
A Mogyor Szentek Templomdnok hovi trijdkoztotd lopjo. 2Ot3. oktdber

Kiadja a Magyar Szentek P16b6ni6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vas6rnapjart. Ingyenes kiadvriny.

R6zsaftiz6r 
Kir6lyneja Tiszta Sztia

6, t", aki meglrted,hogy mindnyrijon e vikig folyomrin inkribb vihorok kcizott
hdnykolSdunk, mint szilird tolojon jcirunk, ne fordftsd el szemeidet e csillog
ragyogflsdt6l, ho nem okorod, hogy elborftson az riradot.
Ho o kfsd,rtlsek szele 6r, ha o gycitrelmek szirtjei kcjzcitt

hojdzol, n6zd o csillogot, hfvd Mtiridt.
Ha a kev 6ly sdg, o hoto I o m v 6gy, a mell6zds vagy h i ti

vet6lked6,s hulldmqi kozott htinykolSdsz, ndzd o csillogot,
hfvd Mriririt.
Ho o horog, akopzsisdg vagy o test vrigyoi f enyegetik
lelked hoj6jrit, ndzd Mdrift.
Ho q b(nokf llelmetessdge megzavor, ho o lelkiismeret
beszennyez6ddse megijeszt, ha az ltilet borzolmossrigo !

megrdmiszt,ha o szomorrjsdg f eneketlen m4-lyslge 6s a

k6t s 6gb ees 6s o r v 6ny e elny el 6s sel f eny eg et, 9 o n d o I j
Mriririro.
V eszllyb en, szilks 6gb en, kdt s 6gei db en go nd o I j Mdr i dro, hf vd Mrir i dt.
Ne trivozzd,k ojkodr 61, ne tdvozzdk szivedb6l, 6s hogy kozbenjrir6 imdjdt elnyerhesd,
ne sz(nj meg pllddjLit kovetni.
Hq 6t koveted, nemfogsz eltdvedni:
ha 6t k6red, nem f ogsz kdI sdgbeesni:

ho rrigond olsz, nem t 6rsz rossz ritro;
ho 6 fogjo kezedet , nem f ogsz elbukni,
ho 6 vddelmez, nincs mit6l f 6lned:
ho,6 vezet, nem f ogsz elfriradni;
ha 6 kegyeshozzdd, c6lba 6rsz.
fgy cinmogodbon megtoposztolod,
hpgy mennyire joggol mondja o Szentfrtis:
A sz6z neve Mdrio. Ave Mririo!"

(Szent Berndt)
Es te hdny tized r6zsaf7z€rt mondasz et okt6berben?



Jo napot! Ferenc pipa vagyok
R6szletek P. Antonio Spadaro SJ Ferenc pipival k6szitett
i nterj tij6b6l (Szent I'liArIa Hbz, 20 1 3, au g usztus 1 9., 23., 29.\

A pApa a2 ajt6nirl Allva virr rAm. Bel6pek a szob6j6ba, 6s a
p6pa le0ltet egy karossz6kbe, 6'egy magasabb es merevebb
sz6ken ril gerincproblem6i miatt, A kornyezet egyszerii, sp€rrtai. Az
ir6asztal munkatere kicsi, Meg6rint d kornyezet l6nyegre tor6
mivolta, nemcsak a bftorok6, hanem a tobbit6rgy6 is, Kev6s

konyv, keves papir 6s kev6s egy6b tArgy. Ezek kozott van egy Szent Ferenc-ikon, a Lujani Miasszonyunk, Argentina
v6d6szentj6nek szobra, egy fesztilet, egy alv6 Szent Jozsef-szobor. Bergoglio lelkis6ge nem ,,harmoniz6lt energiakb6l'
6ll ossze - ahogy 6 mondand -, hanem emberi arcokb6l: Krisztus, Szent Ferenc, Szent Jozsef, Mirria.

