
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Krisztus szent Teste és Vére 
Az Eucharisztia: nélkülözhetetlen útravaló. Jézus az 

utolsó vacsorán ránk hagyta testét és vérét a kenyér és a 

bor színében, mint végtelen szeretete áldozatának 

emlékezetét. Ezzel a kegyelemmel teli „útravalóval” a 

tanítványok minden szükségeset megkaptak az úton-

járáshoz a történelem során. Az egyház szüntelenül 

rácsodálkozik erre a valóságra, szemléli, imádja azt és 

emlékezik rá, mint az ünnep olvasmányos imaórájának 

válaszos éneke: „Ismerjétek fel a kenyérben a testet, 

amely a kereszten függött, a kehelyben a vért, amely 

oldalából ömlött. Vegyétek tehát, és egyétek Krisztus 

testét, vegyétek, és igyátok az ő vérét. Ti most már 

Krisztus tagjai vagytok. Vegyétek magatokhoz az egység kötelékét, nehogy szétszakadjatok; igyátok 

üdvösségetek drága bérét, nehogy értéktelenné váljatok. Ti most már Krisztus tagjai vagytok”. Az 

egyik veszély a megoszlás. Veszély van? Fenyegetés? Akkor leszünk megosztottak, amikor nem 

engedelmeskedünk az Úr Szavának, amikor nem éljük a testvériséget egymás között, amikor az első 

helyekért versengünk, mint a törtetők, amikor nincs bátorságunk tanúságot tenni a szeretetről, és 

amikor nem nyújtunk reményt. Így tényleg megoszlunk. Az Eucharisztia ellenben nem engedi meg, 

hogy szétszakadjunk, mert éppen a közösség köteléke, a szövetség beteljesülése, Krisztus szeretetének 

élő jele. A szentáldozás révén ebbe az útba kapcsolódunk. Krisztus köztünk van, a szeretet ereje 

győzzön le minden szakadást, és egyidejűleg legyünk egységben a legszegényebbel és a gyengével is. 

A keresztényeket fenyegető „másik veszély az elértéktelenedés, amikor felvizezzük a keresztény 

méltóságunkat. Akkor történik meg ez, amikor ránk tapad korunk bálványimádása: a látszat, a 

megjelenés, a fogyasztás, az én központi szerepe, a versenyzői szellem, a győztes arrogáns 

magatartása, annak az el nem fogadása, hogy hibázhatunk és hogy szükséget szenvedhetünk. Mindez 

elértéktelenít bennünket és középszerű, langyos kereszténnyé tesz. Jézus a megtisztulásunkért a vérét 

hullatta és megtisztított bennünket. Hogy értéktelenné ne váljunk, igyunk az ő forrásából, akkor 

megtapasztalhatjuk a kegyelem átalakító erejét, s jóllehet bűnösök maradunk, de Krisztus vére 

megtisztít bennünket minden vétkünktől, helyreállítja a méltóságunkat, megszabadít a korrupciótól. Az 

Eucharisztia nem a jók jutalma, hanem a gyengék és bűnösök ereje. Így az Eucharisztia megvalósítja a 

szövetséget, mely megszentel, megtisztít és egyesít minket egy csodás közösségben az Istennel. Így 

tanuljuk meg, hogy az Eucharisztia nem a jók jutalma, hanem a gyengék és bűnösök ereje. 

Megbocsátás és útravaló, mely segíti az úton-járásunkat”. Ma, Úrnapján nemcsak az ünnepét tartjuk, 

miközben városunk utcáin imádjuk és dicsérjük. A körmenet az elismerésünket fejezi ki azért az útért, 

amelyet Isten tett meg értünk, amikor bejárta velünk a szegénységünk pusztaságait. A körmenet során 

közösségben érezzük magunkat azokkal, akik szabadság híján nem fejezhetik ki az Úr Jézusban való 

hitüket. Velük egyesülve, énekeljünk velük, imádkozzunk velük együtt. A szívünkben tiszteljük meg 

azokat a testvéreinket, akik életüket adták a Krisztus iránti hűségből. És ne feledjük: hogy megoszlás 

ne legyen köztünk, együk az egység kötelékét; és hogy értéktelenné ne váljunk, igyuk a megváltásunk 

árát! 
Ferenc pápa 
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Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján.  Ingyenes kiadvány. 

