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Kiadja a Magyar Szentek Pldb6ni6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vasiirnapjdn. Ingyenes kiadv6ny.

Mrijus a Sztzanya hdnapja. Egdsz hdnopon 6t szebbnil-szebb megsz6litisokkol
koszontjtik 6,gi idesanyrinkot ds bizolmos kdrdseinkkel j<irulunkhozz6. Mindkdt
Ievdkenyslginksz irdnto vold rogoszkodris kif ejez6je.

Mo ony6k nopjo is von. Nogy tisztelet illeti meg oz onydkot. Minden anydt? Vcn ugyonis
sziif 6onya, anya 6s von ddesonyo.
A sz1l6anyo, 6let eI ad gy ermekdnek.

Az anya megtanftjo arro, hogyon kell f elvenni o ruhrit, hogyon kell tortqni o kdst ev,6s kdzben,
hogyon kell elrokni o jritd,kot, mit kell megtonulni oz iskoldbon, milyen udvoriosnqk kell lenni sz ismer6sok
irrint, hogyon kell olkolmozkodni akcirnyezethez, hogy sok pdnzl keressen.

Az 6desanva -MfNDEZEK MELLETT - megtonftjagyermekdt,hogyan kell imridkozni,megismerteti
vele az Istent, megismerteti vele qzokot az eszktizdket: imo, szentsAgek, biinbrinot, j6cselekedetek,
amelyekkel kopcsolotbq kerrilhet a Mennyei Atyrivol, megmutotjo neki oz utot az dr6k6let f el6,,6s segiti
ebben.Ezzel o foldi boldogsrig elnyerdse mellett az drcikllet boldogsrigdrateszi alkolmossri.

A kdlt6 ezt mondjo:

Erdekesaz,hogyoBoldogstigosSz$zMririovo|6jdbonc5usri|tq|
o foldieket osszekototte oz d,giekkel,5 o mi idesanyilnkkri is lett. Ezt Jdzus rendelet|b6l tudjuk, mikor q

keresztfiln Jrinos opostolon keresztlil minden kereszfdny ember ddesonyjdvdrendelte 6't.

A legdrdgdbb 6s legjobb ddesanydnak,
Akinek tiirelme tanftott neg jdrni 6s besz6lni,
Akinek nosotydb6t tanultam meg a vildgra nevetni,
Akinek dolgos nunkdja dltal nfttem fel,
Akinek a hite lelkemben is ldngot gyijfott,
A kinek dldozatos szeretet6b6l
ISIEN SZERETEfERE ismertem,
Egyetlen jd anydm, dldjon meg az Isten!

Van-e szebb ndv a vildgon, mint az ddesanya neve?

Van-e hfibb szfv a vildgon, mint az ddesanya szfve?
S lehet-e jobb ddesanya, mint az dldott 5z6z fuldria?

Van-e kit oly boldogstiggal drasztott el a J6isten?
lAint 6t, aki korondvat tdtja f idt fiinn az 6gben?

Vdg n6l ki.i I i 6 r d md kb en, hf v e i td I ktf r nye zett en?

6, te tegibbb 1desanya, tiriimmel 6s bival dldott,
Boldogstigos 52fu lldria, ne felejtsd el a vildgot!
Anydk napjdn hfveidre, szeretettel mosolyogj le!

"Bdes j6Istenem,
Hallgasd meg imima!
Aldd meg mindenJ6val

TdesJ6 anyimat
Ald6 k6t kezedet

Tartsad mlndig rajta,
Mosolyogl ni szeretetet,
Ne leg;ren b{rs napJa.t'

et\ttilJr rrtunl
.Anydt,
rteremtette rtm



Szent HiL[riusz piispiiknek (t361) :
,,A Szenthfroms 69" cimii 6rtekez6s6bdl

(Lib.8, 13-16: PL 10,246-249)

Ha az Ige val6ban testtd lett
(v6. Jn 1, l4), ds mi val6ban
ezt a testtd lett Ie6t vessziik
magunkho z az tJr- 6ltal adott
lakomSban, akkor minden
kdtsdg ndlkiil 6llitjuk, hogy
term6szet szerint benniink
marad dz, aki
megtestesiil6s6ben a mi
emberi term6szeti.inket mdr
elvSlaszthatatlanul magdra
vette, 6s testdnek termdszetdt a
nektink kiosztand6 testdnek

szentsdg6ben az 6rdkk6val6 termdszet6vel egyesitette, igy ugyanis mindny6jan egyek vagyunk, mert
egytlszt Krisztusban van az Atya, m6sr6szt pedig benniink van Krisztus. Benni.ink van teh6t teste
6ltal, mi meg 6benne, 6s fgy mi magunk is vele egytitt az Istenben vagyunk.

