


Október A Rózsafüzér Hava 
 

Minden októberben szokás a templomban naponta a rózsafüzért imádkozni. Az tekintenénk át, 
hogy ez az ima, amelyet lehet egyénileg és közösen is imádkozni, hogyan alakult ki. 
A 13. században a szerzetesek kórusban imádkozták a zsoltárokat, néhány helyen mind a 150 
zsoltárt. Azok a barátok, akik nem tudtak olvasni, ugyanakkor 150 miatyánkot mondtak a 
zsoltárok helyett. Valószínűleg privát jelenés formájában Szent Domonkos kapta az üzenetet, 
hogy az üdvözlégyet imádkozzák 150-szer a miatyánk helyett, és ezért a domonkosokkal van 
összekapcsolva a rózsafüzér terjesztése. Ezt különben Alanus de Rupe, egy domonkos a 15. 
században említi először. Akkoriban tehát a rózsafüzér 150 üdvözlégyből állt, de az üdvözlégynek 
csak az első, szentírási részét mondták. IV. Orbán pápa 1261-ben hozzáadta "Jézus" nevét, és ez 
alkalmat adott a 15. században a karthauzi szerzeteseknek, hogy minden egyes üdvözlégyhez 
hozzáadjanak egy titkot Jézus életéből, amin aztán elmélkedni tudtak. Többnyire csak 50 
üdvözlégy imát mondtak, és így 50 titkot soroltak fel; de vannak olyan listák is, amelyek 150 
titkot tartalmaznak. Alanus de Rupe, domonkos szerzetes Douaiban 1468–70 körül megalapította 
a Rózsafüzér Társaságot, amely nagyban hozzájárult ennek az ájtatosságnak az elterjedéséhez. Az 
üdvözlégy második része (Asszonyunk, Szűz Mária...) csak később lett része az imádságnak V. Szt. 
Piusz pápa szorgalmazására, aki maga is domonkos volt, és aki hivatalosan jóváhagyta a 
rózsafüzért (1568), és terjesztette annak imádkozását. Ő vezette be az ünnepet "Győzedelmes 
Nagyasszonyunk" tiszteletére 1572. október 7-én, mivel 1571-ben ezen a napon szenvedett 
vereséget a török hajóhad Lepantónál a rózsafüzér-imahadjárat eredményeként. Az ünnep nevét 
XIII. Gergely pápa 1573-ban megváltoztatta a "Rózsafüzér Királynője" címére. A dicsőség és az 
apostoli hitvallás, valamint az 5 tizedet megelőző 3 üdvözlégy az isteni erényekkel kapcsolatban, 
a tridenti zsinat után, a 16. században került hozzá. A rózsafüzér titkainak számát is 
lecsökkentették 15-re, vagyis minden tizednek egyetlen titka van. A karthauzi szerzetesek a 
rózsafüzérrel követték az őskeresztény pusztai remeték szokását, akik egy-egy zsoltárt együtt 
elmondtak, majd csendben térdelve vagy leborulva azon hosszasan elmélkedtek, és a végén az 
elöljáró összefoglalta az egyéni imákat. A karthauziak elmondták az üdvözlégy első részét 
közösen, Jézus nevéhez hozzáfűzték a megfelelő titkot, és azon hosszasan egyénileg elmélkedtek, 
vagy inkább szemlélődtek. Természetesen manapság a rózsafüzért folyamatosan imádkozzuk, és 
a titokról való szemlélődés csupán színezi a 10 üdvözlégy lelkiségét. De jó volna, ha tudnánk néha 
időt szentelni az egyes titkok hosszabb megelmélkedésére, szemlélésére! A karthauziak a 
titkokat (50 vagy 150) csupán ajánlották szemlélődésre. Valószínűleg Porosz Domonkos volt az, 
aki az 50 üdvözlégy imát tizedekre osztotta, a titkokat hozzáadta, és elnevezte ezt az imádságot 
"rosarium"-nak, vagyis Mária rózsakoronájának. A titkokat latinul clausulának nevezték, mert 
ezek zárták le az üdvözlégy imáját. A titkoknak többféle sorozatát lehet találni a 15. század 
karthauzi kolostorainak kéziratai között. A legtöbb 50 titokból áll, de van 150 titkot tartalmazó is. 
Ma a rózsafüzér titkokat öt csokorba gyűjtve használjuk, amelyek a következőek: dicsőséges, 
örvendetes, világosság és fájdalmas titkok. 
Szent II. János Pál pápa a rózsafüzér titkainak a lényegét abban látja, hogy képzeljük el azt, ami a 
titokban történik! Például lássuk Máriát, amint Igent mond Isten meghívására. S a Lélek eltölti őt. 
És lélekben boruljak le a titok előtt. „Fogjátok újra kézbe a Rózsafüzért, fedezzétek fel az ima 
erejét a Szentírás fényében, a liturgiával összhangban, a mindennapi élet körülményei között. Bár 
ez a felhívásom ne lenne pusztába kiáltott szó!” (Szent II. János Pál pápa) 

