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A Magyar Szentek Templom6nak havi t5j6koztat6 lapja. Z1L4.januir

Kiadja a Magyar Szentek Pllbaruqa. Megjelenik minden h6nap els6 vasarnapj6n. Ingyenes kiadv6ny.

urunk, Ten6ked gl6riar kt nemzeteknek megfelenqz,
Vizkeresztet rijfe p napjin iinnepeljiik

vizkereszt unnepet, ameiyet eddig janulr- 2. es g. ki>zti
vas6-rnap tartoJtunk M3gerorszagon, az idei evt6l januar
6-6n unnepeljut . _FZ .+:ry_"kQrlatban azt jelenti, hogr ezen a
napon a hivek sz'dnrdta'kiitelez6 a szentmis6n val6
16szv6tel.

Januii,.6-dn a hArcimkiralyok grermek Jezusn6,l tett
16.togat6Ls5.t unnepli a katolikus egrhaz, ekkor kerul sor a vizszente}es szertartd.s6r.ra is: a
pap meg5.ldja a keresztvizet es a szent€ltvizet.

Az epifdnia n6ven is ismert vizkereszt Jezus Krisztus megjelenesenek unnepe. A
ma$/ar vizkereszt elnevezes az ilyenkor hagrom6.nyosan vegzett vizszentelesbcil
eredeztethet6.

Vizkereszt napja a IV. szazad elejen kezdett a keresztenyek koreben terjedni mint
Krisztus szuletesenek, keresztsegenek, a k5,nai menyegz6nek es a haromkiralyok
(napkeleti bolcsek) latogatas6.,nak unnepe. Kes6bb az :unnep els6dleges t6m6.ja keleten
Jezus keresztsege lett (erre emlekeztet a vizszenteles); n5rugaton viszont a hAromkir6lyok
l5-togata-sa kerult el6t6rbe, miqflamellett itt is megmaradt a vizszentej.es szertartd.sa. A II.
VatikAni Zsinat rendelkezesei ertelm6ben a r6mai katolikus egrh€a janud.r 6-dn ahiromkirilyok litogatdsit unnepli vizszentelessel egibekotve; Jezus
megkeresztelkedesenek unnepe a kovetkezo vasarnapra esik. A kanai menyegzoro!,
amelyen J6zus els6 csodajAt vitte vegbe a vizet borrA valtoztatva, eS/ kozbeesci
hetkoznapon emlekezik rneg az egr1n6z.

A vizkereszt amiatt is kiemelt unnep a katolikus egrh6z 61eteben, mert ekkor
kezd6dik meg a hdzszentel6s id6szaka. A h|zszenteles szertartd:sa sorAn a pap az
ujonnan meg6rldott szenteltvizzel meghinti a lakAsokat, hazakat; a szentelm6nv reven
nemcsak az epuleteket, hanem a benne 1ak6kat, dolgozokat is megaldja.

Urunk, Jdzus Krisztus!
A napkeleti bdlcsekkel egyiitt indulunk ttnak.
Te vagy a cdlunk, Hozzdd szeretnink eljutni, s tudjuk, hogy Te szijntelenijl
vdrsz minket. Nem a kivdncsisdg vezet minkit, hanZm a veled val6
taldlkozds fiszinte vdgya.
vdllaljuk azt d hosszi ds fdradsdgos lelki utat, amelyen"Hozzdd juthatu nk.

minket Magadhoz! Mutass neki)nk jelet, hogy Ie netirjink az atr6lt
A !d' h o gy f e I i s m e ri ii k i ste n s i g e det 6 s aldz attat f ej ezz ii k ki H Ette d
hidolatunkat! Ajdnddkul ma sziviink szeretet*t hozzuk EIdd, tstenijnk ds
Megvdlt6nk.
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Mit jelent 6nryft"a karicsony?

,,Tal5lkoz6s.tEi2'fissat. lsten szUhlelenUl kereste n6p6t, vezette, 6rizte,6s megig6rte,
hogy mindig mellette lesz.'A$sodik TOrv6nykOnyvben olvassuk, hogy lsten-v-elUnk
j6r, k6zen fogva vezet miq
lsten talilkoiasa nepev8fl
sokszor, amikor az ejfeli mir

ilmternffi kardasomykon Fenemc papiflvafl

egy apa a fi5t. Milyen sz6p ezl A kar6csony
vigasztal6s is, a vigasztal6s miszt6riuma. Oly

iitdn or5kat t6lt6ttem egyedUl a k6polndban, a hajnali
ldsnak 6s a b6k€nek ez az lrzlse t6lt6tt el.
tal6n 1974 kardcsonydn, imddsdgban toltdttem

A,stalli sz6ll6s6n. Sz6momra a kar6csony mindig
ez volt: s_zem16lni,_eminq$Sh ffi'egk n6p6t."

