
A Magyar Szentek Templomdnok hovi tdjdkoztal6lapja.
Kiadja a Magyar Szentek P16b5ni6ja. Megjelenik minden h6nap elsS vasarnapjin.

20t3. jrlnius

Ingyenes kiadvdny.

Ferenc pSpa 6ld5sa
S.Em.R. Tencrsro BpRrowe 6llamtitkar irr 2013. m6jus 3-an kelt level6ben FenrNc p6pa

nevdben es megbiz6s6b6l megkciszcinte Piisprlki Karunknak a Szentatya nevnapjina kiilddtt
j6kivans6gokat. FBneNc p6pa b6toritja ptispdkeinket 6s a hiveket, hogy hagyatkozzanaklsten
irgalmfra,6s igy, atyai gyeng6ds6g6t megtapasztalva, legytink k6pesek egyre tdbb tiirelmet,
megbocs6t6st 6s szeretetet tanrisitani. R6ma Ptispoke mikdzben ana buzdit, hogy kitart6an
im6dkozzunk 6rte 6s szolgSlatdert, szivb6l kijildi apostoli dlddsdl a F6p6sztorokra 6s

mindazokra, akik lelkip5sztori gondoskod6sukra vannak bizxa.

Ndlad, emberr G nagy f6datr fireny6r szinben tfegv6lt6dat2

Urnapja. '

Mit is jelent ez a sz6? Tudatlanul n6zem, 6s toprengek, mi van benne.

Valaminek vagy valakinek a napja. Teh5t valami kUl6nleges nap. TalSn Unnep.

Hdnyszor mondjuk valakinek a siker6re: ,,ez a Te napod!" vagy 6pp

sikertelens6ge eset6n: ,,ez nem a te napodl" Egyre tdbbet halljuk azt is, hogy
minek van a napja. A viz napja, a F6ld napja, a betegek napja, a v6sdrl6s
napja, a kommunikdci6 napja, az elektromossdg napja, aut6mentes nap, a
kult0ra napja, a b5ke napja, 6s igy tovdbb. Valami miatt mdsok ezek a napok,

mint a t6bbi. Persze ezekre gyakran nem figyelUnk oda. De milyen fontosak
szdmunkra a szUlet6snapok 6s n6vnapok. Olyankor mindent az Unnepelt

kedv6re teszUnk, az 6 kedvenc6t k6szltik ebSdre vagy uzsonn6ra, meglepik,

megaj6nd6kozzflk.
Az Urnapja: az0r napja!Az Olt6riszents6g kiemelt Unnepe!

Mit jelent ez nekirnk?
Viz napja egyszer van egy 6vben, s ha elfelejtjUk, akkor vdrnunk kell egy 6vet.

Milyen j6, hogy mi minden h6ten kapunk egy ilyen Unnepet! Mert minden vasSrnap az Or napja, s egy 6vben

egyszer kiv6ltk6pp is UnnepeljOkaz Urat, aki Teremt6nk, Megv6lt6nk, lstenUnk 6s Aki azOltAriszents6gben
minden nap nekunk adja onmag6t. Hogyan? Nem kell neki finom 6teleket k6szlteni, vagy meglepni. De

megajind6kozni 6s a kedv6ben j6rni igen!
Mennyi aj6nd6kkal halmoz el 6 engem! Hogyan is viszonozhatndm?

lstenem! Mutasd meg nekem, hogyan jdrhatnek a kedvedben, hogyan fejezhetn6m ki szeretetemet

ir6ntad! Hogyan 6rhetn6m el, hogy ez, val6ban a Te napod legyen? Nyisd fel lelki szemeim el6tt v6gyaidat,

hogy meg tudjalak ajdnd6kozni szeretetemmel!
Tudjuk, hogy val6jdban minden nap az Ov5! Minden reggel rijra meg 0jra dt6lhetjUk azt az izgalmat,

ami azyalAnd6kozSs izgalma: Ma hogyan jdrjak az 6 kedveben, ma hogyan mutasspm meg szeretetemet

lr€tnta?



Szent Agoston piispiik Vallomdsaina k kii nyv6b6l

(Lib. 10, 26. 37 - 29,40: CSEL 33, 255-256)

Ugyan hol tal6ltalak, hogy megismertelek? Nem volt6l ugyanis 46gemldkezetemben, miel6u t6ged megismertelek. Hol taliltalak l'olnu, frbgi
megismerhesselek, ha nem magadban, te ftikittem Iakoz6? Nincs sz6 itt semmifele
helyr6l. Kcizelittink hozzdd,6s t6volodunk t6led, de helyr6l sohasem besz6lhetiink.
Igazsdgom, ott vagy mindeniitt, 6s irrlnyitod valamennyi t6led tan6csot k6r6t, s egy
id6ben felelsz az cisszes k6rdez6nek, a ktikinbcjz6 tandciertrimrinkod6nak is.

