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A Mogyor Szentek Templom<inok havi tdjtikoztotd fopjo.

eFe
November 13.

1 55 1 - FrSter Gydrgy bfboros 6s Castaldo csSsz6ri tSbornok vezetds6vel a magyar hadak
vi sszafoglalj 5k a t<irdkt6 | Lippa v 61 5t.
1635 - Nagyszombaton megkezdi miikdd6s6t aPhzmhny P6ter alapitotta
tudomSnyegyetem.
1805 - Johann Georg Lehner feltal6lja a hot dogot.
1907 - FelszSll az els6 helikopter NormandiSban.
1918 - rv. K6roly magyar kir6ly (I. K6roly n6ven oszh6k csSsz6r), az Eckartsau
vad6szkast6lyban irt level6ben, lemond a magyar Sllamiigyekben val6 r6szv6tel6r6l.
Magyarorsz 69 tr 6njhr6l azonban nem.
1945 - Eti6pia 6s Panama az ENSZ tagja lesz. '
1957 - A Legfels6bb Bir6s5g it6letet hirdet a Nagy ir6perben: D6ry Tiborr 9 6v,H6y
G1ul6t 6 6v, Zelk Zolthnt 3 6v 6s Tardos Tibort 1,5 6v bdrtcnbiintet6sre it6lik.
1968 - Az angliai mozikban bemutatjdk a Beatles animSci6s frlmj6t, a,,Yellow Submarine"-t.
1977 - Szom6lia felmondja egyiittmiikdd6si szerz6dds6t a Szovjetuni6val.
1979 - Az USA egyhilzaittdmdrit6 tSrsadalmi szewezetebben az|vbenLlkaiLdszl6 biboros, esztergomi
drseknek adom5nyozza a Lelkiismeret Embere Dij6t.
1994 - N6pszavaz6s er6siti meg Sv6dorsz5g csatlakozhsit azEur6pai uni6hoz.
1997 - MagyarorszSgon megalakul az Orszigos Igazs6gszolgiltatSsi Tan6cs.
200I - Az Eur6pai Bizotts6g k6zz6teszi a csatlakozni kiv6n6 Sllamokat elemz6 2001. 6vi jelentdseit, Magyarorsz6g a
csatlakoz6sra v5r6k koztjtt a 1 0 legfelk6sziiltebb orsz6g egyike, 6s 2002 v6g6re befej ezheti a csatlakozSsi
tSrgyal6sokat.
Bizony sok minden tortent ezen a napon a tdrtenelem folyamln vildgszerte, felsorolni is nehez
lenne. Nekrink m6gsem ezeL<tol az esemenyekt6l vAlt unnepunke ez a rlap. Hanem azokt6l a
n6kt61 es ferfiaktol, akiknek ereklyeit a magrar templomokban tisztelik, ma$rar foldon szulettek
vagr Magzarorsz6ghoz kot6dnek: a kanonizaJt szentek es boldogok mellett azok€t is, akiknek
nincs kri16n unnepuk, ah€tkoznapok ismeretlen h6sei, szentjei, v6rtanui.
Az apostolok korAtol kezdve haztnk foldjen kereszt€nyek sokas6:ga tett tanibizonys6.got J6zus
Krisztusrol, az Isten Fiarol. Miut6n pedig a ma$/arsAg talalt itthaze| Arpdd hAza szenteket es
peldat adott nepunknek. Taldn eryetlen fejedelmi csa16.d sem adott annyi szentet, rnint eppen az
Arpfud-hini kird.Llyi csa15.d. Szent Istv6n kir6Llyunk magvetese csodAlatos termekenys€ggel hozolt
grum6lcsot, mert t6rtenelmunk elmult szazadatt mindig beragrogtak tternzetunk szentjei. A Pilis-
Bakony es Mecsek erd6-rengetegei megteltek remet6kkel, kolostoraink szenteletti szerzetesekkel.
N6punk fiai koziil t6bben vertantrk lettek, es igr joggal mondhato, hory OrszAgunk a szentek
ot szaga, f6ldunk szentekt6l me gszentelt fold.