Mit iizen a karicsonv a maiembernek?

uA gyeng6ds6gr6l 6s a rem6nyr6l besz6l nekUnk. Amikor lsten talilkozik velUnk, k6t dolgot mond. Pd
els6: Rem6ljefekl lsten mindig kinyitja 6s sosem becsukja az ajt6kat. 6 az apa, aki ajt6t nyit nekUnk. A m6sodik: Ne
f6lietek a gyengldsdgt6l! Amikor a kereszt6nyek megfeledkeznek a rem6nyr6l 6s a gyeng6ds6gr6l, hideg egyhAzzA
vdlnak, mely nem tudja, hovd megy, ideologi6kba bonyol6dik, 6s vilSgias magatart6sformdk lepik el. lsten
egyszerUs6ge azonban azt mondja neked: Menj tovdbb, simogat6 Atya vagyok szdmodralF6lek, amikor a
kereszt6nyek elveszitik a rem6nyUket 6s a k6pess6gUket az 0lel6sre, a simogat6sra. Tal6n ez az oka, hogy tekintettel
a jov6re gyakran besz6lek a gyerekekrdl 6s az id6sekrdl, vagyis a legv6dtelenebbekr6l. Papi eletemben, bejdrva a
pl6b6nia terUlet6t, mindig azon voltam, hogy meg6reztessem ezt a gyeng6ds5get, f6k6nt a gyerekekkel 6s az
id6sekkel. Jo hatdst tesz rdm, 6s ilyenkor arra a gyeng6ds6gre gondolok, amellyel lsten szeret minket."

Mik6nt lehet hinni abban, hogy lsten, akit a vallisok v6gtelennek 6s mindenhat6nak tartanak, ilyen kicsiny6
v6lik?

,,A g0r0g atydk >szUnkathabaszisznak<<, isteni leereszked6snek hivtdk. lsten leszSll hozzAnk,6s velUnk van. Ez lsten
egyik misztdriuma.2000-ben ll. Jinos PAlazt mondta Betlehemben, hogy lsten olyan kisgyermekk6 lett, aki teljesen
egy apa es egy anya gondoskod6sdt6l fUgg. A kardcsony ez6rt ad nekUnk oly nagy 6r6met! Nem 6rezzUk magunkat
t6bb6 egyedul, mert lsten lesz6llt, hogy velUnk legyen. J6zirs olyan lett, mint egy kozUlUnk, 6s 6rtunk a legszorny0bb
v6get, egy bUnoz6 haldlit szenvedte el a kereszten."

J6zus sziilet6s6t nemegyszer 6des kis mesek6nt mutatjik be, lsten azonban olyan viligba sziiletik, amelyben
tiim6rdek a szenved6s 6s nyomorfsig.
,,Amit az evang6liumokban olvasunk, az or1m1zenet Az evangelist6k Oromrdl szdmolnak be. Nem taglalj6k az
igazsdgtalan vil6g t6m6jit, nem k6rdezik, hogyan szUlethet meg lsten egy ilyen vil6gban. Mindez annak az eredm6nye,
ahogyan mi ldtjuk a vil6got: a szeg6nyeket, a szfikolkOd6sbe szuletni k6nytelen gyerekeket. A kardcsony nem a
t6rsadalmi igazsdgtalans6g, nem a szeg6nys6g elleni sz6emel6s volt, hanem 6rdmhirdet6s. Minden m6s olyan
kovetkeztet6s, amelyet mi vonunk le ,bel6le. Egyesek igazak, m5sok kev6sb6 igazak, ism6t m6sok pedig
megideologiz1llak. A kar5csony 6rom, vall6sijellegU 6rOm, bels6, lstennel, f6nnyel, b6kevel teli 0r0m. Amikor valakinek
nincs meg a k6pess6ge, vagy olyan emberi 6lethelyzetben van, amely nem engedi meg neki, hogy meg6rtse ezt az
Or6met, akkor vil6gias viddms6gban 6li meg az Unnepet. Am a szivbeti 6r1m 6s a vitdgias viddmsdgk6zott kUl6nbs6g
van!"

A kereszt6nyek egys6g6re val6 tdrekv6s els6dleges c6lkit(z6st jelent 6nnek?