A pipa mosolyogva fogad, azzal a mosollyal, amely m6r tobbszor is bejArta a vil6got, 6s ami megnyitja az
emberek sziv6t. Sok minden16l kezdtink besz6lni, els6k6nt braziliai ritj6r6l. Val6di kegyelemnek tartja, K6rd6semre, hogy
kipihente-e mag6t, azt feleli, igen, j6l van, de mindenekeldtt az lfltis6gi Vil6gtal6lkoz6rol sz6l, ami szAm6ra titok,

,,miszt6rium" volt. Elmondja, nem szokott hozzA, hogy ennyi emberhez sz6ljon: ,,En azegyes embereket szeretem n6zni,
egyenk6nt, 6s azokkal tudok szem6lyes kapcsolatba l6pni, akik el6ttem vannak. Nem szoktamhozzh a tomeghez."
Mondom neki, hogy ezigaz,6s l6that6 is, 6s mindenkit meg6rint. Az emberek 6szreveszik, hogy amikor kozotttik van,
szemei t6nyleg az egyes emberekre tekintenek, A t6v6kamerik aztAn el6nk tArjdk ezeket a k6peket, 6s igy mindenki
l6thatja ezt a tekintetet, Elegedettnek t[inik, hogy az lehet, aki val6j€rban, es hogy nem kell v6ltoztatnia kapcsolattartrisi
szokAsain, m6g akkor sem, amikor milli6k vannak el6tte, mint ahogy az a copacabanai strandon tort6nt,

A Ferenc p6p6val val6 besz6lget6s val6j6ban olyan, mint egym6st keresztezd gondolatok vulkanikus 6radata,
S6t, az hogy jegyzetelnem kell, azt a kellemetlen 6z6st virltja ki bel6lem, hogy megtorok egy szrilet6ben l6v6
p6rbesz6det, Vil6gos, hogy Ferenc p6pa ink6bb a tirrsalg6shoz szokott, mint a tanitAshoz.

Ki Jorge Mario Bergoglio? '
A p6pa n6mAn mered r6m. Meg is k6rdezem t6le, szabad-e ilyen kerd6st feltenni neki.., B6lint, elfogadja a k6rd6st 6s
vAlaszol:

uNem tudom, mi lenne a leghelyesehb meghatdroz1s... En egy bfiniis vagyok. Ez a legigazabb definici6. Es ez
nem tires sz6lam, nem elcs6pelt frAzis. Bfini5s vagyok."
A p6pa tovAbb topreng, figyelmesen, mintha viratlanul 6rte volna a k6rd6s, 6s ez6rt k6nytelen lenne tov6bb gondolkodni

rajta,

ulgen, tal6n mondhatom, egy kicsit ravasz vagyok, rd tudok mozdulni dolgokra, de az is igaz, hogy egy kicsit
naiv vagyok, lgen, de a legjobh i5sszegz6s, ami a legmhlyebhrSl jiin, 6s amit a legigazabhnak tartok, val6ban ez:
>bfinos vagyok, akire ritekintett az Ur<, Megism6tli: >egy vagyok azok k6ziil, akikre rdtekintett az Ur<. A
Miserando atque eligendo jelmondatofirht mindig nagyon igaznak tartottam magamra n6zve."
A p6pa jelmondata Szent B6da Venerdbilis egyik homili6j6bol valo, aki Szent Mirt6 evang6liumi meghivdsirt magyar6zva
irja: ,,J6zus l6tott egy v6most, irgalmas szeretettel r6tekintett, 6s kivAlasztotta 6t, mondvAn neki: Kovess engem!"
Hozztiizi:
,,A latin miserando gerundium - nekem tgy tfinik - Iefordithatatlan olaszra vagy spanyolra. Egy mdsik
gerundiummal val6 forditds tetszik nekem, j6llehet ez nem l6tezik: misericordiando - irgalomra gyrtft sziwel..."
Ferenc p6pa tov6bb topreng, majd egyszer csak olyan kit6r6t tesz, aminek az adott pillanatban nem l6tom az 6rtelm6t,

,,En nem ismerem R6mAt. Kev6s dolgot ismerek itt. Ezek kiiziSft van a Santa Maria Maggiore, oda mindig
elmentem." Nevetve mondom neki: ,,Szentalya, ez most m6r mindnydjunk szlmhra vilAgosl"

