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Mindszenty bíboros az édesanyjáról: 
 

„Amivé lettem, anyám 
érdemeinek és imáinak 

köszönhetem, mert az Isten 

nekem is adott jó édesanyát, aki 
– apámmal együtt – nehéz 
munkával gondoskodott rólam, 
nevelt imádságos lélekkel, 
imádkozott értem és könnyezett 
sokat. Az otthonon belül és 

kívül tanultam meg, hogy szent 
az anya homlokredője, mert a 
szeretet mélyítette ki.” 
 „Tisztában vagyok azzal – 
vallotta a bíboros, hogy az én 
idős édesanyám szívét és lelkét ennek a kegyetlenségnek a láttán, óriási 

fájdalmak marcangolják és járják át. Azt is tudom régóta, hogy egy napon rá 
nehezednek majd ezek a nagy szenvedések édesanyámra. De arra kérem, 
tekintsen a Fájdalmas Szent Szűzre. Az ő szívét is a fájdalom éles tőrei járták át 
ott a keresztfa alatt. És én már régóta és minden nap imádkozom a Fájdalmas 
Anyához, hogy eszközöljön ki szent Fiánál az én jó anyám számára annyi 
kegyelmet, hogy az én elvesztésem miatt rárakódó nagy fájdalmat Isten 

akaratában megnyugodva tudja elviselni.” 
Prófétai látomásként a következőket jegyezte le Az édesanya című könyvében 
„Barátaid, ha bajba jutottál elfelednek. A börtönajtóban csak édesanyád vár. 
Finom lelkű anya a börtönök, fegyházak mélyén. Egyedül ő lép utánad oda. És ha 
a börtönnél mélyebben vagy, fegyház, siralomház örvényében, ő nem riad vissza.” 

Amikor a bíboros ezen sorokat írta, vajon gondolta-e, hogy nyolc évig tartó, sötét 
rabságában idős édesanyja lesz egyetlen ragyogó csillaga? Ezért is fogalmazta meg 

emlékiratában: „Nem tudok elég hálás lenni Istennek, hogy őt adta nekem és hogy 
életem legnehezebb időszakában is ott állhatott mellettem. Ő már rég beérett 
kalász volt az örökkévalóságra, de Isten – irántam való irgalomból – 
meghosszabbította életét.” 

Édesanyja sírjáról így írt a bíboros: „Nemcsak szegény vagyok, de örök 
tartozásomat is érzem azzal a sírral szemben, amelynél nem voltam, és amelyet 
talán soha nem is láthatok. 
 

Mindszenty József bíboros-hercegprímás halálának 40. évfordulójára 
emlékezünk, és az édesanyákat így köszöntjük! 

 
 A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.      2015. május 

 
 

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

 



Ferenc pápa gondoatai 

A keresztény önazonosság egyik vonása a szolgálat. Jézus 

megmossa tanítványai lábát, és arra hív minket, hogy kövessük őt, 

tehát szolgáljunk. A keresztény identitás szolgálat, nem önzés. De 

atyám, mindnyájan önzők vagyunk. Ez bűn, olyan szokás, amellyel 

szakítanunk kell. Bocsánatot kell kérnünk, hogy az Úr megtérítsen 

minket. A szolgálatra vagyunk hivatottak. Kereszténynek lenni nem 

látszat vagy akár társadalmi magatartás, nem lehet kikozmetikázni 

kicsit a lelkünket, hogy valamivel szebb legyen. Kereszténynek 

lenni azt jelenti, hogy azt tesszük, amit Jézus mondott: vagyis 

szolgálunk. Nem lehet keresztény önzésben gondolkodni, ez nem 

működik. Tegyük föl magunknak a kérdést: A szívemben mit teszek 

inkább? Kiszolgáltatom magamat másokkal, a közösséggel, a 

plébániával, a családommal, a barátaimmal, vagy pedig én szolgálok, én vagyok mások szolgálatára? 

Kétféle magatartás létezik: az egyik a bezárkózás, ami gyűlölethez, haraghoz vezet, ahhoz, hogy 

megöld a másik embert. A másik pedig nyitás Isten előtt Jézus útján, ami miatt akár nagy 

megaláztatásokat is vállalunk a belső örömmel, mert biztosak vagyunk abban, hogy Jézus útján járunk. 

A keresztény közösség akkor mutatja meg, hogy a Szentlélekben született újjá, amikor a 

harmóniát keresi, nem a belső megosztást; amikor a szegénységet keresi, nem a gazdagság öncélú 

felhalmozását – a gazdagság ugyanis a szolgálatért van. 