Vildgosan felelsz, de nem hall mindenki t6ged vil6gosan. Mindenki tan6cs6rt
eseng, amire n1zve 6ppen tan6csot akar, de nem mindi g a^halljfk az emberek, amit
6k szeretn6nek. Az a legderekabb szolg6d, aki nem annyira arra iparko dik, hogy azt
halliVt6led, amit 6 akar, hanem azt akarjaink6bb, amit nrllad hallott.

Eppen olyan rdgi, mint rir<ikkrin rij Sz6ps6g: kds6n gyulladt ftil szereteted
bennem, fme, beliil volt61, 6n pedig kiviil ds kint kerestelek. Sz6ps6ges vitagodnak 6n ruts6gommal rohantam
neki. Velem volt6l, de 6n nem voltam veled. T6vol tartottali triled engem olyan dolgok, amelyek nem
l6tezn6nek, ha nem volndnak benned. Hivt6l, ki6ltott6l, 6s dsszetdrted stiketsdgemei. F<ilcsilldmlott6l,
sugarad r6m tizdnltitt, 6s messze iined, vaksdgomat is. Illatozt6l, lnlelegzetet vettem, 6s milr lihegek fel6d.
Megizleltelek, m6r ehezek re6d, 6s szomjrihozlak t6ged. Meg6rintett6l, 6s b6kess6gedre ttitgyuttaOt a
vdgyam.

Ha majd teljes mivoltommal hozzild ragaszkodom, nem t6p tdbb6 sem faradts6g, sem fajdalom. El6 tesz
6letem, 6s majd egdszen veled tciltekezik. Fcilemeled, akit bei<iltesz, 6s mert eg6s-en m6g nem t6lt6tt6l el,
<inmagamnak is terhdre vagyok. Csataznak siralmat 6rdeml6 rirdmeimmel <jrdmre m6tt6 szomorus6gaim, s
nem tudom, melyik felen lesz majd a gy6zelem.

Jaj nekem, IJram, kdny<iriilj meg rajtam! Hadakoznak gonosz flljdalmaim der6k cirrimeimmel, 6s nem
tudom, hogy melyik rdszhez p6rtol a gybzelem. Jaj nekem, kdnyoiiilj , IJrarrt, rajtam! Jaj nekem! Nem
takargatom, fme, sebeimet. Orvos vagy, 6s 6n bete! vagyok. Irgalmas y&Ey,6n nyomorult vagyok.

Nos, vajon nem kiizdelem az ember 6lete a fttldrin? (Vd. J6b 7, l).fi Oha.lt bajt 6s neh6zs6geket?
Parancsolod: trirjiik el 6ket, 6mde hogy szeressi.ik is, nem parancsolod. Amit csak trir az ember, sohasem
szereti, ha a tiirdst mag6t tal6n szereti is. Esetleg <iriil, hogy trirhet valamit, de jobban szeretn6, ha nem volna
mit elttirnie. Balsorsban jobb napokra v6gyakozom, 6s j6sorsban bajt6l rettegek. Hol itt a k6z6prit, ahol
emberi dletiink ne lenne ktzdelem? Jaj evil6gi sikereinknek is, m6g egyszer,rijra mondom, mert a balsorst6l
va16 rettegds 6s a romland6 drd'm leskel6dik r6juk. Jaj evil6gi bajainknak is, m6g egyszer, rijra, harmadszor
is mondom, mert leskel6dik r6juk jobb napokra vrlr6 6hajt6sunk. Amde kem6ny * balsorr, 6s tiirelmiink
kdnnyen haj6tdr6st szenved. Teh6t az ember 6lete nem sziinet n6lktil val6 kiizdelem a ftldrjn?
Irgalmad nagys6gdban van csup6n minden rem6nys6gem.

Az Istentiszteleti 6s Szents6gi Kongregdci6 hathrozata Vizkereszt 6s Mindenszentek iinnep6r6l
Az Istentiszteleti 6s Szentsdgi Kongreg6ci6 enged6lyeAe, hogy Magyarorszdgon Vizkereszt i)nnepe ezenhil ne
a ianudr 2-a ds 8-a kr;zd esd vasdrnap, hanem janutir 6-dn keriiljdn megiiniepldsre. Ezenkiviil - Kar6csony
napiihoz, Szitz Mht'ra Istenanyas6ganak tinnep6hez 6s Nagyboldogasszony iinnephez hasonl6an - V[zkereszt
iinnepe ds Mindenszentek Iinnepe mostant6l a magtarorszdgi egthdzmegtdkben kitelezT iinnep.

