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„Jöjj, Szentlélek Úristen, 

Áraszd reánk teljesen 

Mennyből fényességedet, 

Mennyből fényességedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen!”  

„Add, Uram, a híveknek, 

Benned bízó népeknek 

Hétszeres kegyelmedet, 

Hétszeres kegyelmedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen!” 
 

Szeptember elején a Szentlélek segítségét kérjük az idei tanévhez. A nyári pihenést és 

szabadidőt felváltja a tanulás és az iskolába járás. A nyári kikapcsolódás helyett a 

feladatunk már a tanulás. A Szentlelket kérjük, hogy a tanév során a diák küldetését a 

tanulást a legjobb tudásunk szerint tudjuk megvalósítani. Ismerjük Jézusnak a 

talentumokról szóló példabeszédét. A talentum ajándék, bizonyos alapanyag, de egyben 

lehetőség is. Krisztus, amikor talentumot bíz rád, bizalmával ajándékoz meg és elvárja, 

hogy azt helyesen használd fel. Ha valamilyen tehetséget, lehetőséget adott neked, akkor 

nem közömbös számára, hogy mit teszel azzal. Az év elején megkapjuk a lehetőségeket, 

amelyeket a tanévben meg kell valósítanunk.  

A Szentlélek a harmadik Isteni Személy, aki a hívők közösségét az Úr testévé és az 

Istennel való találkozás helyévé az egyházzá teszi. Jézus Krisztust a Szentlélek kente fel a 

küldetésére, hogy végre tudja hajtani a mi megváltásunkat. Jézus földi működése idején 

megígérte tanítványainak: „ a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya 

megtanít bennetek mindenre, és eszetekbe juttat mindent…”(Mt 14,26).  

A Szentlélek segít bennünket, ha tesszük a dolgunkat. Az iskolai tananyag megtanulás 

mellett fontos az imádságban és a hitbeli dolgokban való fejlődés is. Nyáron kevesebbet 

foglalkozunk az Istennel való párbeszéddel, az imádsággal. Az iskolában órarend van, 

amely segít bennünket, hogy mikor milyen óránk van. Hasonlónak kellene lennie az 

imádságban is, hogy az is rendszeres legyen. Az apostolok kérték Jézust taníts meg minket 

imádkozni. Jézus meghallgatta kérésüket és megtanította Őket imádkozni. Nekünk is kell 

kérnünk az Atyát, a Fiút, de tanév elején leginkább a közöttünk munkálkodó Szentlelket, 

hogy segítsen és tanítson minket. 
 

2014. Szeptember 14-én a 9 órakor kezdődő szentmisében kérjük a Szentlélek segítségét az 

idei tanévhez. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!                               

Sándor atya 

 
 A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.      2014. szeptember 

 
 

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

 



 

Újra Vonyarcon járt a hittantábor! 

 
Mint minden nyáron, plébániánk fiataljai idén is útra keltek, hogy együtt, közösségben 

töltsenek egy hetet az ország egy pontján. Pár év után idén újra visszatértünk 

Vonyarcvashegyre, a Balaton parti kis településre, ahová a vasárnap reggeli szentmise 

után indultunk. 

Különösen kalandos helyszín Vonyarc, hiszen a csapat 

egy része a telek kertjében, sátorban aludt a házon belüli 

helyhiány miatt – és a kaland első szelete már az első 

éjszakára megérkezett, amikor beköszöntött egy kiadós 

vihar. Alig készült el mindenki az alvóhelyével, az 

időjárás máris tesztelte a strapabírását…  De kaland a 

többi napra is jutott: megnéztük a közeli, csodálatos 

panorámával rendelkező Szépkilátót; átszellemülten 

próbáltuk egymást ledönteni a Balatonban rendezett vízi 

csatákban; sokat gondolkodtunk rajta, hogy milyen 

módszerrel lehet gyorsabban és gyorsabban lejutni a 

csúszdán ; izgalmas akadályversenyen és sorversenyen 

is összemérhettük a tudásunkat… és persze rengeteget 

játszottunk, nevettünk, szórakoztunk. Ezen felül pedig az imák, misék alkalmával lelkileg 

is épülhettünk, érezhettük, ahogy köztünk van az Isten.  

Meggyőződésem, hogy a közösségünk erejét az év programjai (is) kifejezik, s ha így 

tekintek a táborra, akkor érzem, hogy a plébániánk igazán élő közösséggel rendelkezik. Jó 

látni, hogy mély barátságok és sok vidámság alapozta meg az egy hetünket, és bízom 

benne, hogy ez a jövőben is így marad. 

Köszönjük a kedves híveknek, hogy imáikkal és pénzügyi támogatásaikkal lehetővé tették, 

hogy ismét létrejöhessen a hittantáborunk. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 

nagyon jó helyre kerültek a támogatások.  

Rengeteg emléket hordozunk magunkkal a következő egy évben, hogy aztán jövő nyáron 

újra összejöjjünk – mert ehhez a közösséghez jó tartozni! 

„Maci” 

 

 

 



TEMPLOMUNK 18 ÉVES LETT 
 

Augusztus 17. a Magyar Szentek Temploma a felszentelésének18. évfordulóját ünnepelte. 

A megtelt templomunkba a szentmisék ismerős hívei mellett a Kruspér utcai Szent Tádé 

kápolna hívei és az egyházkerületből érkező kedves vendégegek is eljöttek, hogy együtt 

ünnepeljünk. 

A Bevonulás előtt az ünnepi várakozás csendjében Palestrina egyik művéből az Ave Maria 

hangzott el. Az egybegyűltek megilletődve kísérték tekintetükkel a bevonulást. Élen a 

Magyar Szentek Zászlóját, utána a ministránsokat, a papságot és a szentmisét mondó Dr. 