Hogy pedig kiosztott test6nek 6s v6r6nek szentsdge 6ltaI vagyunk benne, azt igy tanitja: Ez a
vilSg nem 16t engem tdbb6, ti azotfran 16ttok, mert 6n 61ek, 6s ti is 6lni fogtok majd, mert 6n az
Aty6ban vagyok, ti meg bennem, 6s 6n tibennetek (v6. Jn 14, 19-20). Ha csak valami akarati
egysdget akart volna e szavak alatt 6rteni, akkor mi6rt fejti ki ilyen r6szletesen a megval6sitand6
egysdg m6dj6t 6s rendj6t? Eszerint ugyanis hinni.ink kell, hogy o az Atyilban van az 6 isteni
term6szete 6lta1, mi viszont 6benne vagyunk az 6 testi sztilet6se 6ltal, 6 pedig mibenniink van a
szentsdgek miszt6riuma 6ltal, igy 6rtjiik meg, hogy 6ltala, mint Kdzvetit6 61ta1, milyen t6k6letes
egys6g val6sul meg: mi ugyanis 6benne maradunk, 6 meg az Atydban; 6s 6 az Atydban maradva
benntink is megmarad, igy jutunk el az Aty6val val6 egys6gre, akiben Krisztus benne van
term6szete szerint a sz0let6se 6ltal, mi pedig emberi term6szettink 6ltal vagyunk benne Krisztusban,
6s 6 is ugyanigy marad benniink.

Hogy milyen term6szetbeni benniink ez az egyseg, azt igy tanrisitja 6 maga: Aki eszi az dn
testemet, 6s issza az 6n v6remet, az bennem marad, 6n meg benne (Jn 6, 57). De senki sem lesz
6benne, csak az, akiben 6 mdr el6z6Ieg ott volt: hiszen azt az emberi test6t vessziik magunkhoz,
amelyet 6 mfu magSravett.

Ennek a tdk6letes egys6gnek titkAt m6r el6bb is tanitotta e szavakkal: Ahogyan engem az Elb
Atya kiilddtt, s 6n 6ltala 6lek, rigy az is 6lni fog 6ltalam, aki engem eszik (Jn 6, 57). Teh6t 6 az Atya
6ltal61,6s ahogy az Atya Sltal61, ugyanrigy 6lunk mi is az 6 teste dltal.

Minden hasonlat a tdkdletesebb meg6rt6st segiti el6. igy drtjiik meg jobban ezt a sz6ban forg6
igazsbgot az eloadott pdlda alapjhn. Ez teh6t 6letiink dolga, hogy a test 6ltal benntink, testiekben
legyen maradand6an veliink Krisztus; illtala veli.ink dl majd olyan m6don, ahogyan 6 dl az Atya
fitaI. r.!',rr'r'rr.r..r,r 'rr.r.rr.r*r,.r.rr rrrrr.r.r' Ima a Szenth6romsighoz :

Aldott vagy, szenth6roms6gos Istenem, akire haland6 szem nem tekinthet
aki leirhatatlan dics6s6gb.en rejt6zdl, s aki m6gis megvil6gosftod
lsziviink szemdt bdlcsessdged aj6nddk6val, 6s Gtt tint u.ls6 szob6j6ban
f,eltdrod magadat sz6munkra
Aldalak tdged, aki mindeneket fenntartasz!
H6l6tadok neked, hogy nem hizott bik6k 696 illdozatdban leled tetszdsed,
hanem asziv tdredelm6ben ds azigazsdgcselekedeteiben. Amen.
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Szentl6lek 0risten eljovetele vihar 6s triz. Vihar,

amely elseper minden 6rt6ktelent. minden

k6ts6get, minden sot6ts6get az emberb6l, s

amely vildgossdgot gyijt az emberi l6lekben.