Az EgyhSzmegyei hatirrend ezils 20. 6vfordul6j a
Hrisz dwel ezeL6tt,1993. m6jus 30-iin, Piinkrisd iinnep6n adta ki Bolooc
II. JANos PAL p6pa Hungarorum Gens kezdetii apostoli konstituci6j6t,
amellyel megszabta a magyarorsz6gi egyh annegylk ij hat6rut, elrendelte
a Kaposv5ri 6s a Debrecen-Nyiregyhazi Egyhazmegy6k megalapitfusfut, a
Veszpr6mi Egyh6zmegy6t F6egyhdzmegye szintj6re emelte, 6s
F6egyhazmegy6nk elnevez6s6be - kcivetve az elterjedt gyakorlatot -
beiktatta F6varosunk nev6t.



HungaRio: a kedvezm6nyes jelentkezEs meghosszabbftva

A HungaRio nemzeti katolikus ifjrisfgi talillkozl szewez1i 2013. jfnius
15-ig meghosszabbitottfk z tal6lkoz6ra val6 kedvezm6nyes jelenikez6s
hatriridej6t. A talflkoz6ra, amelyre 2013. jrilius 24. 6s 2g. k6z6it keriil sor
P6csett, mintegy k6tezer fiatalt v6rnak.

A Rio de Janeir6-i Ififsdgi Vil6gtal6lkoz6val pirhuzamosan tartott nemzeti
katolikus i{ris6gi taliikozo a piispdki katekdziseken ds szentmisdken trilkultur6lis programokkal, miihelymunk6kkal, tinchfuzawal, kdztis
im6ds6gokkal, koncertekkel 6s If risdgi Fesztiv6llal vfuja a P6csre l6togat6 166s 35 dv krizotti r6sztvev6ket. A HungaRibra 6rkez6 fiatalok
bekapcsol6dhatnak a Rio de Janeir6-i esemdnyekbi, megtap asztalva ezdltal js
az ifi ris6gi vil6gtal6lkoz6k 6lm6ny6t, lelkiilet6t.
A HungaRi6t a Magyar Katolikus Piisp6ki Konferencia Ifirisdgi Bizottsdga szewezi egyiittmrik6dve a p6csi
EgyhSzmegydvel. A talSlkoz6ra nemcsak Magyarorszdgr6i, hanem hat6ralnkon trilr6l is v6rnak fiatalokat. A
nehezebb artyagi kdriilm6nyek ktiz<itt 616 hatdron trili rnagyar fiatalok r6szv6tel6nek t6mogat 1sftra a szervez1k
szolidarit6si alapot nyitottak.
Atal6lkoz6 szervez6ijrinius 15-ig meghosszabbitottiik a kedvezmdnyes jelentkezds hat6ridej6t. Azok a fiatalok,
-akik gddig az idopontig regisztrdlnak az esemdnyre, kedvez6 felt6ieleickel vehetnek ftszi a programokon. A
kds6bbiekben a rdszvdtel kcilts6eei emelkednek.
A szervezok cinkdntesek jelentkez6sdt is v6rjttk, akik
segddkeznek majd.

a talfllkozS szewezds6ben 6s lebonyolit6sdban

A HungaRio honlapja rdszletes tdjdkoztatfust nffit a programr6l, a jelentkezds feltdteleir6l 6s egydb gyakorlati
tudnival6kr6l:rwlrv.huneario2013.hu, valamint friss inform6ci6k tatamatot< a taldlkozo Facebook-oldaldn is,
amely a r,rr,vw. facebo ok. com/ifuisagi. tal alkozo cimr6 I 6rhet6 el.
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Babits Mih6ty :Psychoanalysis Christiana

Mint a b6kos szentek 6llnak a ftilkdben
kfviilr6l a szemnek kifaragva sz6pen,
de befe16, hol a falnak fordul h6tok,
csak darabos szikla s durva tcirds t6tog:

ilyen szentek vagyunk mi!

Micsoda 6s szirtbol v6gt6k ki lelkrinket,
hogy bris darabjai mdg 6rdesen csiingnek,
6rdesen, szennyesen s felig sziiletetlen,
hova nem srit a nap, hova nem f6r a szem?

Krisztus urunk, segits meg!

Hallottunk 6jtat6s, r6gi farag6kat,
kik mindent egyforma tiirelemmel r6ttak,
nem trir6dve, ki mit l6t bel6le s mit nern:
tudva, hogy mindent 16t gazddjuk, az Isten.

86r ilyenek lenn6nk mi!