 



Magyarország felajánlása Jézus Szentséges Szívének 
 

Sokan kérdezték már a történelem során, hogy nem újkori jelenség-e csupán az 

egyházban Jézus Szívének tisztelete. A közvéleményben ez a gondolat szorosan 

összefonódik Alacoque Szent Margit látomásaival, amelyek kétségtelenül nagy 

lendületet adtak a Jézus Szíve-tisztelet elterjedésének. Méltán bizakodunk Jézus 

ígéreteiben. Ma is eleven értéke vallási életünknek az elsőpénteki szentgyónás és 

szentáldozás. Egyházmegyénk plébániáit látogatva örömmel láttam, hogy hívő 

közösségeink nagy többségében ma is elevenen él az elsőpéntek szokása. Mégis, a 

Jézus Szíve-tiszteletnek az újkori formáknál sokkal mélyebb gyökerei vannak az 

egyház hitében. Az Ószövetség a szív fogalmával az egész embert, az ember egész 

személyes működését jelölte. Így a szívet nem csupán az érzelmek, hanem például 

a gondolkodás székhelyének is tekintették. Az Újszövetségben már személyesen 

Jézus Szívéről olvasunk: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” 

– mondja az Üdvözítő. Amikor pedig Krisztus kereszthalálának történetében azt halljuk, hogy a katona 

lándzsája átverte Jézus oldalát és sebhelyéből vér és víz folyt, erről Szent János apostol olyan ünnepélyesen tesz 

tanúságot, hogy biztosak lehetünk benne: ő ebben a jelenetben hitünk egyik legnagyobb, központi igazságát 

látta. János evangéliuma alapján a legrégibb keresztény szerzők is a keresztség és az Eucharisztia jelképét látták 

ebben a vízben és ebben a vérben, vagyis azt az igazságot, hogy Krisztus kereszthalála által kegyelmet és örök 

életet adott nekünk. Így szól erről Szent Iustinus, Lyoni Szent Irenaeus, de Tertullianus és Szent Cyprianus is. 

A középkor vallásos elmélkedésében tovább bontakozott Jézus Szívének tisztelete: ebben látták Krisztus 

szeretetének kifejeződését jegyese, az egyház iránt. Sőt, egyesek a Teremtés könyvének mélyebb értelmét 

fedezték fel benne, mondván: ahogyan a Biblia leírása szerint Isten az első Ádám oldalbordájából alkotta Évát, 

úgy Krisztusnak, a második Ádámnak lándzsával átvert szívéből keletkezett az egyház. Jézus Szíve tisztelete 

ma is időszerű. Ha körülnézünk a világban, sokszor szorongva látjuk, hogy nem a józan ész és a szeretet 

irányítja az életünket, sőt az egész emberi közösség is mintha történelmi, társadalmi csapdába került volna. 

Riadtan keressük, de mindmáig nem találjuk a módját, hogy úgy működjön a gazdaság, a tudomány, hogy ne 

pusztítsa a környezetet és az emberiség élete földünkön ne váljon egyre nehezebbé, talán lehetetlenné. Joggal 

érezzük magunkat úgy, mint a híres varázslóinas, aki hatalmas erőket szabadított fel, de azután nem tudott 

uralkodni rajtuk. Ha az emberiség a világban önmagára van utalva, a látható világ pedig értelem és cél nélkül 

sodródik a létben, akkor nehéz meggyőzni az egyes embert, hogy miért kell vágyait mérsékelnie, tekintettel 

lennie másokra, felelősséget vállalni a jövőért, és reménykedni abban, hogy életünk munkájának, igyekezetének 

és akár szenvedésének is valamilyen értelme és értéke van. Jézus Szíve azt jelképezi számunkra, hogy a világ 

nem értelmetlen és az ember nincs egyedül: Jézus személyében maga Isten szeret bennünket, gondoskodik 

rólunk, és létünket is fenyegető botladozásainkat mégiscsak átöleli jóságával. Ezért van mély és egyetemes 

értelme annak a rövid fohásznak, amelyet ma is elimádkoznak a hívő katolikus emberek: „Jézus Szentséges 

Szíve, bízom benned!” Ebben a fohászban remény és jövendő van. Ez a fohász értelmet és erőt tud adni az 

életünknek. Ugyanilyen joggal imádkozzuk azt is: „Jézus Szentséges Szíve, jöjjön el a te országod!” Bízunk 

abban, hogy a végső időkben, pontosabban az idők végén, Isten szeretete az emberiség iránt nyilvánvalóvá 

válik. Új eget és új földet várunk, ahol nem kell már tükörben és homályosan szemlélni a minket megalkotó és 

létben tartó isteni szeretetet, hanem nyilvánvaló lesz számunkra, hogy mindent személyesen a minket szerető 

Istennek köszönhetünk. Megújítjuk hazánk felajánlását Jézus Szentséges Szívének. Ezt az imádságot alig eltérő 

formában már Vaszary Kolos prímás elmondta a millennium évében, 1915-ben pedig Csernoch János 

vezetésével püspöki karunk ajánlotta fel a háborútól és reménytelenségtől gyötört Magyarországot az isteni 

szívnek. Amikor most, száz év múltán megújítjuk ezt a felajánlást, mai fájdalmainkra, lelkiismeret-

furdalásainkra és reményeinkre gondolunk. A több mint hatmillió abortuszra, az elöregedő társadalomra, arra, 

hogy népünk szinte hánykolódik azon a tengeren, amit a globális gazdaság és politika, az emberiség elemi erejű 

