
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, 

vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről 

sokaságuk miatt a kalendárium külön, név 

szerint nem emlékezhet meg. Keleten már 380-ban 

megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról 

megemlékezve. A nyugati egyház liturgiájába IV. 

Bonifác pápának köszönhetően került be, aki 

miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült 

római Pantheont, 609. május 13-án Mária és az Összes 

Vértanúk tiszteletére szentelte fel azt. III. Gergely pápa 

(731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent 

Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a 

földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz 

embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. 

Idetartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül 

mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva 

már megérkeztek a mennyországba. November 

1-jére IV. Gergely pápa döntése értelmében került az 

ünnep. 

November 2. halottak napja. Az ünnep eredete a 10. századba vezethető vissza. Odilo, Cluny 

bencés apát 998-ban, a minden megholtról való ünnepélyes megemlékezést írja elő minden 

kolostorában november 2-án. Ez a szokás azután a XII. és XIII. században egész Európában 

elterjedt. Ma a szenvedő Egyház tagjairól emlékezünk, akik már előttünk jártak a hit jelével, 

hogy mielőbb eljussanak a megdicsőült Egyház üdvözült hívei közé. Az Egyház élő hittel 

terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a 

földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad 

őket”. Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést tartanak a 

megholtakról. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a 

haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással 

jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett”. 

A síroknak az ünnepen való fölvirágozása, a sírkeresztek megkoszorúzása népünk körében alig 

több mint 150 éves szokás. A szokás a szegedi magyarság körében a 19. század első felében 

vált a bevándorolt német polgárság hatására mind általánosabbá. 
 

 

Forrás: Magyar Kurír, http://lexikon.katolikus.hu/ 
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Az Esztergom – Budapesti Főegyházmegye Új 

Segédpüspöke 
 

Nagy örömmel tájékoztatom a 

paptestvéreket és a híveket, hogy 

Őszentsége Ferenc pápa 

Főegyházmegyénk papját Snell György 

protonotárius, kanonok, címzetes apát, 

érdemes esperes urat, a Budapesti Szent 

István – bazilika Társszékesegyház 

plébánosát a mai napon pudentiai 

címzetes püspökké és az Esztergom – 

Budapesti Főegyházmegye 

segédpüspökévé nevezte ki. Ebből az 

alkalomból szeretettel gratulálok 

Főegyházmegyénk részéről. 

Az új püspök atya 1949. március 8-án született Kiskirályságon (a mai Gádoroson). 

Felsőfokú tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban és az Egri Érseki Papnevelő 

Intézetben végezte. 1972. április 3-án szentelte pappá Egerben Vajda József váci 

segédpüspök a Váci Egyházmegye szolgálatára. 1993-ban, a magyarországi egyházmegyék 

határainak rendezését követően inkardinálodott Főegyházmegyénkbe. 

Főpásztora első kápláni szolgálatra a Kiskunlacházai-Peregi Szent Mihály Plébániára  

küldte, majd 1975-ben a Budapest-Rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása 

Plébániára került, amelynek 1988-tól plébánosa lett. Itteni szolgálata alatt felújította a Szent 

Kereszt templomot és Szent Pál megtérése tiszteletére új templomot épített a kerület 

központjától távolabb lakó hívek számára a Madárdombon. Lelkipásztori munkájának 

gyümölcse a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, amelynek alapítója és 

lelki vezetője volt.  

Mindemellett 2004-től két éven át oldallagosan elláta a Budapest-Rákosligeti Magyarok 

Nagyasszonya Plébániát valamint 2000-2003 között a Rákosi Espereskerület helyettes 

esperese, majd 2005-ig esperese volt. 2008-ban lett a Budapesti Szent István bazilika 

plébánosa és a szent jobb őre. 2003-tól az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság 

igazgatója mind a mai napig. 

Munkájának elismeréseként 1999-benSzent Andrásról nevezett Visegrád melletti apáti 

címet kapott, 2009-ben pedig az Esztergomi Főszékesegyházi Káptalan Kollányi Ferencről 

elnevezett stallumának mesterkanonokja lett. 

Püspökké szentelése 2014. december 6-án, szombaton délelőtt 10 óra 30 perckor lesz a 

Budapesti Szent István-bazilikában, amelyre szeretettel hívom és várom a paptestvéreket 

és a híveket. Imádkozzunk vele és érte, hogy Urunk tegye eredményessé püspöki 

működését. Püspök atya jelmondata: „Date illis vos manducare.” – „Ti adjatok nekik enni.” 

(Mt 14,16). 

Szívből Kívánom, hogy Urunk áldása, a Mennybe felvett Szűzanya, Szent István Király és 

Szent György vértanú közbenjárása kísérje püspöki szolgálatát. 