Az Úr a szentek, a vértanúk tanúságtételével ébreszt fel bennünket, akik mindennap hirdetik 

nekünk: a küldetésünk az, hogy az Úr útján járjunk, hirdessük a kegyelem évét. Az emberek megértették 

Jézus dorgálását, és azt kérdezték: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,28) 

Erre Jézus így válaszolt: „Istennek az tetszik, ha hisztek abban, akit küldött.” Tehát a Benne való hit, a 

Belé vetett bizalom és nem a más dolgokban való hit van kedvére, amelyek végül eltávolítanak minket 

Tőle. Ez Isten műve, hogy higgyetek abban, akit küldött, Benne higgyetek! – buzdított Ferenc pápa. Az 

Úr, adja meg a találkozásból fakadó rácsodálkozás kegyelmét, és segítsen minket, hogy ne essünk a 

világiasság kísértésébe, vagyis: ne éljünk pogányként a kereszténynek tűnő felszín alatt. 

Feltehetjük a kérdést: ki tanú? Tanú az, aki látott, aki emlékezik és elbeszél. Látni, emlékezni és 

elbeszélni – ez a három ige fogalmazza meg a tanú önazonosságát és küldetését. Tanú az, aki látott, 

objektív szemmel látott egy valóságot, de nem közömbös szemmel: látta és engedte magát bevonódni az 

eseménybe. Ezért emlékezik, nem pusztán azért, mert képes pontosan rekonstruálni a történéseket, 

hanem azért is, mert azok a történések szóltak hozzá, és ő megértette azoknak az igazi, mély jelentését. 

Azután a tanú elbeszél, nem hűvösen és távolságtartóan, hanem olyasvalakiként, aki engedte, hogy 

kérdést intézzenek hozzá, és attól a naptól fogva megváltoztatta az életét. A tanú olyasvalaki, aki 

megváltoztatta az életét. 

A keresztény tanúságtétel tartalma nem valami elmélet, nem is valami ideológia, nem is 

parancsok és tilalmak bonyolult rendszere vagy moralizmus, hanem üdvösséget hirdető üzenet, egy 

konkrét esemény, sőt egy személy: a feltámadt, élő Krisztus, minden ember egyetlen megváltója. Őróla 

mindazok tanúságot tudnak tenni, akik őt személyesen megtapasztalták, az imádságban és az 

egyházban, egy olyan úton járva, amelynek alapja a keresztség, tápláléka az Eucharisztia, pecsétje a 

bérmálás, és az állandó megtérés útja a bűnbocsánat szentségében. Ennek az Isten igéje által vezetett 

útnak köszönhetően minden keresztény tanújává válhat a feltámadt Jézusnak. Tanúságtétele pedig 

annál hitelesebb, minél inkább megmutatkozik az evangéliumi, örömteli, bátor, szelíd, békeszerető, 

irgalmas életmódja. Ha azonban a keresztény engedi, hogy eluralkodjon rajta a kényelemszeretet, a 

hiúság, az önzés, ha süketté és vakká válik sok testvére „feltámadásra” irányuló kérdésére, hogy lesz 

képes közölni másokkal az élő Jézust, hogy tudja átadni másoknak Jézus felszabadító erejét és 

végtelen, gyengéd szeretetét? 



Gyűjtést hirdet a Karitász a földrengés sújtotta Nepál megsegítésére 

Bekapcsolódva a Nemzetközi Karitász munkájába, a 

magyarországi Katolikus Karitász is gyűjtést hirdet 

az áldozatok megsegítésére. A segélyszervezet 

felhívását adjuk közre. Az elmúlt több mint nyolcvan 

év legnagyobb, 7,9-es erősségű földrengése rázta 

meg Nepált. A halottak és sebesültek száma már 

több ezer, és napról napra nő. Százezrek 

kényszerültek sátortáborokba, és komoly nehézséget 

okoz az ivóvíz és az élelmiszerek biztosítása. A 

súlyos helyzetet a rossz higiéniai körülmények 

tovább nehezítik. Ferenc pápa testvéri szolidaritást sürgetett a katasztrófa sújtotta emberek 

megsegítése érdekében. A Caritas Nepal a katasztrófa kezdetétől segíti az áldozatokat. 