mozgásai viharként korbácsolnak. Hinnünk kell abban, hogy a mindenható Isten szemében értékesek vagyunk, 

hogy szeret minket. Csak így van értelme jó szándékú igyekezetünknek, amely emberi mértékkel gyengének 

látszik, de ha Isten tervéhez igazodik, részese lehet a Mennyei Atya már köztünk lévő és az idők végén 

kiteljesedő országának, amelynek eljövetelét a Miatyánkban nap, mint nap kérjük. Ferenc pápa újra és újra 

felhívja a figyelmünket az irgalmasság értékére és fontosságára. Az utóbbi évtizedekben széles körben elterjedt 

az Isteni Irgalmasság tisztelete. Szent Fausztina nővér megvilágosult írásai alapján a minket szenvedésével 

megváltó, nekünk mindig megbocsátani kész és minket messze érdemeink felett ajándékaival elhalmozó 

Krisztus szeretetét tiszteljük. Az Isteni Irgalmasság nagy titkára is olyan kép emlékeztet minket, amelyen a 

fénylő sugarak Jézus Szívéből indulnak ki. Akárhogyan szemléljük emberi tekintetünkkel, mindig Isten 

szeretetéhez jutunk. Ez a szeretet legyen bizalmunk forrása, ez adjon életet és lelki megerősödést egész magyar 

egyházunknak és népünknek. Ámen.                                                                                                   Dr. Erdő Péter 



Kirándulás a Csergezán Pál-kilátóhoz 

A felforgatott Széll Kálmán térről indult plébániánk kis csapata, hogy felkeressük a Csergezán Pál-kilátót. 

Kirándulásunk során megismerkedtünk Boldog Salkaházi Sára életével, akinek május 11-én volt a 

születésének 116. évfordulója. Megcsodáltuk 

Nagykovácsi rendezett utcáit, felújított épületeit és 

bevetettük magunka az erdőbe. 

A Budai Tájvédelmi körzet felfedezését nehezítettek az 

úton előttünk heverő faágak, de még a legkisebbek is 

ügyesen megküzdöttek az akadályokkal. Sőt még egy 

vadászles meghódítása sem volt számunkra nehéz feladat.  

Csak az erdő fogott ki rajtunk, mert nem találtuk a 

kilátóhoz vezető jelzéseket. Szerencsére Isten nem 

felejtkezett el rólunk és küldött egy kedves idős embert, 

aki útba igazított minket. A segítségnek hála hamar 

eljutottunk a kilátóhoz, ahol megszámoltuk, hogy 100 

lépcső vezet fel  a mesés kilátáshoz. 

A túrában és a lépcsőzésben kifáradva elfogyasztottuk az 

otthonról hozott ebédünket és egy kicsit megpihentünk. 

Pihenés után végre eljött a játék ideje. Frizbizéssel és 

labdázással melegítettünk be a számháborúzásra, ahol 

mindkét csapat jól teljesített. 

Visszafelé Nagykovácsiba sikerült a helyes úton mennünk, 

ahol felfedeztük, hogy már az elején rossz felé indultunk. 

Kirándulás végén fagyival hűsítettük magunkat, amit 

köszönünk a Szent Tádé Alapítvány támogatóinak. A haza utat fejtörőkkel és számolási versennyel 

színesítettük.                                                                                                                                                 Móni 

 

Elsőáldozók 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dallos Benedek, Győri Dorina, Hafner Anna, Hafner Emma, Hökkön Alíz, Horeczki Lilla, Horváth 

Tamás, Király Zsolt, Márkus Domonkos, Meskó Csongor, Schill tamara, Urbányi Benedek,  

Várnagy Ádám 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

Egész tanév minden öröméért és bánatáért, minden sikeréért és kudarcáért 

adjunk hálát együtt 

2015. június 14-én a 9 órai szentmisében, melyen a gitáros kórus énekel! 
 

 

Június 12-én, pénteken Jézus Szentséges Szíve, június 24-én, szerdán Keresztelő Szent János 

születése főünnep lesz. Június 27-én, szombaton Szent László király ünnepe lesz. Június 29-

én, hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe lesz. 

Miserend változás  
Nyári időszakban (június, július, augusztus hónapokban) a Kruspér utcai Szent Tádé 

kápolnában hétfőn és szombaton nem lesz szentmise. 

A Magyar Szentek Templomában júl. és aug. hónapban nem lesz vasárnap este 7-kor az 

egyetemista szentmise! 
 

2015. június 13-án 10.30-kor pap- és diakónusszentelés lesz Esztergomban. 

Imádkozzunk a szentelendőkért! 
 

Templomunk felszentelésének 19. évfordulóját ünnepeljük 

2015. augusztus 16-án, a fél 12-es szentmisén, 

 melyet Snell György segédpüspök mond. 
 

A szentmisét követően közös ebéd lesz a híveknek a templomkertben, a 

hagyományokhoz híven papák – papok focimeccs 4 órakor, játékok a gyerekeknek, 

és pingpongozási lehetőség.  
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