A magyar katolikus egyh6z november 13-6n tartja
A MAGYAR SZENTEK 6S BOLDOGOK EMLEXNEP;AT.

Ez tulaj donk€ppen egr kulon Magrar-Mindenszentek-unnep.
I

Az Anyaszentegyhiz benniinket, akik ennek a pl6biniinak kiiziiss6gilhbz tartozunk,
kiiliiniisen is iisztiiniizni akar, hogy p6lddjukat kiivessiik, a nyomukba l6pjtink,

6s a megszentel6 kegyelmet htis6gesen 6rizve a szentek soriba l6pjiink.



Jo napot! Ferenc pipa vagyok
Folytatis P. Antonio Spadaro SJ Ferenc pipivalk6szitett
interjfj6b6l (Szent M6rta H6z, 2013, augusztus 19,, 23.,29,)

Mi6rt lett jezsuita?
- Szentatya, mi inditotta arra a dont6sre, hogy bel6pjen a J6zus

Tdrsasdg6ba?

,,En valami nagyobhat akartam. De nem tudtam, hogy mit. Amikor
bel6ptem a szemindriumba, a domonkosok tetszeftek nekem, 6s voltak is domonkos barAtaim. De aztdn a
Tdrsasigot vdlasztottam, amit mdr j6l ismertem, hiszen a szemindrium a jezsuitdkra volt hizva. A Tdrsasdgb6l
hdrom dolog 6rintett meg: a misszi6s jellege, a kdzi5ss6g 6s a fegyelem. Erdekes ez ut6bbi, mert 6n
sziilet6semt6l fogva fegyelmezetlen vagyok. De a fegyelmezettsfigi)k, ahogyan az id6t beosztjflk, m6lyen
meg6rinteft. A harmadik dolog pedig val6ban alapvetS szAmomra: a ki5z6ss5g. Mindig is kerestem a kiSziissfiget.
Soha nem tartottam magamat mag1nyos papnak: szilks6gem van k6ziiss6gre. Ez l6that6 ahbbl a t6nyb6l is,
hogy itt lakom, a Szent Mdrta Hdzban: a pdpavdlasztds idej6n a nekem kisorsolt 207-es szohdban laktam. Ahol
mostvagyunk, az egy vend6gszoba. Eztv1lasztoftam, ittlakom a 201-es szobdban, mert amikor birtokba vettem
a pflpai lakosztilyt, megsz6lalt bennem egy nagyon hatdrozott )rnem(.
A pdpai lakosztdly az Apostoli Palotilban nem f6ny(i26. 6si, izl6ses, nagy, de egydltatdn nem f6ny(126. De v1giil
is olyan, mint egy oldalilra forditott tiilcs6r. Nagy 6s tdgas, de a bejdrat igaz1b6l sz(ik. lde ncseppszdmlfll6<-val
l6pnek he, 6s 6n nem, nem tudok emberek n6lkiil 6lni. Az hletemet m*sokkal egytitt kell 6lnem."

Mit jelent egy jezsuita szdmira p6p6nak lenni?
- Hogyan ertelmezi az egyetemes egyh6z szolg6lat6t, amire a szentign6ci lelkis6g f6ny6ben kapott megbizatAst? Mit
jelent egy jezsuita szilmhra p6p6nak lenni? Az ignirci lelkis6g melyik eleme segiti legjobban szolgfrlata meg6l6s6ben?

