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2014. április 27-én vasárnap délelőtt 
Rómában a szentek sorába iktatják  

XXIII. János és II. János Pál pápát! 
 

Imavirrasztás előzi meg a szentté avatást április 26-án a római plébániákon. 
Maga a szentté avatás „igazi hitünnep” lesz. Lényegét tekintve egy spirituális üzenet, mert az 

életszentség ünnepe. XXIII. János és II. János Pál római püspökök lévén nagyon szoros 
kapcsolatban álltak Róma egyházával. Szolgálatuk stílusát az emberekhez való közelség, a 

befogadás, a szerető gondoskodás jellemezte. A szentté avatás Isten kegyelmének jele, 
amellyel az Úr a keresztény élet modelljeként állítja elénk a hit két emberét. Igyekezzünk 

tehát a lelkiség ösvényén járni, ebben a szellemben készülve a nagy eseményre. 
 A bergamói egyházmegye papja elmondta, hogy Roncalli pápa szülőföldje megválik 

néhány javától, hogy tanúságot tegyen a szeretetről ebben a kegyelmi időszakban. Karitatív 
kezdeményezésekkel segítenek Haitin, Albániában és Bergamo városában is. A 900 helyi pap 
ezen túl felajánlja egy havi fizetését a munkagondokkal küzdő embereknek. 

A római egyházmegye papja pedig bemutatta a kommunikációs kezdeményezéseket, 
amelyeken keresztül a hívek, főleg a fiatalok elmélyíthetik a két szent tanúságtételét. 

Létrehoztak egy többnyelvű honlapot: www.2papisanti.org, és egy Twitter-fiókot 
@2popesaints. Emellett a szentté avatás megjelenik a YouTube-on és a Facebook-on is. A 

következő napokban elérhető lesz a Santo Subito elnevezésű alkalmazás is, amelyet Karol 
Wojtyłának szenteltek. 

Vatikáni részről nincs előrejelzés a szentté avatási szertartáson részt vevő hívek 
számára vonatkozóan. Mindenkit várnak a szentmisére, amelyre a Pápai Ház Prefektúrája 

nem ad ki jegyeket (mint pl. a szerdai általános audiencia esetében). Tehát a hívek részvételi 
jegy nélkül követhetik a szertartást a Szent Péter-téren és az oda vezető sugárúton (Via della 

Conciliazione). 
A szentmisére a bazilika előtti emelvényen kerül sor. A szertartást megelőzően 

eléneklik az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, illetve szövegrészleteket olvasnak fel a két 
pápától. Mintegy ezer bíboros és püspök koncelebrál, illetve 700 pap áldoztat a Szent Péter-

téren. 
A szentszéki sajtóterem vezetője megerősítette, hogy ugyanazokat az óriás gobelin-eket 

függesztik ki a Szent Péter-bazilika homlokzatára, mint amelyeket a boldoggá avatásokon 
használnak. II. János Pál ereklyetartója megegyezik a boldoggá avatáson kiállítottal, míg 

XXIII. János számára egy ugyanolyan ereklyetartót készítenek. A szertartáson jelen lesz az a 
két személy, akik Karol Wojtyła közbenjárására csodás imameghallgatásban részesültek. A 

szentmise után a hívek leróhatják tiszteletüket a két új szent sírjánál. Április 28-án a 
bazilika főpapja, Angelo Comastri bíboros hálaadó szentmisét mutat be a Szent Péter-téren a 

szentté avatásokért.                                                                               
 Vatikáni Rádió honlapjáról 

 
 A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.   2014. április 

 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján.  Ingyenes kiadvány. 
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B A C H: MÁTÉ - PASSIÓ 

Április 14., Nagyhétfő, 19 órakor: Teljes I. rész 
Április 15., Nagykedd, 19 órakor. Teljes II. rész 

  
Előadják: 

Srajber Zsolt ( evangélista )  -  Kéringer László ( Jézus ) 
Kertész Szilvia ( szoprán )  -  Puskás Eszter ( alt ) 

Nagy Tibor István ( tenor )  -  Tarnai Dávid ( basszus ) 
Gesualdo Kamarakórus ( karigazgató: Stimecz András ) 

William Byrd kamarakórus ( karigazgató: Molnár Johanna ) 
Bethlen Gábor Gimnázium leánykara (karigazgató:Stimecz András) 