,,Nos hdt, igen - folytatja a pdpa - csak a Sanfa Maria Maggior*t 6s a Szent P$ter-hazilikitt ismerem..., de ha
R6mdban voltam, mindig a Via della Scrofdn laktam. lnn6t littogattam gyakran a San Luigi dei Francesit,6s oda
jdrtam Caravaggio Szent MAt6 meghivflsa cimfi k6p6t n1zegetni."Kezdem 6rteni, mit is akar a pgpa mondani
nekem.,,J6zusnak az az ujja, igy... Mdt6 fel6. Annyira 6n vagyok. En ityen vagyok. Mint MAt6.'Es itt a piipa
hatfrrozott lesz, mintha most talAlta volna meg onmaga k6p6t, amit keresett: ,,Met6 geszfusa az,.ami meg6rint:
megragadja a p6nz6t, minthg ezt mondan6: rnem, ne engem! Nem, ez a p6nz az eny6m!< ime, ez vagyok 6n: egy
hfinils, akire riltekintett az 0r. Es 6ppen ez az, amit akkor mondtam, amikor megklrtek, hogy fogadjim el a
pdpdvitlvdlabzthsomat. Suttogora fogja: Peccator sum, sed super m isericordia et infi nita patientia Domini nostri
Jesu Christi conf isus et in spiritu paenitentiae accepto. Bfini5s vagyok, Urunk J6zus Krisztus irgalmdban 6s
v{gtelen tlirelm 6ben hizva, bfi nb 6n6 16l ekkel m 6gis elfogadom."

(Folytatjuk)



.'.:,Hatv?n 6ve v6gezt6k ki S6ndor IstvSn szal6zi testv6rt

6O 6ve, 1953. jfnius 8-5n este v6gezt6k ki a kohott v5dak alapj5n
letart6ztatott S5ndor Istv6n szal6zi szerzetest. Nem egyszerfien
i,ildiiziitt, vagy 5ldozat volt, hanem v6rtanf, Szem6ly6t p6laat6pk6nt
5llithatjuk a mai fiatalok el6.

Sdndor Istvdn Szolnokon szuletett 1914-ben, 6desapja UAV seg6dmunkds
volt. 1931-ben a f6mipari szakiskola elv6gz6se ut6n vasesztergdlyosk6nt

helyezkedett el. 1936-ban bel6pett a szallzi rendbe, mint laikus testv6r. 1940-t6l 49-ig
nyomddszk6nt dolgozott a rdkospalotai szal6zi nyomddban. Kozben L94L 6s 45 kozott kisebb
megszakitdsokkal hfrad6s katonak6nt a hadseregben szolgSlt. 1946-t6l munkdsfiatalokat
vezetett a rd kospalotai Katolikus Itj(munkdsok Orszdgos Egyesulet6ben.
Sdndor Istv6n lakhelye, s mfikdd6s6nek f6 szfnhelye a Clarisseum volt. Az Ybl Mikl6s Sltal
tervezett 6pulet az Ujpestet RdkospalotSval osszekot6 kozriti feluljdr6 mellett 6ll. Itt volt 1950
tavasz6ig a szallzi rendhdz 6s a legszeg6nyebb csalSdok iskolds gyermekeit befogad6 firjnevel6
int6zet, amelyhez annak idej6n egy nagy park, egy cserk6szotthonnak szolgd16 hdz, egy
nyomda 6s tobb mds 6pulet tartozott.
A szallziak a k6t vilSgh5borri k6zotti 6vekben jelent6s m6rt6kben tdmogattdk a katolikus
munkdsifjri mozgalom ugy6t, az orszAg szSmos pontjdn a szal6zi rendhdzakban mfikodtek
apostolkod6 munkdsifj( csoportok. Don Bosco fiai foglalkoztak a szeg6ny sorsir
munkdsfiatalokkal, 6rthetd tehdt, ha az 1945-t6l egyre er6sod6 kommunista hatalom
vet6lyt6rsat, mi tobb, kiirtand6 ellens6get'ldtott,a rend tagjaiban. A ,,munk6shatalom" 6ppen
azokra srijtott le a legkem6nyebben, akik onzetlenul azonosultak a proletSr fiatalokkal 6s
6letuket szentelt6k az 6 felemelked6srlkre, erkolcsi, szakmai, kulturSlis k6pz6srlkre.
1950 tavaszdn betiltottdk a rendek mfikdd6s6t, de Sdndor Istvdn tovdbbra is taldlkozott a
fiatalokkal, ki16ndulSsokat, osszejoveteleket szervezett 6s hittant tanitott.
Rendtdrsai nyugodt, csendes emberk6nt errll6keznek rd, akinek nem kellett sem kiabSlni, sem
fegyelmezni, a..puszta imSdsdgos jelenl6t6vel nevelt - ez maga volt a kereszt6ny 6let
magasiskolSja. O maga mindig nagyon Spolt volt, de a kdrnyezete, ahol 6lt 6s dolgozott, az is
tiszta, rendes volt, 6s ezt a rendet 6s tisztasdgot a rdblzott nyomddsz tanul6kt6l is
megkdvetelte. Nem volt sz6szittyiu, tudott kell6 id6ben besz6lni 6s nagyon tudott hallgatni,
amikor mdsok besz6ltek - talSn pont ez6rt nem kellett neki szaladni senki utdn, ragadtak rd a
gyerekek. Tudatosan k6szult a szallzi pdlydra, mint szerzetes testv6r 6s olyan szintet 6rt el, ami
6t emberileg is alkalmassS tette arra, hogy vezesse a fiatalokat.
Uipest fSutcdjdn, az Arpild fton rij kocsma nyilt, ami a Pokol csdrda nevet kapta. Bejdratdnitl ez
volt olvashat6: L6pjen be a Pokolba! A kozelben volt a szal6ziak Clarisseum nevfi hdza, ahol
kordbban az Sllamositott szallzi nyomda 6s n6pes orat6rium mfikod6tt. Az ide 6,rkez6 fiatalok
vezetdjukkel egyutt megSllapitottdk,'hogy a kocsma c6g6r6n l5tsz6 felirat kigrinyolja a hituket,
ez6rt mdsnap reggelre szurokkal bekent6k a t6bl6t. A kocsma tulajdonosa kihivta az
Allamv6delmi Hat6sdgokat, akik nyomoz6kutydkkal 6rkeztek. A nyomok egyenesen a

