
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

  

„Mitől is lesz boldog egy esztendő?” 
 
Egyszerűnek tűnik a válasz:  
Attól lesz boldog egy esztendő minden napja, ha az, az Isten dicsőségére és 
az emberek üdvösségére telik el. 
 

Telik és nem múlik! 
Mert: 
 
Ha az idő múlik, az azt jelenti, hogy minden nappal, minden órával, 
minden perccel, minden esztendővel rövidebb lett, egyre kevesebb van még 
belőle és egyszer egészen elmúlik. 

  
De ha telik, az azt jelenti, hogy nő, minden nappal, minden órával közelebb 
van a kiteljesedéshez. Telik, azaz, telítődik, mint ahogy egy pohár, egy 
edény, s aztán egyszer egészen megtelik. Teljesen tele lesz. Kiteljesedik 
benne az élet. 

  
A múló idő elviszi az életet, egyre messzebb. A telő idő hozza az életet, az 
örök életet egyre közelebb. Aki felett múlik az idő, az rendszerint hátra fele 
néz, a múltba... 

  
Aki számára telik az idő, az előre néz, még a halálon át is, a jövendő az 
örökkévalóság felé. 

  
A múló idő öregít, a telő idő pedig megérlel. Az idő múlása nyugtalanít és 
szomorúvá teszi az embert. Az idő telése pedig vígasztal és megbékít. 

  
Akiben az idő telik, az ősz hajjal nem a szép ifjúság elmúlását, hanem a 
közelgő örökkévalóság dicsfényének jelét láthatja már. A telő időben a halál 
kapunyitás, érthető tehát előtte a nyugalom. 

  
A múló időben a halál életünk vége, a telő időben pedig csak a mulandóság 
vége, az örök élet kiteljesedése. 

 
 A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.   2014. február 

 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján.  Ingyenes kiadvány. 

 



Orgonahangverseny 

templomunkban. 

Az új egyházi év kezdetén, advent1. 

vasárnapjának vigíliáján templo-munkba 

orgonahangversenyre hívták a  híveket.  Az esti 

szentmise után szép számú hallgatóság 

jelenlétében került sor kántorunk, Leskó Zoltán 

orgona koncertjére. Zoltán csodaszép, zenei 

"csokrot" állított össze. J.S.Bach műveiből: a Dór 

toccata és fúga valamint a legismertebb orgona 

darabja a D dúr prelúdium és fúga is elhangzott. A kevésbé ismert zeneszerző: 

Buxtehude műveiből a d-moll prelúdium orgona muzsikát hallgathattuk. Zárószámként 

igazi zenei csemegével lepte meg közönségét: Albinoni remekművét játszotta az Adagio-t. 

A darabok jobb megértését szolgálta, hogy Zoltán az orgona művek eljátszása előtt 

röviden beszélt a mű keletkezéséről, jelentőségéről. Így tudtuk meg, hogy Bach a Dór 

toccata és fúga művét gyakran és szívesen játszotta templomi orgonaszentelésre és 

Buxtehude örömmel szerzett adventi liturgiához zenét.       

Az este folyamán felcsendült zeneművekkel igazi zenei élményben, örömben volt részünk. 

Örültünk, mert Kántorunk, Zoltán - súlyos betegségével megküzdve, - a nyáron 

elmaradt, orgonánk felszentelésére összeállított ünnepi koncertjét most pótolhatta. A 

hangverseny végén a hosszú és kitartó tapssal a hallgatóság elismerte és ünnepelte ifjú 

kántorunk művészi orgonajátékát.  

Majd Gábor atya is megköszönte és méltatta Zoltán szép orgona koncertjét. Gábor atya 

laudációjához csatlakozva ezúton  mi is köszönjük a lélekemelő, ünnepi, adventi zenét. 

Az Új Esztendő kezdetén, pedig további  sikeres  munkálkodást kívánunk jó erőben és 

egészségben.   A szentmiséken felzúgó orgonamuzsikája és szépen zengő ének hangja  

hirdesse mindig Isten legnagyobb dicsőségét.  

Scheuringné Dr. Pozsonyi Teréz. Fotó:Scheuring János 

 

Egy év, mennyit ér? 

 

Hogy megértsd, mennyit ér egy év, kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell. 

Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet 

hozott a világra. 

Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét.  

Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vár.  

Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.  

Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki nem tudta 

elkerülni a balesetet.  

Hogy megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmet 

nyert az Olimpián. 

 



 
avagy  

Hogyan bulizhat farsang idején egy keresztény fiatal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Úgy gondolom, ezek a dolgok tökéletesen 

megférnek egymás mellett. Az a gondolat 

miszerint a keresztény embernek szürkének, 

begyepesedettnek kell lennie, csak olyan 

emberektől származhat, akik legalább annyira 

begyepesedettek, mint a szemük előtt lebegő 

istenhívő emberkép. Olykor úgy látom, 

mintha ezzel az „élettelen” hívőképpel 

próbálnánk sokakat elriasztani Istentől. 

Szórakozni is kell az életben. Kikapcsolódni, 

és a könnyed dolgokkal foglalkozni. Ezek a 

dolgok vidámmá tesznek minket. És mi 

lehetne csábítóbb a pogány emberek számára, 

mint azt látni, hogy a keresztények 

szórakoznak, vidámak, mosolyognak. 
 

Hol vannak azok a határok, amiket 
mulatozás ürügyén nem léphetünk át? 
 