Gaál Endre Nagyprépost Urat. A Bevonulás alatt a Szűzanyát dicsőítő egyik legszebb népi 

ének csendült fel." Üdvözlégy Mária , tengernek csillagja..." Gábor atya üdvözlő szavaira 

és rövid visszaemlékező gondolataira a Nagyprépost Úr válaszában méltatta a templomunk 

küldetését és kitért arra, hogy a Magyar Szentek Temploma már olyan szabad világban 

épülhetett fel, amikor az egyház és a hívek templom építési szándékát az elhíresült 

Egyházügyi Hivatal nem akadályozta. A Nagyprépost Úr homíliájában a magyar szentek 

életét állította példaképül, szentbeszédével hitünket, magyarság tudatunkat erősítette. 

A szentmisén W. A. Mozart csodálatos, egyházzenei művéből, a D- moll miséből 

hangzottak el részletek és ezt tovább díszítették, a Szűz Máriát dicsérő népi énekek. .A 

szentmise végén a kórussal együtt a hívők a búcsú alkalmából az ünnep lélekemelő 

örömével elénekelték a Pápai Himnuszt, Magyar Himnuszt és a templomunk 

védőszentjeit, az Árpád- házi Szenteket dicsérő éneket. Hozzájuk fohászkodva, kértük, 

hogy: "Hadd legyünk mink is, tiszták, hősök, szentek. Hazánkat így mentsd meg!" 

Kivonulásra az "Angyaloknak Királynéja". népi ének csendült föl. A hívek a szentmise 

végén a művészek munkáját lelkes tapssal jutalmazták.  

Gábor atya a szentmise végén köszönetet mondott Dr. Gaál Endre Nagyprépost Úrnak a 

bemutatott szentmiséért és mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ezen évforduló 

méltó megünnepléséhez. Majd a jelenlévőket a-korábbiakhoz hasonlóan a templom kertbe 

meghívta ebédre. A hatalmas sátor alatt örömmel fogyasztottuk el a már hagyományosnak 

mondható finom sertés pörköltet, amire jól csúszott a hideg sör. A hívek által készített 

sütemények felszolgálása után, Gábor atya asszisztálásával, az ünnepi hangulatot tovább 

fokozta, hogy a templomunk "Nagykorúságát" a 18-as számot formázó, hatalmas Fekete 

erdő tortával köszöntöttük. A nagyon finom, ünnepi tortát Antal Dávid készítette, 

önzetlen, fáradságos munkáját szívből köszönjük. A szervezőket dicséri az a kedves 

figyelmesség, hogy az idősebb társainkat a sorban állástól megkíméljék, és megszervezték, 

hogy plébániánk ifjú tagjai az asztalukhoz vigyék az ebédet. Az ebéd alatt és után oldott 

hangulatban a beszélgetés közelebb hozta egymáshoz a híveket. A hangulatot tovább 

fokozta Gere Dömötör /Dödő/ találós játéka, amely a templomunkkal, a Magyar 

Szentekkel és Boldogokkal volt kapcsolatos. Az időjárás végig kegyes volt hozzánk, így a 

már hagyományosnak mondható Papák Papok focimeccsére is sor került, amely ezúttal a 

Papok 3-1 győzelmével végződött. 

Pozsonyi Teréz 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miserend változás  
A plébániánk papságára bízták szeptember 1.-től a Szent Imre Korház Kápolnájának az 

ellátását, ezért a Kruspér utcai Kápolnában a nyári miserend marad érvényben. Hétfőn és 

szombaton nem lesz reggel hét órakor szentmise. 

Szeptember 13.-án, az esti mise után, Woch Bea és Leskó Zoltán orgonakoncertet fognak 

tartani, amire szeretettel várjuk a templomközösséget. A műsoron Vivaldi, Pachelbel, Franck, 

Liszt, Schumann, Boelmann művei szerepelnek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mennybéli Királynőnk, könyörögj érettünk! 

Szeptember 14.-én reggel 9 órakor plébániánk, este 7 órakor az Egyetemi Lelkészség 

tanévkezdő Veni Sancte szentmiséi lesznek, melyekre sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves 

testvéreket. 

Szeptember 14.-én a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén este 7 órakór lesz a Budapesti 

Szent Kereszt Templomigazgatóság búcsúja, melyre sok szeretettel hívják a kedves híveket. 

Október 11.-én jótékonysági est lesz a Szent Tádé Alapítvány javára, amelyre várjuk 

mindazok jelentkezését, akik hangszeres, vagy énekes produkciójukkal hozzájárulnának 

ehhez az eseményhez. Mindenkit szeretettel várunk, akik tudnak játszani valamely 

hangszeren, akár szólóban, akár kis kamarában. Várjuk szóló énekesek és énekegyüttesek 

jelentkezését is. Kérünk mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten aktívan vegyen részt ezen a 

programon. Az este lezárásaképpen Completoriumot fogunk imádkozni a templomi kórus 

közreműködésével. Jelentkezni a kántor úrnál lehet személyesen, vagy a leskoz@gmail.com 

e-mail címen. Az előadásokhoz szükség esetén orgonakíséret megoldható, ebben az esetben 

szintén a kántor úrhoz lehet fordulni. 3. Templomi kórusunk várja új tagjait, a próbák 

pénteken este fél 7-től fél 9-ig tartanak a templomban. Tavaly már több alkalommal 

énekeltünk a templomi szertartások keretében, illetőleg egy nyár végi néhány napos balatoni 

kóruskirándulás alkalmával vendégeskedtünk a Balatonfenyvesi Plébánián is. 

 

Idén is lesz hitoktatás az iskolákban. Ezt az igényt a szülőknek kell jeleznie az osztályfőnöknél. 

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. 
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