,,lgen, az Okumenizmus sz6momra els6dleges fontossig0. Ma letezik avdr lkumenizmusa. Bizonyos orsz6gokban
megdlik a kereszt6nyeket, mert keresztet hordanak vagy van bibliijuk, 6s miel6tt megolnek 6ket, nem k6rdezik, vajon
anglik6nok, luther6nusok, katolikusok vagy ortodoxok-e. A v6r Osszevegyul. Azok szem6ben, akik megolnek,
kereszt6nyek vagyunk. Egyek vagyunk a v6rben, m6g ha egym6s kOzdtt nem is sikerul megtennUnk az egys6g fel5
sztiks6ges l6p6seket; talSn m6g nem 6rkezett el az ideje. Az egys6g kegyelem, amelyet kernUnk kell. lsmertem egy
plebinost Hamburgban, aki egy olyan katolikus pap boldoggd avat5si eljdr6s6t int6zte, akit lefejeztek a n6cik, mivel a
katekizmust tanitotta a gyerekeknek. MOgOtte, az eliteltek sordban, egy lutherdnus lelk6sz 5llt, akit ugyanazon okbol
v6geztek ki. A v6rUk egyesUlt. Az a pl6bdnos elmesSlte nekem, hogy elment a pUsp6khoz, 6s azt mondta neki:
>Tov6bbra is int6zem az elj6r6st, de mindkettejUk6t, nemcsak a katolikus6t.< Ez a v6r okumenizmusa. Ma is l6tezik,
el6g olvasni a napilapokat. Akik meg6lik a kereszt6nyeket, nem k6rik t6led a szem6lyazonosit6 igazolv6nyodat, hogy
megtudj6k, melyik egyh6zban keresztelkedt6l meg. Figyelembe kell vennUnk ezt a val6s5got."

1 Janu6r r9-6n kezd6dik imanyolcad
a kereszt6nyek egys6g66rt, amelynek mott6ja

,,, H dt r d s z e k r e sz akf th at6 - e K r i szt u s? " (rKor t,:.-::7)

mise bemutat6sa
Emlekszem,



K6rhNftEs.M
Egy filoz6fia professzor azzal kezdte az egyetemi el6adSsdt, hogy fogott egy befSttesriveget, 6s

megtoltdtte 5-6 cm 5tm6r6jfi kovekkel.

Majd megk6rdezte hallgat6it.

,,Ugye tele van az iveg?" ,,Igen" - hangzott a vSlasz.

Ezutdn elSvett egy, apr6 kavicsokkal teli dobozt,6:s elkezdte belesz5rni a kavicsokat az Uvegbe.

Miutdn az aprS kavicsok kitoltott6k a kdvek kozdtti tlres helyeket, megint megdllapitott6k, hogy az

tiveg tele van. EzutSn a professzor el6vett egy, homokkal teli dobozt 6s elkezdte betolteni a

homokot a bef6ttestivegbe. A homok term6szetesen minden kis r6st kitoltott.

,,Es most - mondta a professzor - vegy6k 6szre, hogy ez az ondk 6lete. A k6vek a fontos dolgok -
a csaliidod, az egdszs6ged, a gyermeked, a bar5taid - ha minden mdst elveszlten6l, az 6leted

akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek m6g szdmltanak, mint a munk6d, a

h6zad, az aut6d. A homok - az az dsszes tobbi. Az apr6sdgok. Ha a homokot tdltdd be elSszor,

nem marad hely a kavicsoknak 6s a koveknek. Ugyanez tort6nik az 6leteddel. Ha minden id6det 6s

energiSdat az aprSs6gokra forditod, nem mFrad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazdn

fontosak szdmodra. Fordits figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetdk a boldogsdgod

szempontjiibSl,

Szdnj id6t naponta a csendes im5ra.

for.6Oi a pSroddal,

jdtssz a gyermekeddel.

Menj el orvosi ellen5rz6sre.

Rendszeresen lStogasd rokonaidat.

Mindig szakfts id6t bar6taidra.

Lesz id6d dolgozni, takarltani, bevSs6rolni, rendet rakni is.

Csak el6szor a kdvekre figyelj - azokra, amik igazdn szdmitanak.

AttitsO be a priorit5sokat.

A tobbi: csak homok. . .