Clarisseumhoz vezettek, ahol elfogtak egy diSklSnyt 6s kinzdsokkal kiszedt6k bel6le a csoport
tobb tagjdnak 6s az 6ket vezet6 szerzetesnek a nev6t.
A tartomdnyf6ndk rendt6rsaival el6k6szitette Sdndor IstvSn testv6r disszidSlSsSt, de 6 az utols6
pillanatban tigy c5rezte, nem menekulhet el, amikor.tanitvdnyai itthon 6letvesz6lyben vannak.
Visszaadta a hamis iratokat 6s a p6nzt 6s maradt. Aln6ven bujkSlt DSniel Tibor szal6zi kispap
lakdsdn, 6s folytatta azt a l6lekment6 munkdt, amelyet a dolgoz6 magyar fiatalok 6rdek6ben
fejtett ki. Letart6ztatdsdra L952. jtilius 28-dn kerult sor h6zigazdijdval, Ddniel Tiborral egyutt. A
hdzmester feles6ge okozta a veszttlket, aki felbontotta a leveleiket 6s besrigta 6ket illegSlis
tev6kenys6g6rt az Allamv6delmi Hat6sdgn6l.
t952 jriliusdban letart6ztattdk S5ndor Istvdn szallzi testv6rt 6s t5.rsait, 6,s az utols6 koncepci6s
perek egyik6ben it6lt6k el koholt v5dak alapj6n. Az eljdrds a Pdrt6rs6g pere n6ven hfresult el. A
Budapesti Hadbfr6sdg t952. okt6ber 28-6n tdrgyalta az ugyet. Sdndor Istvdnt kot6l Sltali halSlra
it6lt6k. A hal6los ft6letet 1953. jilnius 8-5n 21 6ra 10 perckor hajtottdk v6gre. Legnagyobb
val6szinfip6ggel a Rdkoskeresztirri Koztemet6 301-es parcelldjdban hantoltdk el.

Boldogg5avatdsdt 2013. okt6ber 19-6n i,innepeljiik Budapesten a Szent Istv6n bazilika
el6tti t6ren, a szertartSst Angelo Amato, szal6zi 6rsek, a Szentt6avatdsi Ugyek
Kong regSci6jdnak prefektusa vezeti.