Ádám Jenő Gyermekkar 

( karigazgatók: Alpárné Baranyai Rita és Szalay Katalin ) 
Kiegészített Budavári Kamarazenekar 

( művészeti vezető: Héja Benedek ) 

Szalay Simon ( hegedű )  -  Regős Júlia ( viola da gamba ) 
Adorján Ferenc  -  Borbély Zoltán 

Borzsák Kamilla  -  Simon Melinda ( fuvola ) 
Pintér Kata  -  Liget Regina ( oboa ) 

Bátki Hedvig  -  Fias Gabriella ( oboa, angolkürt ) 

Balázs Bálint  -  Sztanó András ( gordonka ) 
Göblyös Péter  -  Koós Eszter ( orgona ) 

Vezényel: 
Héja Benedek 

 

Belépés díjtalan 
 

MAGYAR SZENTEK TEMPLOMA 
1117 BUDAPEST  MAGYAR TUDÓSOK KRT. 1. 

 

 

 

Mel Gibson Passió című filmjében elgondolkodtató 

jelenet az, amikor Jézus magához öleli, valósággal 

simogatja keresztjét. Mi magunkhoz tudjuk-e ölelni 

keresztjeinket? Nem attól leszünk Krisztus-követők, hogy 

ismerjük az ő tanítását, hanem attól, hogy szeretettel 

vállaljuk azokat a helyzeteket, kihívásokat, melyekkel az élet 

naponta szembeállít.  

Az is lényeges, hogy ne csak a Krisztus-követéssel járó nehézségeket lássuk, mert 

akkor megfáradunk, elcsüggedünk. Vegyük észre lemondásaink, áldozataink 

gyümölcseit is, hisz ez mindig új erőt, lelkesedést ad.  

A kereszt mindennap hűségesen érkezik családjaink életébe. Ezzel együtt 

azonban Jézus naponta bátorít bennünket: „Ne féljetek!”  

Őrá hallgassunk! Ne féljünk a mindennapi élet olykor embert próbáló terheitől, a 

sokszor kilátástalannak, szorongatónak tűnő helyzetektől. Ne féljünk, mert 

velünk van Isten! Ahogy a 138. zsoltárban olvashatjuk: „Bármikor hívtalak 

segítségül, meghallgattál engem, és gyarapítottad az erőt lelkemben”. 



H ú s v é t 

Pazarul ünnepel a világ karácsonykor, aztán egy-két 

nap, és vége mindennek: elfeledünk jászlat, barmokat, 

hideget, pásztorokat, de leginkább a kisdedet és 

szüleit. Megszületett, miért is? Az ünnep lényege, a 

Megváltó születése elvész a sok színes fény mögött, 

üres lufivá változik… Mennyivel másabb a húsvét! 

Örök életet szerző, megváltást biztosító, feltámadást 

ígérő. A végtelen létet adta nekünk Jézus azzal, hogy 

engedte magát elítélni. Elfogadta a korbácsütéseket, a 

töviskoronát, a bíbor leplet. Nem lehetett belőle 

kicsikarni sem átkot, sem siránkozást. Ahogy ismerni 

vélem őt, végig imádkozott kínzóiért. 

Jézus szenvedését filmen látva sírva, könnyes szemmel kérdezzük: hogy tehették ezt vele? 

Sajnáljuk őt, pedig emberi szenvedése mögött ott ragyog a dicsőség koronája. 

Bizonyosságként tudjuk, hogy szenvedése véges, halála nem örök. De bizony sírjunk, mert 

mi voltunk Pilátus, az ordító tömeg, a korbácsot emelő katona, a tövisszedő, koszorút fonó 

római. Talán azért nem ünnepeljük annyira fényesen a húsvétot, mert bánt a lelkiismeret? A 

jászolban fekvő, édes kicsi teremtést könnyebb szeretni, ünnepelni, mint a vérző testű, 

elgyengült Megváltót? Emberi természetünk nem akar tudomást szerezni a szenvedésről, 

elhessegeti magától a halál gondolatát. 

A világon sokan vállalják a keresztre feszítést, hogy átéljék, amit Jézus érzett. Mi csak 

fizikai fájdalmat érezhetünk, amit ő akkor érzett, föl sem tudjuk fogni. Feszítsük keresztre 

inkább bűneinket, rossz hajlamainkat, önzésünket, lustaságunkat, torkosságunkat, 

paráznaságunkat! Tiszta szívvel, nemes elhatározásokkal, jótettekkel felfegyverkezve 

szaladjunk mi is az üres sír felé, győződjünk meg arról, hogy valóban feltámadt 

Kolozsi Noémi Bernadette  

Mit tanúsít az üres sír?  