Az emberi mivoltunk megőrzése a 
legfontosabb. Az árokparton fetrengeni 
például nem egyszerűen a keresztényi 
viselkedésnek mond ellent, hanem emberi 
mivoltában okoz törést annak, aki eddig 
süllyed. Sorolhatnám napestig azokat a 
dolgokat, amelyek már egyáltalán nem 
férnek bele a jó szórakozás keretébe, de 
fölösleges lenne. A határvonalat minden 
embernek magának kell meghúznia. És ez a 
vonal nem fog teljesen megegyezni még a 
mélyen vallásos emberek esetében sem. Ez 
nem baj, hiszen mind mások vagyunk.  
 

„A nyáron fesztiválozni voltam. 

Keresztény vagyok.”  
 

„Szeretek a barátaimmal sörözni/borozni. 

Keresztény vagyok.” 
 

„Nagyon szeretek táncolni, szórakozni, 

bulizni. Keresztény vagyok.” 

 

Nem könnyű megállni a szórakozás 
sodrásában. Főleg a mai világban, amikor 

annyi a lehetőség a bulik „felturbózására” 
és a kedvünk feldobására. Ezek ellen a 

legjobb ellenszer, ha rátalálunk arra a 
társaságra, arra a zenére, amelyekben 

minden „segédeszköz” nélkül 
egyszerűen jól tudjuk érezni 
magunkat. Ez nem biztos recept, de 

sokaknak beválik. Minden szórakozóhely, 
minden fesztivál lehet keresztény-

kompatibilis, ha mi, keresztények, akik ott 

szórakozunk, személy szerint azzá tesszük. 

A szülőknek vigyázniuk kell, hogy milyen 

módszerekkel akarják a gyermekeknek 

megtanítani, meddig is mehetnek el a 

szórakozás terén. Az nem túl jó ötlet, ha 

azt sulykolják bele, hogy te keresztény 

vagy, és ezért nem teheted ezt, ezt, ezt és 

ezt. Az efféle hozzáállás egy fiatalból 

könnyen azt a reakciót válthatja ki, hogy 

ha keresztényként nem tehet meg bizonyos 

dolgokat, akkor inkább elhagyja vallását és 

éli az életét. Tudnia kell, hogy bizonyos 

dolgokat nem csak azért nem tehet meg, 

mert az a vallási tanítások szerint nem 

helyes, hanem akkor sem lenne az, ha 

pogány módon élők teszik.  

 

Van az a mondás, hogy aki korpa közé 

keveredik, azt megeszik a disznók. Ezzel 

csak úgy tudok egyet érteni, hogy akkor 

eszik meg azok a bizonyos disznók, ha ő 

maga is korpává válik. De ha a korpa között 

a disznók egy embert látnak, azt nem 

fogják felfalni. Tehát minden esetben 

embernek, emberinek maradni. Ez lehet a 

tökéletes szórakozás, bulizás határát 

kijelölő vonal alapja. 
 

 

Mivel életünk legfontosabb célja, hogy Istennek 
tetsző életet éljünk, ezért fel kell tennünk a 
kérdést, hogy egy bizonyos cselekedet (még 
akkor is, ha az kellemes) közelebb visz-e 
Jézushoz, vagy eltávolít tőle. Mindaz, ami engem 
eltávolít Krisztustól, az rossz!!! Nem az a kérdés, 
tehát hogy mit lehet csinálni, hanem, hogy 
közelebb visz-e a célodhoz. 

 



Február 11. Ez a nap a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emlékünnepe is. A franciaországi 

Lourdes-ban 1858. február 11. és július 16. között 18 alkalommal jelent meg Soubirous 

Bernadettnek a Szeplőtelen Szűz. Egy tanulatlan, egyszerű kislánnyal keltette fel a Szűzanya a 

világ lelkiismeretét a bűnbánatra és megtérésre. Őt használta fel arra, hogy betegeknek, a 

szenvedőknek a figyelmét felhívja az Eucharisztia jelentőségére a betegek életében.  

Higgyünk a testi-lelki gyógyulásban. 

Betegek világnapjához kapcsolódóan február 11-én, kedden a Kruspér utcai 

kápolnában esti szentmise keretében fél 6-kor lesz a betegek szentségének 

kiszolgáltatása.  

Előtte fél 5-től gyónási lehetőség! 
 

 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának első 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melyből hitéleti 

tevékenységeinket tudjuk  támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 

A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

Ha jövedelemadójának  második 1%-ával Egyházközségünket szeretné támogatni, akkor a  

SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 
melynek adószáma: 18055971-1-43 

ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

KARITÁSZ TÁMOGATÓ  ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 19666275-1-43 

 

  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  !  K Ö S Z Ö N J Ü K  ! 

 

 

 

 

  

Rendelkezzen Ön is adója 1+1 %-áról! – Egy fillérjébe sem kerül! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYESISKOLA 
 

Március 5-én, szerdán 19.00-kor a Magyar Szentek Templomában jegyesoktatás indul. 

A 6 alkalomból álló előadássorozat a résztvevők igazolást kapnak. 

Információ: egylelk@yahoo.com; Állandó jegyesszolgálat: www.jegyes.hu 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap első 

vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 

1507 Bp., Pf.: 70. levélcímen. E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 

 

Február 23-án, vasárnap országos 

gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. 
 

 

 Budai Egyházközségek Bálja 2014. 
március 1-én, szombaton 19 órakor lesz a 

XII. ker. MOM Kulturális Központban. 
A belépő 4000 Ft + egy tálca sütemény.  

 
Jegyek a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánián, 

a Városmajori Plébánián és a Batthyány téri 
Szent Anna Plébánián kaphatók. 

 

 

Hétfő 18 órakor és pénteken 18 órakor 

kóruspróba van a templomban. Várjuk az új 

tagokat! 

mailto:egylelk@yahoo.com
http://www.jegyes.hu/
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