Felnyitja az emberi szemet, hogy ne csak alkotni
tudjon, hanem val6ban boldog legyen 6s az Isten
titjdn tud3on jiirni. Szent Pdl a galatabeliekhez irt
level6ben leirja, hogy az emberi l6lek a Szenil6lek

vihara 6s trize n6lkril csak mire k6pes. Azt mondja

az apostol: ,,L6lek szerint 6lietek, akkor nem

fogjdtok teljeslteni a test kivdnsdgait. A test a

l6lek ellen tusakodik, a l6lek pedig a test ellen..,',

Tfiz a Szentl6lek Isten eljdvetele. Az isteni

szeretet az ember lelket felttizesiti, hogy ne csak

szdjjal, de tettekkel is szeresse az Istent. Erre kell

a Szentl6lek trlze 6s ezt kaptdk az apostolok

Punk6sd tinnep6n. Az6ta jdr koriil 6s ttizesiti a mi

lelktinket is a nagy parancsban: a felebariiti

szeretetben.

piinkrisd ut6n - r6git k6rnak

Krisztusnak 6lni 6s misoknak 6lni,

minden inennyei kincset elfogadni,

6s piinkcisd ut6n - adni, adni, adni!

Nagymarosi Lev6l minden Krisztust keres6
kiiziiss6gnek 2013 tavaszdn

,,llli vele elT, aki alkalmas, akdr alkalmqtlan."

E f e e e n ! Ki s t e s tv dr e m ff#r:,', l,* r tit t a ny e rw i z s gdm !
A magyar vdlogatott nyerte afoci VBi!

Fantasztikus hfrek!
Kapt6l m6r drdmhirt, igaz? Akkor biztosan ismered az
6lm6n1t, amit 6n: ery j6 hir szinte siirgeti a befogad6jdt
arra, hogy tov5bbadja, s6t az egdsz vil6ggal megossza azt.
Neki.ink, keresztdnyeknek van egy, m6g ezekn6l is
nagyobb Ordmhiriink, amelyet Ferenc phpa igy bizott
r6nk, fiatalokra egyik 6prilisi besz6de alkalm6val:
,,Vigydtek magatokkal a bizonyossdgot: az Ur dl ds veliink
jdr 4letilnk iltjdn! Ez a ti kiildetdsetek! Vigy1tek el a
vildgba ezt a remdnyt! Legltetek szildrdak a remdnyben,
mert ez az a horgony, ami osszekot az 6ggel; tartsdtok
szorosan ezt a kotelet, leg,,etek kdszen ds legyetek a
remdny hordoz6i! Ti, Krisztus tanili, tegyetek tanilsdgot a
vildg elritt, hogy Jdzus dl, 6s ez ad nekiink remdnyt,
remdnyt a vildgnak, amely mdr megoregedett egy kicsit a
hdb ortih6l, a ros sztdl, a biint6l. Hajrd fi atalok! "
Szent P5l szint6n ezt a bels6 indittat6st erositi meg: ha
ismered az Ordmhfrt, ,,d.tlj vele el6, akdr alkalmas, akdr
alkalmatlan" (2Tim 4,2). Ak6r alkalmas, ak6r
alkalmatlan? Mit jelent ez? Yajon kinek, minek az
alkalmassSgfir6l vagy annak hi6ny6r6l besz6l Szent pdl,
amikor az Ordmhir 6tadfus6r6l, hirdet6s6r6l - ma igy
mondanSnk: az evangel izici6r6l - ir Tim6teusnak?
Term6szetesnek tartjuk, hogy itt els6sorban a mdsik
emberre, az 6 helyzet5re vonatkoz6 alkalmass6gr6l,
alkalmatlansSgr6l van sz6. Mintha magdt6l 6rtet6d6 volna,
hogy mi k6szek, alkalmasak vagyunk, 6s k6rd6sek vagy
kdtelyek alapvetoen csak a befogad6 f6llel kapcsolatban
meriilnek fol.
Pedig a mi alkalmass6gunkr6l is sz6 van, a mi kdszsdgfink
kapcs6n is sz6mos kdrd6st fel kell tenntink, hogy a vilSg
fel6 fordul6 evangelizSci6nk hiteles 6s c6lba tal6l6
lehessen.
Kdpes vagyok-e el66llni az evanglliummal akkor is, ha
nekem ez k6nyelmetlen vagy alkalmatlan?
AlkalmatlansSgom bel6t5sa, tudata leb6nit-e,
visszahfz6d6v6, passziw6 tesz-e? Mennyire v6ltam,
tettem magam alkalmass6 arra, hogy meg6rt6, elfogad6 6s
egyiitt 6rz6 legyek azokkal, akikkel talSlkozom, kdztiik
azokkal az emberekkel is, akik m6g nem talSlkoztak az
Oromhirrel? Hogyan hat r6m, mit v6lt ki bel6lem
m6sok alkalmatlansdga? Hogyan ismerhetjiik fol a
lehet6s6geinket, 6s mikdnt teremthetiink alkalmat
magunk 6s m6sok szfrndra az evangllium hirdet6s6re
6s befogadhsfra? Szeretn6nk min6l t6gasabb teret
biztositani a Szentl6lek dletet hoz6 erejdnek, amely
6ltal mi magunk is elevennl - az Or<imhir 616,
taniis6gtev6 hordoz6iv6 - v6lhatunk.