Okt6ber h6napban minden este r6zsafiiz6rtimddkozunk. H6tkdznapokon A Magyar Szentek Templom6ban
az esti szentmis6k ntdn, a Szent T6d6 kdpolndban az esti szentmis6k el6tt. Szombaton 6s vas6rnap az esti
szentmis6k el6tt, ott ahol az esti szentmise van.

' TELJES BUCSU NYERHET6...
Aki a temet6t fljtatos l6lekkel litogatla, 6s legal6bb l6lekben imfdkozik a megholtak6rt, november 1 - 8-ig
minden nap telies bfcsrit nyerhet. Felt6telek gy6n6s, 6ldozils, im6ds6g a pipa sz6nd6kin. Az 6v tobbi napj6n r6szleges
bricsrit lehet nyerni a temet6 rnegl|togatilsakot. Akik halottak napjin (vagyrs az azt megeI6z6 nap del6t6l a halottak napjilt
kovet6 6jf6tig) megl6togatnrk .gy templomot vagy nyilvinos kdpoln6t, teljes bicsirt nyerhetnek a szokott felt6telekkel. A
l6togatiskor egy Miatyinkot 6s egy Hiszekegyet kell im6dkozni. Ez a bricsir elnyethet6 a megeI6z6 \r^gy a kovetkez6
vas6:rnapon 6s Mindenszentek iirrnep6n is.

l.b 6s 1.2 osztdlvosok Kedd 6.6r6ban
15-6s terem

CNaey S5ndorn6lldik6)

1.a 6s 1. n osztflyosok Kedd 6.6rdban
203-as terem

(Zsuppbnnl T6feiv Eva)

2. osztilyosok Kedd 15.2s - 16.10
12-es terem
Balilzs afra

3-4. osztdlyosok,
els66ldozisra k6sziil6k

Kedd 14.40 - 15.25
12-es terem
Bal|zs affa

5. osztdlyosok Kedd 13.55 - 14.40
12-es terem
Balilzs afra

6 -8. oszt. P6ntek 18.00 - 18.4s Pl6b6nia

MAGYAR SZENTEK PLEBANIAN
Ovodds hittan P6ntek t7.00 -17.45 Kisterem
Kishittanosok
1-3 osztilvosok

Pdntek 17.00 -17.4s Nagyterem

Els66ldoz6s hittan Kedd 14.40 - ts.zs B6rdos Laios Iskola
10-12 6veseknek P6ntek 18.00 - 18.4s Kisterem
13-16 6veseknek P6ntek 18.30 - 19.30 Nagyterem
Ifirisisi hittan P6ntek 19.00 - 20.00 Kisterem

Imperatrix 6nekegyiittes
P16ba

Szerda 17.30 - 19.30 Kisterem

Lelk6szs6gi hittan H6tf6 19.00 - 20.30 Klub

Katekumenftus: feln6tt
kereszts6gre, els66ldozdsra,

b6rmilisra felk6szit6s

Kedd
(Szept. 24-t6l) 19.00 -21.00 Klub

F6szekrak6:
ifiri hdzas hittan

P6nteken (k6thetente) 19.00-20.30 KlLrb

Jegyesiskola
2014. mdrcius 5-t6l

Szerda 19.00 - 20.30 Klub

A HITTAT.I6NAX RENDJE zot3 12A14,
BiRDoS LAJuS iLT.ISK ES GIMN4ZIaM

ggehdSk rniiqigf vas6rnap 9 6rakor a Mag'7ar Szentek Templomiban ( utina agap6 )

A tang6 a tisitelet, a ligplenl a tordd[s tinca.
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Mi Ujttg? - a Magyar Szentek Templom6nak havi t6jdkozat6 lapja. Kiadja a Magyar Szentek Pl6b6nia. Meglelenik minden h6nap els6 vasarnapj6n.

Ingyenes kiadv6ny. Ha a lappal kapcsolatban b6rmilyen 6szrev€te1e van megteheti a209-22-24-es telefonsz6mon,yagy a 1507 Bp., Pf.: 70.
lev6lcimen. E-mail: maeyarszentekbp@fr'!2q!dl!U, http://www.piar.hu/magyarszentek.

.a XI. lc.. Magyar Tud6sok krt. I a tempbm alatti klubhelys6gben