Ugyis csak az IJr latmindenki szemdvei,
s hamit temagadb6l sz6gyenkezve ndzel,
tudd meg, ldkem, s borzadj, mert szemeden 6ltal
az Isten is ndzi, az Isten is l6tia!

Krisztus urunk, segfts meg!

Oh jaj, hova brijhatsz, te magadnak-r6me,
amikor magad vagy az It6l6 k6me?!
Strucc-m6d fiir a percek vak ftivenye al6
balga fejrink, - s igy 6r a f6lig-kdszHalill,

s akkor miv6lesziink mi?

Gy6natlan 6s vakon, az lvekszennydvel
lciknek egy szemdtre a hib6s cser6ppel,
melynek nincs cscirgbje, s ize mindrirdkre
elrontva, mosatlan hull vissza a rogbe.

Krisztus urunk, segits meg!

Ki farag valaha benniinket egdszre,
ha nincs kem6ny vds6nk, hogy magunkat v6sne,
ha nincs kalapdcsunk, szi.inteleniil dfl6,
legf5j 6bb m6lyiinkbe belefirr6 frrr6?

Szenved6sre lettiink mi.

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:
Oh h6ny 6les vasnak kell rajtunk faragni,
mig mdlt6k nem lesziink, hogy azEgkir6lya
bedllitson majdan szobros csarnok6ba.

Krisztus urunk, segits meg!



Els66ldoz6 in k. lmhdkozzu n k 6rtii k!

Szab6 Janka, Urb6nyi Kinga, Rost6s Cintia,

Kirdly DSniel, Hunyadi Levente, Dallos Beatrix

Eg6sz tan6v minden dr<im66rt 6sbinat66rt,
minden siker66rt 6s kudarc66rt

adiunk hdltit esviitt
2013. ifinius 16+in a 9 6rai

szentmisdben, melyen a gitdros kdrus dnekel!

Gyermelctdbor, NYARI T/LBOR, Ifi tdbor:
Jrilius 1. -jrilius 8. Miskolctapolca

A t6bor 6nkdlts6ge: azoknak, akik rendszeresenj6rnak hittanra,

ministr6lni 10 000 Ft, (ha egy csal6db6l tobben jOnnek, akkor

8000 FVf6) m6soknak 20 000 Ft a k0lts6giik, rnelyet a

jelentkezesi adatlappal egyiitt kell leadni jun- l6-6n!!!

prrrr:rrrrrr:-
r Miserend valtoz6s I
a IVIIJ\/IWIIU Y sllvasl

' Nydri iddszakban (lttrius,jrilius, augusztus I
I h6napokban) a Kruspdr utcai Szent Tddd laipolndban I
r h6tf6n 6s szombaton nem lesz szentmise. I
t A Magyar Szentek Templom6ban jril. 6s aug. I
I n0napban nem lesz vasfrnap este 7-kor az r

-,o4o-ia4o c-anfmicat Ir egvetemista szentmise!
lrrrr---r-rrrr

208. jrtnius 15-dn 10.30-kor
papszentel6s lesz Esztergomban.

F 6egyhinmegy6nk papntivend6kei kdziil AoArra

Mxl6s, LErrENvt ErraANuel6s LonNcz ZolrAN
PBren diak6nusokat szentelik papp6. Ugyanebben a

szentmis6ben n6gy dttiddves papndvenddket szentelnek

diak6nuss6: HooAsz ANlRAst, Lexeros BrNcEt,
MenroN ZolrANr 6s SzEvmne IsrvAwr.

Imidkozzunk 6rtiik!

Templomunk felszentel6s6nek 17. 6vfordul6i 6t iinnepeliiik

2013. sugusztus 18-dn

ctfdl 72-es piispdki szentmisdn.

Ekkor ttldjuk meg a templom fii orgondidt, ds ddlutdn 2-t6l S-iS

orgonuh ungv ers eny lesz!

A szentmis6t kovet6en kdzds eb6d lesz a hiveknek a templomkertben,

a hagyom6nyokhoz hiven papak - papok focimeccs 4 6rakor,
j6t6kok a gyerekeknek,

6s pingpongozhsilehet6s6g -nem csak- kamaszoknak (tit6t, labd6t hozzatokl)

Mi Ujdg? - a Magyar Szentek Templom6nak havi t6j ilkoztatllapja- Kiadja a MryVar Szentek Pl5bdnia. Megielenik minden h6nap els6

vasamipjan. tngylnes kiadvany. Ha a lappal kapcsolatban b6rmilyen 6szrevdtele van megteheti a209-22'24-es telefonsz6mon,vagy a

t5bZ ep., pf.: 70. lev6lcimen. E-mail: masvarszentekbp@freemail.hu htto://www.piar.hu/maeyarszentek


