : du. 3-kor kereszfut.

A titbbi szertartfs a Magyar Szentek Templomiban!
lWszentmise: 8,00 ; 19,00
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I iitveaelemad6jfnak els6 1%o-6t juttassa a Magyar Katolikus Egyhdz javdra, melyb6l hit6leti tev6kenys6geinket tudjuk
tdmogatni.:o A kedvezm6nyezett technikai sz6ma: 0011. A kedvezm6nyezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHAZ

: ^ 
t0rv6nvben el6irt felt6teleknek megfelelve a:ififfiliil:tlffiHltnak masodiirv,-ettdbbekkozotr azattbbi

? . ha-Egy|zk0zs6giinket szer.etn6 tfmogatni, akkor a
: szENT TADE ALAP|TVANY AZ IFJUSAGERT metynek ad6szdma: 18055971-1-4g
o ha Karitisz c6lokat szeielne t6mogatni, akkor a

a
a
a
a
a
o
a
o
a
o
o
a
a
a
a

oa-
'ooaoaoaaoaaaaaaoaooaoaoaaaaaoeaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaoooloo

Mfrcius 3-t6l 10-ig tart6s 6lelmiszer-gyffjt6s lesz:r templomban erre kijeliilt helyen. Adom6nyokat a
karitdsz iuttatja majd el a rdszorul6khoz. A legkisebb adom6nnyal is a felebar6ti szeretet csod6ja

val6sul meg kiiziittiink.

Mi Uidg? - a Magyar Szentek Templomanak havi t{j6koztat6 lapja. Kiadja a Magyar Szentek Pl6bini6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vasamapjan.
Ingyenes kiadvany. Ha a lappal kapcsolatban bdrmilyen 6szrwdtele van meg:teheti a209-22-24-es telefonsz6mon, vagy a 1507 Bp., pi.: 70. lev6lcimin. E-

mail: mae.yarszentekbp@freemail.bg, htto://wmv.oiar.hu/mas.varszentek.