,,A megkillilnbiiztet{s - feleli Ferenc p6pa. A megktililnhdztetis egyike azon dolgoknak, amelyeken Szent lgnitc
sokat 6s nagy lelki odaaddssal dolgozott. Szdmdra ez eszkoz, hogy mind jobhan megismerje az Urat, 6s
szorosabban kcivesse. Mindig m6lyen meg6rintett az az alapelv, amellyel leirjilk lgndc liltomds1t: Non coerceri a
maximo, sed contineria minimo divinum esf. Sokaf tflprengtem ezen a mondaton a rendhen mintvezetS, mint
eliSljdr6: a legnagyobb sem k6pes magdha zArni, de a legkisehh is be tudja fogadni. A nagy 6s a kicsi ezen

er6nye a nagylelkfis$g, mely ahb6l a helyzethSl, amelyben az adott pillanathan vagyunk, mindig a horizontra
figyel, Azt jelenti, hogy megtessziik a mindennapok kis dolgait Isten 6s az emberek fel6 nyitott, nagy sziwel.
Vagyis a Hs dolgokat nagy horizontokon, lsten orszilga horizontjain 6rt6kelji)k.
Ez a vez6relv viszonyit*si pontokat kin1l a helyes 6ll6spont elfogad*sdhoz a megkliliSnbiiztetfs szdmdra, hogy
lsten dolgait az 5 szemszi5g6b6l litssuk. Szenf lgnhc szdmdra a nagy alapelveknek bele kell testesiilniilk a t6r, az

id6 6s a szem$lyek 6letkiirtilm6nyeihe)O(1il. Jflnos a maga m6djdn ilyen kormdnyzdsi 6ll6spontra helyezkedett,
amikor vez6relv6t ismftelgette: Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere, mert j6llehet mindent (omnia)
I6tott, a teljes dimenzi6t, m6gis (tgy tartotta j6nak, hogy a kev6shen (pauca), a legszfikehb dimenzi6ban
cselekedjen. Lehetnek nagy terveink, de a megval6sitdskor kev6s 6s kicsiny dolgon munk1lkodjunk. Vagy
haszn1lhatunk gyenge eszkozoket, amelyek hat6konyabbnak bizonyulnak, mint az er6s eszkoz\k, ahogy Szent
PAI mondja a Korintusiaknak irt els6leveliben.
Ez a megktiliSnbiiztet6s idSt ig6nyel. Sokan rtgy gondoljitk, hogy a v1ltozdsok 6s a reformok riSvid id1 alatt
megtiSrtfinnek. Hiszem, hogy mindig szilks6g van id6re a val6di, hat6kony vdltozds alapjainak a let6tel6hez, Ez a

megkiiliSnbiSztet6s ideje. N6melykor a megkiililnboztet6s azonnali cselekv6sre osztdnoz, pedig kezdetben rtgy
gondoltuk, k6s6bb kell cselekedniink. Ez tiSrt6ntvelem is az eturtft h6napokban. A megkiililnhiiztetfls mindig az
IJr jelenl6t6ben tdrtlnik, figyelve a jelekre, az esem6nyekre, meghallgafua az embereket, kiilonosen a
szegilnyeket. Az 6n vfllasztflsaim, meg az 6let h6tki5znapi r6szShez tartoz6k is, mint p6lddul egy szer6ny aut6
hasznSlata, mind a lelki megktililnbtiztet6shez kapcsol6dnak, ami olyan kovetelmLnyre vfllaszol, mely a

dolgokb6l, az emherekh6l, az id6k jeleinek olvasatflb6l ered. Az Urban val6 megkiiliinhi5ztet{s vezet engem
abhan, ahogyan kormAnyzok IVos hdt, 6n nem hizom a hirtelen hozott diintlsekben! Nem hizom az elsS
ddnt6sben, vagyis az elsS dologhan, ami az eszemhe jut egy diSnt6s meghozatalakor. Az ilyen diint6s 6tlkl6han
elhih64ott,Vdrnom kell, magamban 6rt6kelni, rdszdnni a sziiks6ges id6t. A megkiili5nhdztet6s bcilcsess6ge
megment az 6let sziiksilgszerfi k6t6rtelmfis5g6t6l,6s segif me gtal1lni a legalkalmasabb eszkiSziiket, amelyek
nem mindig azok, amelyek nagynak 6s er6snek l6tszanak."