Bekapcsolódva a Nemzetközi Karitász munkájába, a Katolikus Karitász gyűjtést hirdet az áldozatok 

megsegítésére. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal támogatják a Karitász Nepálban 

végzett munkáját. Elkülönített bankszámlán is várjuk az adományokat: Katolikus Karitász 

Raiffeisen Bank Zrt. 12011148—00124534—00900004 a közlemény rovatba kérjük beírni: 

„Nepál”. 

Segítsen, hogy segíthessünk! 

Katolikus Karitász 

 

 

Templomunk Májusi Zenei Élete 

Május 9.-én szombaton, az esti litánia és szentmise után, 19:30-tól a Semmelweis zenekar fog 

templomunkban koncertet adni. A zenekarnak hivatásos orvosok a tagjai, akik szabadidejükben 

nagy örömmel muzsikálnak együtt.  

Május 10.-én, a reggeli 9-es szentmise gitáros mise lesz. 

Május 10.-én vasárnap 15:30-kor, a CarmineCelebrat kórus tart koncertet templomunkban  

XX.-XXI. századi magyar szerzők, magyar költők verseire íródott zeneműveiből. 

Május 17.-én vasárnap este 20 órakor, az Ambrózia énekegyüttes tart koncertet templomunkban 

„Puerihebrerorum – Gyermekek a liturgiában” címmel. A koncerten közreműködnek a Gödöllői 

Premontrei Szkóla gyermekkarának énekesei. 

Május 24.-én pünkösdvasárnap, a reggeli 9-es misén templomunk énekkara, a fél 12-es misén az 

Imperatrix énekegyüttes és az Albinoni kamarazenekar teljesít zenei szolgálatot. 

 



 

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. 

Május 10-én, vasárnap a misék után adományokat gyűjtünk a Szent Tádé Alapítvány javára. Az 

alapítvány fedezi az ifjúsági programok költségeit, a vasárnapi reggeliket, táborokat, kirándulásokat. 

Támogatásukat ezen a vasárnapon a kijáratnál adhatják át, de utalhatnak alábbi számlaszámunkra 

is:10200830-32317927-00000000 (közleményben kérjük feltüntetni: ADOMÁNY). 

 

Plébániai hittantábor! Helyszín: Eger Szaicz Leó u. 7. (Szervita Rendház, 6-8 fős szobákban.) 

Időpont: június 28.(vasárnap)- július 4.(szombat) A tábor önköltsége: azoknak, akik rendszeresen 
járnak hittanra, ministrálni 10 000 Ft, míg másoknak 20 000 Ft. Ha egy családból többen jönnek, akkor 

lehetőség van kedvezmény igénylésére. Kérjük, hogy aki teheti, a Szent Tádé Alapítvány számlájára 
utalja át az összeget, és a jelentkezési laphoz mellékeljen erről egy igazolást! (számlaszám: 
10200830-32317927-00000000) Jelentkezési lapokat a vasárnapi 9-es misék után a reggelinél, vagy az 
irodában lehet kérni. Jelentkezni május 31-ig lehet. 
 

Kirándulás a Czergezán Pál kilátóhoz 

Időpont: május 9. Találkozó: 8:30 Széll Kálmán tér, 61-es villamos Hűsvölgy felé közlekedő 

megállójában, vagy 9:00 Hűvösvölgy, 63-as autóbusz megállójában. (Itt kiegészítő jegyet kell vennünk, 

mivel elhagyjuk Budapestet. Diák:125 Ft, felnőtt:250 Ft) Visszaérkezés: Nagykovácsin és Hűvösvölgyön 

keresztül nagyjából du. 5 órára érkezünk a Széll Kálmán térre. Gyere el erre a nagyszerű közösségi 

programra! További információ Gere Dömötörtől: +36 20 7738962, domotor.gere@gmail.com 

 

Május 9-én, szombaton kilencedik alkalommal rendezik meg az Élő rózsafüzér zarándoklatot hazánkért, 

Budapestért és a környékén élőkért. A nap során egyszerre kilenc útvonalon haladnak majd a gyalogos 

zarándokok a főváros körül. További információ a hirdetőtáblán olvasható!  

Május hónapban minden nap litániát mondunk ott, ahol 

az esti szentmise van. 

Hétköznap a szentmisék után, szombaton és vasárnap 

az esti szentmise előtt. 

Júniusban, júliusban és 

augusztusban a Kruspér utcában 

hétfőn és szombaton reggel  

nem lesz szentmise! 
 

Május 17-án vasárnap lesz templomunkban az elsőáldozás a 9 órai szentmise keretében. Imádkozzunk 

azokért a gyermekekért, akik ekkor fognak először a szentségekhez járulni! 
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