 

Budapest, 2014. október 20-án 

Erdő Péter 

bíboros, prímás, érsek 



Koncert A Szent Tádé Alapítvány Javára 
 

A nyár végén Leskó Zoltán kántorunk hívó szavára plébániánk közösségéből szép számmal 
jelentkeztek, hogy a nemes cél érdekében a Szent Tádé Alapítvány javára együtt énekeljenek és 
zenéljenek. A nem kis fáradsággal járó felkészülés után október 11-én este, a szentmise után 
Leskó Zoltán felkonferálásával nagyon szépen összeállított egyházzenei és világi műveket 
hallgathattunk meg. A templomi szertartásokról már jól ismert kórusunk nívós szereplése mellett 
hangszerüket csodaszépen megszólaltató szólisták és az áriákat mély átéléssel előadó énekesek 
produkciójában gyönyörködhettünk. A tuba szóló, mennydörgő dallama és a halk lelket, simogató 
zenéje elbűvölte a hallgatóságot. A hegedű szólisták is líraian szólaltatták meg a hangszerüket. 
Emlékezetes maradt mindannyiunk számára a pici fiúcska, bűbájos trombita szólója, aki J.S. Bach 
Paraszt Kantátáját játszotta el. Az általános iskolás, Szilas Kinga tisztán csengő, virtuóz furulya 
játékával hódította meg közönségét. Ezen szép októberi hangverseny méltó lezárása Sándor atya 
részvételével, a templomi kórus közreműködésével a szentélyben felcsendülő, esti imádság a 
completorium, amelybe mi is bekapcsolódtunk. A hallgatóság az előadók művészi munkáját a 
koncert végén kitartó, hosszú tapssal jutalmazta Végezetül, ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani, kántorunknak, Leskó Zoltánnak, aki több héten át az előadókat irányította, felkészítette 
a szereplésre. Szorgos kitartó, fáradsággal járó munkája révén életre hívta ezt a szép templomi 
hangversenyt mindnyájunk legnagyobb örömére. Köszönettel tartozunk   mindazoknak is, akik 
nemcsak jelenlétükkel támogatták a nemes célkitűzést, de anyagiakkal is hozzájárultak az est 
sikeréhez. 

Pozsonyi Teréz 

 

 

Felszentelték Budapest – Lágymányos Új Templomát 
 

 
 

A templomkülső szentelésével kezdődő szertartás szentmiséjét Erdő Péter bíboros mutatta be. 
Több nemzedéknyi várakozás után valósult meg a templomépítés nagy terve – elevenítette fel Erdő 
Péter bíboros szentbeszédében a Budapest-Lágymányos Szent Adalbert Plébánia életének azon 
eseményeit, melyek a ma ünnepéhez elvezettek. Örömének adott hangot, hogy a most felépült 
templom és plébánia révén olyan eleven hitben élő közösség talált otthonra, mely emberibbé, 
élhetőbbé teszi maga körül a várost és a világot. A homíliát követően folytatódott a 
templomszentelés szertartása. Az oltárszentelés, a Mindenszentek litániáját követően az oltár 
márványtalapzatában elhelyezték Szent Adalbert és Boldog Meszlényi Zoltán ereklyéit, s végül 
felszentelték a templom felszerelését: az oltárt leterítették, feszületet helyeztek rá. A 
szentmisében Erdő Péter meggyújtotta az örökmécset. 

Forrás: Magyar Kurír 



                                       November 23-án          
                                        vasárnap 
                                 Szent Erzsébet napi                                         
                           gyűjtés lesz országszerte. 

 Az adományokat a Katolikus Egyház szociális és karitatív  

intézményeinek megsegítésére fordítjuk.  
 

 

Mise gitáron. Ezzel az elnevezéssel Gável Gellért, Szendrey Karper László díjas gitárművész újonnan 

komponált miséjét adja elő az Eucharist együttes és a Cantate Vegyeskar, Sapszon Ferenc Liszt díjas 

karnagy vezényletével, november 23-án a Mátyás templomban. A szentmisét Palánki Ferenc egri 

segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar ifjúsági referense mutatja be este fél 8 órai kezdettel. 

Az ünnepélyes bemutatóra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mi is ajánljuk a kedves hívek 

figyelmébe, különös tekintettel a gitáros fiatalokra! 

 

November 16.-án vasárnap, a fél 12-es szentmisén a Carmine Celebrat kórus fog énekelni. 

 

 

 

 

 

 

 

Mennybéli Királynőnk, könyörögj érettünk! 

Az Ambrózia Énekegyüttes "A sokszínű egyházzenei örökség kincseiből – a beneventán énektől az 

angol gambazenéig" hangversenysorozatának első előadása Magyar szentek tisztelete címmel 2014. 

november 23-án, 20:00-kor kerül megrendezésre a Magyar Szentek templomában. . A koncerten, 

orgonán közreműködik: Leskó Zoltán (egyházzenész-orgonista)  

Bővebb információ:https://www.facebook.com/ambroziaenek A belépés díjtalan, adományokat 

köszönettel elfogadunk! 

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. 

 

Lelkinap a boldogságért párkeresőknek és párra váróknak a Magyar Szentek Templomában 2014. 

november 8. 15 órától. Lesz: előadás, találkozás, beszélgetés, figyelem és ima. 

Kedves Hittanosok és Szülők! 

A plébániánkon a hittanórák rendje a következő: Péntek: 17.15 – 17.45: nagy hittan terem 

ovisok, kis hittan terem alsósok. 18.00 – 18.45: kis hittan terem felsősösök. 18.45- 19.30: kis 

hittan terem gimnazisták. Várjuk a hittanosokat a plébániai hittan órákra!  

 

November 13.-án csütörtökön a Magyar szentek és boldogok ünnepén templomunkban: 16.00-tól 

szentségimádás, 19.00-kor Magyar szentek litánia, 19.15-től ünnepi szentmise lesz. Közreműködik az 

Imperatrix énekegyüttes, és trombitál Borsodi László. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves 

testvérek templomunk búcsúi programjaira és a szentmise után egy koccintásra a hittanterembe! 

 

 

 

 

 

 

 

Mennybéli Királynőnk, könyörögj érettünk! 
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