(Fotytatjuk)



Idzus iitdben
A flrfi l6nya megkdrtg a papot, hogy jtijjtin el im6dkozni az apjdval. Amikor a pap meg6 rkezeft,ldLta, hogy af&fi az 6gybanfekszik, a feje k6t p6m6val feitimaszwa, az 6gyamellett pedig egy iires sz6k. Apap azt hitte ,hoysz6ltak az id6s embernek az 6 l6togat6s6r6l.

- Biztosan viirt m6r engem - sz6lt.
- Nem. Kicsoda 6n?
-En vagyok az ti segldlelklsz apar6kiiin - villaszolta pap. -Amikor megl6ttam az irres sz6ket,azt gondoltam, biztosantudt4 hogy jtivcik.
-Ja, igen, a szlk...- sz6lt az ilgyhoz kdtdtt beteg. -Becsukn6 az ajt6t?
Apapbecsukta azajt6t.
-Ezt sosem mondtam el senkinek, m6g a Linyomnak sem - mondta a f6rfi. -De eg6sz6letemben sosem fudtam, hogyan
in6dkozzam' A vasdmapi mis6n hallottam a papot azim6dkoz6sr6l besz6l:ri, d,Z az eglszolyan magas volt nekem...
Azt|nfeladtam mindgn pr6b6lkoz6st - folytatta - mtg egy nap , ttgy n6gy 6wel ezel6tt a legjobb bardtom azt mondta

nekem:

-Es b6k6sen tAvozoft? - kdrdezte.

" fdnos, az imddkozds nem mds, ynilt 9W llzussal folytatott beszdlgetds. lauaslok neked oalamit. AIj Ie egytfu:, 
.rW yltikat tegydl magad el6, 6s hit 6ItaI tdsdjdzust azon a szlken. Ez nem kislrteties, mert 6

megigerte: " En aeletek leszek mindig" . Aztdn beszdtj Hozzd, 6s fiSVelj Rd figy, ahogy most z;ekem teszed.,,
igy aztAn, aty6m, kipr6bdltam Jzt,lsannyira tetszett, hogy minden nap n6h6ny 6rdn kereszttil ezt

csin6lom. De nagyon vigydzok. Ha a lShyom megl6tn6, nogy 
"gy 

iires szekhe zbesz1lek, vagy
idegtisszeomldst kapna, vagy bez6rabra a bolond ok h6z6ba.-
A papot nagyon meghatotta a tdrt6net,lsbiztafta az id,6s t&tit,hogy folytassa tgy tovdbb. Azt6n
im6dkozott vele, megkente ola11al, 6s visszament a paplakba.

K6t nappal k6s6bb este felhivta a f&hl6nya azzal,hogy 6desapj a aznap d6lutdn meghalt.

-Igen, amikor k6t 6ra kdriil indultam otthonr6l,-o(ahivott az 6gyfthoz,elmondta az egyikfavicc6t, 6s megpuszilt.
Amikor egy 6rdvalk6s6bb haza6rtem a boltb6l holtan tal6ltaml Volt azonban valami-furc sa, aty6m.Igaz6b6ltdbb mint
furcsa - olyan hdtbotzongat6.TJgy tiintk, hogy miel6tt meghal! apa kihajolt az 6gyb6l,6s a fej6i az as,mellefti sz1kre
hajtotta...

"Mindig mondd o.zt, amit drzel6s tedd azt, amit gondolsz.
Ha tudndm, hogy ma liltlak utoljdra aludni, er6senZtiileln6lek...

s enkinek s em bizt o s _a holn apj a, s em iir e g nek, s em fi at alnak.
Lehet, hogy'maldtod uto[iara azokai, akiket sieretsz.