Minden esztendő húsvétja nekünk szegezi ezt a kérdést, amire egyenként 

válaszolnunk kell. A válaszunk a feltámadásba vetett hit táplálójává tesz. Az Üdvözítő 

feltámadásával kiürült sír az apostolnak és a tanítványoknak nagy talány volt. A Mester 

többször beszélt nekik kereszthaláláról és feltámadásáról, de nem értették. Hosszú időre 

volt szükségük, amíg megbizonyosodtak ennek valóságáról. Megváltónk templomainak 

díszítő jelképes sírja azóta is megmaradt ilyennek. Elmélkedésre késztet. Nem tudunk 

elmenni szótlanul előtte. 

Ami nehezünkre esik: tudatosítani, miért üres a sír. Az élet Urát megölték ugyan, de élve 

kijött belőle, s él. Az apostoloknak is nehezen sikerült, a ma embere küszködik vele. 

Mintha könnyebb lenne kételkednie, nem szívesen vállalja ennek tisztázását, 

hitetlenkedik. Tudomásul kell venni, hogy Üdvözítőnk sírja a győzelem jelévé 

magasztosult. Aki elfogadja, annak reménye erősödik, s vigasztalódik általa. Erről meg 

kell győződni, de másnak is beszélni kell reményünk alapjáról. 

Koncsag László  

 

http://www.vasarnap.katolikhos.ro/15-szam-2013-aprilis-14/1029-panorama167/2242-husvet
http://www.vasarnap.katolikhos.ro/15-szam-2013-aprilis-14/1029-panorama167/2239-mit-tanusit-az-ueres-sir


 

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 

A törvényben előírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek között  az alábbi 

alapítványokra ajánlhatja: 

 

ha Egyázközségünket 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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. 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. 

A NAGYHÉT  PROGRAMJA  
A MAGYAR SZENTEK TEMPLOMÁBAN  

 
 

Április 17. Nagycsütörtök: 
 

 

 

10,00 Olajszentelési mise  

a Szt. István Bazilikában 
 

18,00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére 
 

22,00-ig Virrasztás (21,00 - az ifjúság imaórája) 
 

Április 18. Nagypéntek: 
 

15,00 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában 
 

18,00 Szertartások kezdete 
(igeliturgia, passió,  

hódolat a kereszt előtt, áldozás, 

szentsírnyitás) 
 

21,00 Fáklyás keresztút a templomkertben 
 

Április 19. Nagyszombat: 
 

8,00–tól Egész napos szentsírlátogatási 

 lehetőség 

 

8,00 - 9,00 Gyónási lehetőség                                                                      
         ( a Kápolnában is és a Templomban is!) 

 

20,00 A húsvéti vigília szertartása 
 tűzszentelés, húsvéti örömének, 

 igeliturgia, keresztelés, eukarisztia liturgiája, 

 feltámadási körmenet) 
 

Szigorú egyházi előírás, hogy a húsvéti vigília 

nem kezdődhet a sötétség beállta előtt! 
 

Április 20. Húsvétvasárnap: 
 

9,00 Diákmise  
(A szentmise után  

ajándékkeresés a gyerekeknek) 
 

 

 

11,30 Szentmise 

 
Énekel az Imperatrix Együttes. Művészeti vezető: 

Srajber Zsolt. 

 

19.00  Egyetemisták szentmiséje 

A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN 
 

Nagycsütörtök: este 6-kor szentmise az utolsó vacsora 

emlékére. 

Nagypéntek: du. 3-kor keresztút. 
A többi szertartás a Magyar Szentek Templomában 18.00-kor! 

Húsvétvasárnap, húsvéthétfő: szentmise: 8,00 ; 19,00 
 

 

 

 

 

Április 21. Húsvéthétfő: 
 

 

11,30 Szentmise 

 

 

Május 4-én a vasárnapi misék után a Szent Tádé Alapítvány céljaira lesz gyűjtés. Az Alapítvány 

támogatja a gyermekek nyaraltatását, a vasárnapi reggeliket és számos kulturális programot. 

mailto:magyarszentekbp@freemail.hu
http://www.piar.hu/magyarszentek