E kdrddsek alapjdn kdsziiljiink egyiitt a
taldlkozdsra! Vdrunk mdjus 25-dn, reggel g frakor

a Nagymarosi Ifirtsdgi Taldlkozdra!
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Mdjusl9-6n vasdrnap
iinnepe lesz.

Piros pUnkosd, sz6llj le a vil6gra,
Tanits meg uj nyelvre, uj im6ra.

Oszlasd sz6jjel mindenUtt az ejet,
Szeretetnek sugara, SzentlSlekl

Mitjus 25-dn vasdrnq) lesz
t e mp I o m un k b an a z glS -iig!1! o zr x

u 9 drai szentmise
keretd b e n. Imddko zntnk azo kdr t a
gyermekekdrt, akik ekkor fognak
elSszor a szentsdgekhez jdrilni!

Punkosdhetfon, m6jus 2O-&n 1O 6rdtdl

ahol sok-sok €rdekes progrqm, kdziSssdg, 6s
lehetdsda ad.r tdsed is!

M6jus h6napban minden nap mondunk ott. ahol

Hdtk6znap
az esti szentmise van.

a szentmisdk ut5n, szombaton 6s vas6rnap az

esti szentmise el6tt.
/.';ffi::*ry@WW:tr*ffit

Jriniusban, jriliusban ds augusztusban a Krusp6r utcSban
h6tf6n 6s szombaton reggel nem lesz szentmise!

TISZTELETTEL KERJTJK,
jiivedelemadd,jr{nak els6 lo -6t juttassa a Magyar Katolikus Egyhaz javfxa, melybol hit6leti
tevdkenys6geinket tudjuk t6mogatni. A kedvezmdnyezett technikai szftma:0011. A kedvezmdnyezetl neve:
MAGYAR KATOLIKUS EGYHAZ A tdrvdnytren el6irt feltdteleknek megfelelve a befizetett
jiivedelemad6jr{nak mfsodik to -6t tobbek krizcitt az al6bbi alapifv6nyokra ajanlhatja: ha
Egyhfzkiizsdgiinket szeretnd t6mogatni, akkor h SZENT TAOB ALAPITVAXy AZ IFJUSAGERT
melynek ad6szhma: 18055971-l-43 ; ha Karit{sz c6lokat szeretne t6mogatni, akkor a farufASZf
TAMOGATO ALAPITVANY melynek ad6sz6ma: :',;';1.';.',': ,:':: ., ..'.:

AVE MARIA ZENEI ATUTET A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMABAN
2013.MA.IUS eS-En SZOMBATON 19.30 0neXOn

KOZREMUKODIK

BARTHA ESZTER - SZOPRAN
FULOP EVA _ ALT
ROMAN MIKOLA HEGEDU

nntisoR:
l.Pietro Caccini: 155 1-1618
2. Enrico Vercesi: 1972-
3" Kereszty Jeno: 1887-1,949
4.Charles Paston Cooper: 1867- 1893
5. W.A.Mozart: 77 56-1797
6. Georges Bizet: i83B-1875
7. Percy B.Kahn: 1BB0-i966
B. Luigi Luzzi: 1828- 1896
9. Liszt !'erenc: 1811-1886
10. Gaethno Donizetti: 1797-1848
1 1. Berkovits Arp6.d: \922-ben irta
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JEKL LASZLO _ BASSZUS
MUKK JOZSEF _ TENOR
LESKO ZOLTAN _ ORGONA

12. Max Bruch: iB3B-1920
13. Anton Bruckner: 1824-1896
14-15. Pietro Mascagni: 1786-1826
16. Kodaly Zoltdn: 1885-1967
17. Beretvas Hugo: 1872-1940
18. Mattia Battistini: 1856-1928
19. Giuseppe Verdi; 1813-1901
20. Gabriel Faure: 1845-7924
21. Pieroni Uberto: 1952-
22. C]narles Gounod: 1818-1893