Ezdrt ne udrj toudbb, tedd meg ma,
mert ha sosemj\n el aholnap,

",ni7x*i{ifiifr; :;":,2?,,, o,

u,"*,*,f {1,!/;;::;3:,1Lr"f:fr?*drahhoz,
hogA teljesits egy utols6 k6r6st.,,

J€zus, odd, hogy rigy sz6ljok mindig,
mintho ez lenne oz utols6 szovotn, omelyet kimondok!
Add, hogy mindig 69y cselekedjem,
mintho ez lenne oz utols6 tetfem, omelyet vlgbeviszekl
Add, hogy 6gy tudjok szenvedni mindig,
mintho ez lenne oz utols6 gydtrelmem, omelyet felojrinlhotok Nekedl
Add, hogy nindig 6gy inrddkozzam,
mintho ez lenne az utols6 lehet6s6gem itt o fcild6n, ,hogy bes)Clgessek Veledl

Chiara Lubich



Mw*wr -@Sffiw
Magyar Szentek €s Boldogok tinnepe nooember 13-6n szerdin lesz.

Templomunk v 6d6szentjei 6k.

l7 .00 Szents6gim 6dds a templomban
18.45 Litfnia amagyar szentekr6l 6s boldogokr6l
19.15 iinnepi szentmise az, esperesi kenilet papjaival.
A szentmis6n az Imperatrix Enekegyiittes 6s az Albindni kamarazenekar miik<tdik k6zre.
vez6nyel: Srajber zsolt. A Krusp6r utcai kSpoln6ban nem lesz szentmise!

Kiizeledik az 6v v6ge! Akik ebben az
6vben mdg nem fizettek egyhflzi
hozzhjhrul6st, megtehetik a k6poln6ban
vagy a templomban az irodaid6 alatt
vagy a sekrestydben. A piispciki kar 6ltal
irdnysz6mk6nt megadott ad6 osszege az
6ves iovedelem lYo-a

Novemb er 24-6ll
vas6.rnap

Szent Erzs€bet napi
gyiijt€s less orszf,gszerte.

Az cdom6nyokol o
Kqlolikus Egyhdz szocidlis 6s korilqliv

inl6zm€,i:yeinekmeg:egit6s5reforc!iljuk. iJ

November 30-6n szombaton, az esti mise ut6n, kb. 19.30-t6t orgonahangverseny lesz a
templomunkban. A miisoron tobbek kdzdtt Buxtehude: d-moll perhidium, Bach: D6r toccata ds
fiigu, Bach: D-drir prelfdium 6s firga, illetve Schumann: op. 60. BACH firg6k szerepelnek majd.
Orgon6l: Lesk6 Zoltin. Szeretettel v6rjuk a kedves hiveket!

1

l

Bizonydra m6r tdbben 6szrevett6k
a kedves hivek kdziil, hogy azuma-
temet6b6l valaki, vagy valakik
elloptak az urnalapokal zir6 rdz-
csavarok egy j elent6s r 6szdt.
A templom k6my6k6n gyakran l6tni furcsa alaKoKat,
akik keresik az eladhat6, kdnnyen mozdithat6
6rt6keket. A kOzelmriltban rend6r0k vittek el
bilincsben templomunk ter0let6r6l egy ilyen ferfit.
K6rjiik, hogy hogyha valami gyanrisat 6szlelnek, azt
jelezzdk a templom valamelyik alkalmazottj6nak. Az
urnafedlapok at zdr6 csavarokat p6tolni fogjuk.

A Szent Imre templom
bfcsrija a

Szentimrevarosban:
november 5-6n kedden

19.00 6rakor lesz.

***
A Szent Katalin

templom bricsrija a
Tabanban: november

254nhdtf6n 19.15-kor

Id6n is lehet
alm6t
rendelni.

18 kg-os dobozokban
vanaz idared alma.
Egy doboz 6ra 2000
Ft. A sekresty6ben
lehet feliratkozni.
A jov6 vas6rnap
elvihet6.

Mi Uidg? - alMagyar Szentek Templom6nak havi t6j6koztat6 lapja. Kiadja a Magyar Szentek Pl6b6ni6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vasdmapjan. Ingyenes
kiadvany. Ha a lappal kapcsolatban b6rmilyen 6szrev6tele van megteheti a209-22-24-es telefonszdmon, vagy a1507 Bp., Pf.: 70. lev6lc(men. E-mail:
magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/maryarszentek.