 
Forrás: http://www.rozsafuzerkiralyneja.hu 



Woch Bea És Leskó Zoltán Orgona Koncertje 

Egyházzenészként fontosnak érzem, hogy a templomban ne csak liturgikus keretek között, 

hanem koncertek alkalmával is megszólaltassam az orgonát. Így volt ez tavaly novemberben, 

és így volt ez idén is, amikor Woch Beával közösen orgonakoncertet adtunk a 

templomközösségnek. Bea a templomi kórus tagja, tavaly kért meg rá, hogy néhány 

alkalommal gyakorolhasson az orgonán, mert szeretne a családjának egy rövid koncertet adni. 

Később javasoltam neki, hogy azokat a darabokat, amiket szűk köreiben előadott, mutassa be 

nagyobb nyilvánosság előtt is. Nem kellett sokáig győzködni. Az eredménye egy kellemes, 

hangulatos őszi este lett. A koncerten felváltva játszottuk Karg-Elert, Bach, Liszt, Pachelbel, 

Schumann, Frank, és Boelmann egy-egy művét. Engedjék meg, hogy e keretek között is 

megköszönjük mindenkinek a jelenlétét, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy meghallgatta 

koncertünket. A zene imádság, a kimondhatatlant fejezzük ki vele, amit szavakkal nem tudunk 

elmondani. Reméljük sikerült figyelmüket még jobban Isten felé irányítani. 

Leskó Zoltán 

 

 

 

 

 

 

Boldog Meszlényi Zoltán Új Temploma 
 

Örömmel hirdetjük, hogy a Budapest-
Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia 
területén (1119 Budapest, Etele út 3.) készülő 
templom építése befejezéséhez közeledik. 
Egy új templom felszentelése mindig jeles 
esemény az egyházmegye életében. Jelentős 
változás a lágymányosi hívek pasztorális 
ellátásában, hogy Isten igéjének hirdetése, a 
szentségek – főként az Eucharisztia – 
ünneplése és kiszolgáltatása, valamint a közös 
imádságok az eddig erre a célra használt 

Fehérvári úti földszinti helyiség után most egy újonnan épült templomban folytatódhatnak, 
melyet Boldog Meszlényi Zoltán tiszteletére kívánunk szentelni. Legyen ez a templom a hit, a 
kegyelem és az új evangelizáció sugárzó központja! A templom felszentelése október 31-én 
18.00 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk a Paptestvéreket és a Híveket! 
 

Esztergom - Budapesti Főegyházmegye 



 

Október 16. csütörtök és 19. vasárnap között lesz plébániánkon a Püspöki Vizitáció, 

melynek célja, hogy a Megyéspüspök személyesen, vagy küldöttei által megismerje 

egyházmegyéjének a plébániáit. A záró püspöki szentmise október 19.-án vasárnap 11.30-kor 

lesz, melyre mindenkit sok szertettel hívunk és várunk. 

Október hónapban minden este a rózsafűzért imádkozzuk különböző szándékokra. Hétköznap 

a szentmisék után, szombaton és vasárnap a szentmise előtt, ott, ahol az esti szentmise van. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mennybéli Királynőnk, könyörögj érettünk! 
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. 

 

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. 

 

Október 23-án, csütörtökön az 1956-os forradalom áldozataiért mondunk szentmisét, utána a 

templomkertben lévő emlékműnél imádkozunk és gyertyát gyújtunk. 

Kedves Hittanosok és Szülők! A Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítás Nyelvű Általános 

Iskolában a hittanórák a következő: HÉTFŐ: 6. óra (12.50-13.55) Első osztály, 7. óra 

(13.55-14.40) Ötödik osztály; KEDD: 6. óra (12.50-13.55) Második osztály, 7. óra (13.55-

14.40) Hatodik osztály; CSÜTÖRTÖK: 7. óra (13.55-14.40) Harmadik - Negyedik osztály. 

A hittan órákat Sándor atya tartja. 

A Plébániai hittanórák kialakítása és megbeszélése folyamatban van. Kérjük jelentkezzetek 

hittanra Sándor atyánál! 
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