Ki jelen vagy a{izben 6s a j6gben,
Csillagok kdzt 6s barry6km6ly ti16n,
S6tet 6rnydkban, f6nyl6 napsi.itdsben,
Madrlrdalban 6s kis gyerrnek szem6n,
Ki igazgatod sorsok fordul6s6t,
IJram, ne hagyd el rirva magyarod,
Hallgasd meg sziWqk fjdvi imhjfut,
Es legyen minden rigy, mint akarod,

Csdkvrirry Z,oltim: Ojevi imadsag (r6szlet)



A Maggar Szentek Pl€bdnia
6w&gi beszdmol6ja az ZOI3. 6ar6l

Eskiiv6: 27 p1tr 7-tel t6bb, mint atavaly IKeresztel6: 45 fo; 9-cel tobb, mint tavaly, ebbcil 24 fin 6s 21 16.ny
Els6ildoz6: 6 f6 /ugzanannyi, mint tavaly /B6rmdlkozott: 16 f6 ( Egretemi Lelkeszseg)
Halottak: 79 fo: ebb6l 28 f6rfi es 51 116. / 15-tel kevesebb, mint tavaly/
Mindiissze L9 f6 rGszesiilt a szents6gekben !!!
Ez nagyr6szben a hozzitartoz6k felel6ss6ge!!!

Ebben az 6vben meg a tavalyin5.l is kevesebb szentmise szS.nd6kot kertek a
kedves testverek. Szomoru, hogr lassan kihalnak azok, akik meg szentmisevel is
gondolnak elhunyt szeretteikre!

De mondathatunk szentmiset el6kert is vary kulonbo zo sz€nd6kokra, hiszen
annyi gond es baj van a vilagban 6s kornyezetunkben!
E,grhlzi adot 3OO-an fizettek. Ez a tavalyihoz k6pest is cstikken6s. Gyakran m6g
azok kozul sem 6rzi mindenki szuks6gesnek az eg/nlzi hozzdjlrulAs fizeteset, akik
rendszeresen, vas6"rnapr6l vas5rrnapra itt vannak a templomban 6s r6szt vesznek a
plebAnia r endenr 6nyein.
A jovedelemad6 Lo/o'itnak felaja'nlas6Lbol 225.000 Ft-tal t6.mogattak a kedves hivek
egrhlzkozs6gunket, a Szent Tade AlapitvAnyon keresztul. Ez 113.000 Ft-al
kevesebb, mint az elozo evben.
Tavaly kar6'.csonyra elkesziTt a temptromi sipos orgonank, ami a legnagrobb kiad6.s
ebben az 6vben, 9 millio forint. Az erre szervezett grujtes ered,menye kozel3 millio
forint volt. HAl5.san koszonjuk a felajanlAsokat.

HAlAsan koszonjuk azok adomanvait, akik a k6polna vary a templom
fenntartasdhoz, valamint az iflus5"gi programokhoz adomS"nyaikkal hozzdjdrultak.

Kosz6njuk azok munkS.j6t is, akik er" templom va$/ a k6Lpolna szebbe t6telen
egesz evben flradoztak. Koszonet a sekresf6s es a kS.ntor ald.ozatos munk6"j6.6rt, es
a ministr5.nsok o1t6,rszolg6.1at6.ert, valamint az iflusAgi korus mukodesdert.
Koszon6rn azok segitseg6t is, akik a tempiomkert szebbe teteleben segitettek ebben
az evben. Koszonom Fuzesi",Janos segitseg6t, aki a miiszaki es karbantartoi
munkakban segitett sokat.

K6szonet az Imperatrix enekegruttesnek a templomi szolgdlatat, akik
kulonosen sokszor bevaJlaltak ezt a szerepet. Kulon koszonom Dr Goblvds peter
rirnak 6s Lesko ZoIt|n k6ntor urnak a hangversenyek szewezdseben vegzett
munk6rit!
Ebben az 6vben na$/on sok urna fedlapot z6to r6zcsavart loptak el az altemplombol.
Perselyeket is tobbszor megrongaltak. Kerjuk, aki tud, napklzben is n€zzert be a
templomba, vagz az :urr;.atemetobe! Sokszor puszta jelenletunkkel is megtudjuk ovni
kozos ert6keinket.

Ktisziinetet mondok mindenkinek, aki ak6r anyagilag, akir munkijival vagy
imidsigival segitette egyhizkiizs6giink 6let6t, amit a jiiv6ben is szeretn6k
k€rni.
Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyhizkiizs6giinkGrt tett !

I

Mi Ujdg? 1 aMagyar Szentek Templomanak havi t6jdkoztat6 lapja- Kiadja a Magym Szentek Pl6bani6ja. Megjelenik minden h6nap els6 vas6rnapjdn. Ingyenes
kiadvany. Ha a lappal kapcsolatban birmilyen 6szevdtele van megteheti a209-22-24-es telefonszamon, vagy a 1507 np., tf.: 70. lev6lcimen.

E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu


