
A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.   2015. szeptember

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

Veni Sancte Spiritus !
Az iskolaév kezdetén –  együtt izgulva diákokkal, tanárokkal, szülőkkel,
hitoktatókkal – azon gondolkodom, vajon Jézus mit tenne a helyünkben most,
iskolakezdéskor? Amikor Isten emberré lett, akkor kicsiny magzatként,
gyermekként érkezett, és neki is tanulnia kellett. A Mindenható Isten

kiszolgáltatja magát ilyen tekintetben is. A tanulás Jézus számára is erőfeszítésébe került. Ha
olvasom a Szentírást, rögtön szembetűnik, hogy rendkívüli módon ismeri a Bibliát, de mégsem úgy,
mintha a kisujjából rázná ki, hanem mint aki mélyen átgondolja. A Szentírásnak nem annyira a
szövegét, inkább a lelkületét ismeri és tanítja. Ehhez sokat kellett olvasnia a Szentírást. A korabeli
gyakorlat szerint az Ő szülei, a Szűzanya és Szent József tanították a Biblia ismeretére, később
pedig ők vitték Jézust a zsinagógába. Ott nem csak imádkoztak, hanem a gyerekek számára iskola is
működött. Az is szembetűnő, hogy Jézus mennyire jól ismeri az életet, a természetet, a világot.
Miközben Ő ácsmesternek készül, megismer  különféle foglalkozásokat. Komoly általános
műveltségre tesz szert. Példabeszédei  irodalmi igényességről  tanúskodnak. E  sokoldalú  tudás
mögött becsületesen végzett tanulás is van. Jézus esetében is, a mi gyermekeinknél is nagy a család
és az iskola felelőssége! 
   Azután Jézus felnő, és egyszer csak Mesternek, Tanítónak
kezdik szólítani, a követőit pedig tanítványoknak, tanulóknak.
Hogyan is tanulnak? Nem iskolapadban, hanem együtt
gyalogolnak, együtt fáradoznak, együtt halásznak, együtt
küszködnek, együtt élnek. A közös élet, a megélt közösség az,
amely a legmélyebben belegyökerezteti az emberbe az élethez
igazán szükséges ismereteket. A közösségben tanulás ma  is
hihetetlenül nagy kincs. Jézus olyan példát adott, és olyan
hitelesen élt és szólt, hogy Tőle  lehetett tanulni. Alkalmat  adott
arra, hogy az apostolok is kérdezzenek, hozzászóljanak, és  így
együtt formálódjanak az igazság megismerésében. 
   A Zsidókhoz  írt levélben mélyen érint egy ige, amely Jézus
tanulásáról szól: „Jézus a szenvedésből tanult engedelmességet”
(Zsid 5,8). Tehát Jézusnak felnőtt korában, Mesterként is tanulnia
kellett. Nem volt számára készen sem az engedelmesség, sem a
kereszt szeretete! Neki is tanulnia kellett épp a szenvedés által. Ez
rámutat  arra, hogy nincs tanulás  küzdelem nélkül. Az életre készülünk, amely küzdelmes, de
küzdelmesen szép. Az Úr Jézus keresztjével váltotta meg a világot, és csak ha igazán nagy dolgokra
szánjuk el magunkat, és vállaljuk az azzal járó áldozatokat is, akkor lehet jobbá a világ, és mi is csak
akkor leszünk megvalósult emberek. Ehhez kérjük tanév elején a Szentlélek Úristen ajándékát!

2015. szeptember 6-án a 9 órakor kezdődő szentmisében kérjük a Szentlélek segítségét az
idei tanévhez. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk! 



Nagy szeretettel köszöntjük plébániánkon új káplánunkat, Tibor atyát!
Mesélj a családodról, gyerekkorodról!
1976-ban  születtem  Budapesten.  Két  bátyám,  két  unokahúgom  és  egy
unokaöcsém  van.  Szüleim  Káposztásmegyeren  élnek,  nyugdíjasok.  A gyáli
alsós  éveim után  költöztünk Budapestre.  Diákéveimre döntő  hatással  volt  a
kibontakozó káposztásmegyeri plébániai élet. Ott éppen azokban az években
épült  a  templom,  illetve  született  az  egyházközség,  mint  amikor  a  Magyar
Szentek Temploma is. Én 16 éves középiskolásként kapcsolódtam be. Szinte
minden plébániai  eseményen (ifjúsági  csoportok,  karitatív  szolgálatok,  nyári

táborok, kirándulások) részt vettem. Lényegében itt született meg a papi hivatásom. Papjaink, Tomka
Ferenc és Jávorka Lajos atya mindenben támogattak. Általuk ismertem meg a Fokoláre Mozgalmat is,
amely jelenleg is lelki otthonom, és sokat segít abban, hogy a papi életemet közösségi szellemiségben, a
formálódásra, fejlődésre nyitottan éljem meg.
Mik a kedvenc ételeid és italaid?
Megszerettem többek között  az olasz konyha remekeit – ilyen hatása is lett  öt éves római teológiai
tanulmányaimnak...
Melyik a legkedvesebb nyári emléked?
Az idén is paptestvérekkel voltam pihenni – ezúttal Csehországban. Szép hegyeik, hangulatos városaik
és jó söreik vannak. Azonkívül másokat megismerve magunkat is jobban megismerjük. 
Mit csinálsz, ha van egy kis szabadidőd?
Szívesen  túrázom,  kerékpározom,  olykor  a  számítástechnikai,  műszaki  ismereteimnek  is  hasznát
veszem. Teológiai szakterületem pedig – amivel szintén nagyon szívesen foglalkozom – a patrológia,
vagyis az ókeresztény irodalom. Doktori tézisemet is ebben a tárgykörben írtam A beavató szentségek
Nüsszai Szent Gergely írásaiban címmel. 
Mit tudtál eddig a Magyar Szentek Plébániáról?
Ismerős helyre térek most vissza. Szemináriumi éveim előtt ugyanis a Műegyetem hallgatója voltam
(1994-től 1999-ig), ahol villamosmérnöki diplomát is szereztem. Ismerősek az utcák, a házak. Húsz éve
kíváncsian, érdeklődve szemléltem az épülő templomot; amikor elkészült, olykor betértem imádkozni.
Néhányszor részt vettem a Műegyetemi Katolikus Közösség gitáros imaóráján a Sziklatemplomban. Az
érintőlegesen találkozásokon túl azonban nem kapcsolódtam be sem az itteni plébániai, sem egyetemi
lelkészségi életbe, mivel már több közösséghez is kötődtem.
Milyen állomáshelyeken szolgáltál eddig?
Erdő Péter bíboros úr 2008-ban szentelt pappá. Eddigi kápláni helyeim: Külső-Terézvárosi Szt. Család
Plébánia, Angyalföldi Szt. László Plébánia, majd Külső-Ferencvárosi Szt. Kereszt Plébánia.
Mit „üzensz” a plébánia fiataljainak?
Azt, amit magamnak is! Legyetek derűs, normális, kreatív fiatalok, amilyenek vagytok is! Ismerjétek,
szeressétek, és éljétek meg hiteteket! Ne elégedjetek meg a felületes dolgokkal!                             Dödő

Templomunk 19. születésnapját ünnepeltük
„Legyetek ti a magyar szentek!”

   Augusztus  16-án  vasárnap  a  déli  szentmisén  ünnepeltük  templomunk  felszentelésének  19.
évfordulóját. A szentmisét Snell György segédpüspök úr mutatta be, aki egykor jelen volt templomunk
felszentelésénél  is.  Szentbeszédében  rámutatott  arra,  hogy  mióta  ember  él  a  földön,  templomok  is
épülnek.  Micsoda  ünnepélyességgel  számol  be  az  ószövetségi  Szentírás  a  Jeruzsálemi  Templom
elődjének, a Mózes által felállított Szent Sátornak az elkészítéséről! A szó teljes értelmében azonban azt
a házat nevezzük templomnak, amelyet az eukarisztikus Jézus jelenléte ragyog be. Amikor egy katolikus
templomba lépünk,  szemünk rögtön az  örökmécset  keresi.  Minden katolikus  templom nagy kincset
jelent számunkra, de különösen is kedves a saját templomunk, ahol a szentségekben részesültünk. Itt azt
is jobban átéljük, hogy összetartozunk, egy családot alkotunk. 
   Nem hiába jelöli ugyanaz a szó számos idegen nyelven a templomot és egyházat is. „Legyetek ti a
magyar szentek, akik ezt a szép templomot betöltitek!” – zárta ünnepi gondolatait György püspök atya.
A liturgiát  még  ünnepélyesebbé  tette  az  Imperatrix  énekegyüttes  és  az  Albinoni  Kamarazenekar
szolgálata. Az énekkar vezetője Srajber Zsolt volt.



A lelki  javakkal  való  töltekezés  után  egy másik  terített  asztal  várt
bennünket.  Számtalan  szorgos  kéznek  köszönhetően  közös  ebéden
vehettünk  részt  a  templomkertben  egy  nagy  sátor  árnyékában.  A
finom pörkölt, főtt krumpli és uborka után sós és édes sütemények
kerültek  az  asztalokra.  Egy  kis  sorban  állás  után  mindenki  bőven
részesülhetett a földi javakból. Külön köszönet illeti Gyenge Istvánt a
fejedelmi  ebéd,  Antal  Dávidot  pedig  a  hatalmas  mennyiségű
sütemény elkészítéséért. De ugyanígy köszönetet mondunk mindenki

másnak a közreműködéséért, akik bármilyen módon hozzájárultak felemelő ünnepünkhöz! 
  A frissítő  eső a kora reggeli  órákra volt  időzítve,  így nem zavarhatta meg ünnepünket.  A hőséget
ehelyett  sör  és  fagylalt  tette  elviselhetőbbé.  A kapcsolatokat  erősítő  beszélgetések  mellett  idén  is
lehetőség  nyílt  különféle  játékokra  (csocsó,  pingpong)  a  papok-papák  örökrangadó  előtt.  A
hagyományos papák – papok focimeccs 4 órakor kezdődött. Immár nem először a papok nyertek, elég
meggyőző, 5:1-es eredménnyel.
  A hosszan,  vidáman időző résztvevő láttán nem tűnik túlzásnak azt  mondani,  hogy aki csak eljött
templomunkba erre a szép ünnepre, jól érezte magát,  lelkileg és testileg is gyarapodott. Jövőre – és
legtöbbekkel remélhetőleg addig is – újra találkozzunk, immár a kerek, húszéves évforduló alkalmából!

Tibor atya

Hittantáborban jártunk
Június  28-án  a  vasárnapi  szentmise  után  mindenki  sikeresen  kijutott  a  Keleti  pályaudvarra,  hála  a
segítőkész szülőknek és híveknek. A vonatút után bevettük Eger városát, és a Karitász egri épületében
szálltunk meg. A táborhely sokunkat ismerősként köszöntött, de volt egy meglepetése a számunkra. Egy
nagy  füves  résszel  bővült,  ahol  a  táborozás  során  sokat  métáztunk,  fociztunk,  röplabdáztunk  és
futkároztunk.  Rögtön  a  második  napon  csapatokra  osztottuk  a  táborozókat,  ügyelve,  hogy  egy-egy
csapatba minden korosztályból jusson. Beosztottuk, hogy melyik csapat mikor készít reggelit, vacsorát,
mikor mosogat. Szerencsére többször is akadtak önként jelentkezők is. Hétfőn felfedeztük a Szalajka-
völgy szépségeit, ahol szarvasokat etettünk, megnéztük a Szabadtéri Erdei Múzeumot, a Fátyol vízesést,
az Istállós-kői-barlangot, számháborúztunk, kisvasúton utaztunk, és végül kipróbálhattuk magunkat a
helyi kötélpályán. Kedden forgónapot tartottunk a csoportoknak, ahol több állomást jártak be, mint a
csapatzászló  készítés,  süteménykészítés,  logikai
játékok,  zenélés.  Az  5.  állomáson  minden  gyerek
festékkel  rányomta  a  kezét-lábát  egy  lepedőre,  ami
egy keresztet  formált  a végére.  Szerdán a táborozók
választhattak,  hogy  milyen  múzeumba  szeretnének
menni. Néhányan a Tűzoltó Múzeumot próbálták ki,
mások a vakok éltébe kóstolhattak bele a Láthatatlan
kiállítás során, volt, aki az Egri várat nézte meg vagy a
Sportmúzeumot látogatta meg.
  A lelki napot egy misével nyitottuk meg az Egri Bazilika Könnyező Mária Kápolnájában, ahol Angyal
Márton  meglepett  minket  az  orgonajátékával.  Délután  több  magyar  szent  és  boldog  életével
ismerkedtünk meg, és utána végig kellett gondolnunk, hogy mi az, amiben követnénk a példájukat. A hét
eleji borús idő után csütörtökön napos, meleg reggelre ébredtünk, így végre elmehettünk strandolni. A
medencében vízipisztolyos csatákat  vívtunk,  fogócskáztunk,  fürödtünk.  Pénteken délelőtt  a  csapatok
megmérkőzhettek  az  akadálypálya  során,  ahol  megmutathatták,  hogy  milyen  ügyesek  és  milyen
felkészültek a magyar szentekből. Szerencsére nem kellett csalódnunk, mert mindegyik csapat nagyon
ügyes és felkészült volt. Este a „Ki mit tud?” alkalmából mindenki megmutathatta, hogy ki mit tud, és
hogy 42-en mennyi palacsintát tudunk megenni Antal Dávid jóvoltából. Szombaton szentmisével zártuk
a hittantábort, ahol mindenki elmondhatta, hogy mi tetszett neki legjobban a táborból. Eredményhirdetés
és a jutalmak kiosztása után egy hosszú és meleg vonatút következett, ami végén anyukák és apukák
várták a régen látott gyerekeiket.           Kozák Móni

Ferenc pápa a 2015. esztendőt a SZERZETESEK ÉVÉNEK nyilvánította. Szeptember 18-19-én
„SZERZETESEK TERE” elnevezéssel mintegy 100 női és férfi szerzetesrend mutatkozik meg a

nagyvilág előtt színes zenei, kulturális, tudományos, gasztronómiai, egészségügyi, sport- és
gyermekprogramokkal több, mint tíz sátorban. Helyszín: Március 15. tér és Ferenciek tere.

Részletes program:  www.szerzetesektere.hu.



Miserend a Szent Tádé kápolnában
 Szeptember 1-jétől plébániánk papságára bízták a Szent Imre Kórház kápolnájának lelkipásztori 
ellátását, azonkívül az Onkológiai Intézetben és a Bartók Béla úti kápolnában is kell miséznünk.

A Kruspér utcai kápolnában ezért a nyári miserend marad érvényben.
Hétfőn és szombaton nem lesz reggel hét órakor szentmise!

Szeptember 6-án reggel 9 órakor plébániánk, szeptember 13-án este 7 órakor
pedig az Egyetemi Lelkészség tanévkezdő VENI SANCTE szentmiséi lesznek,

melyekre sok szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.

A Szt. Kereszt Templomigazgatóság (Bp. XII., Táltos u. 16.) szeptember 14-én 1915 -kor, a
Szt. Gellért templom pedig szept. 24-én 1915 -kor ünnepli BÚCSÚJÁT. Mindenkit szeretettel várnak!

H A N G V E R S E N Y
Az Albinoni Kamarazenekar és az Imperatrix Kamarakórus az Ars Sacra fesztivál keretében
koncertet ad templomunkban szeptember 26-án, szombaton 1930-tól, az esti szentmise után. 

A MŰSOR:
Tomaso Albinoni: Adagio

G. Fr. Händel: B-dúr orgonaverseny
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Ave Maria
Orlando di Lasso: Super flumina Babylonis

Ludovico Grossi da Viadana: Exsultate justi in Domino

Esterházy Pál: Veni Sancte Spiritus
W. A. Mozart: D-dúr templomi szonáta KV 144
W. A. Mozart: A-dúr templomi szonáta KV 225

Dietrich Buxtehude: Magnificat 

Közreműködnek a Kamarazenekar hangszeres és énekes szólistái, valamint az
Imperatrix Kamarakórus (művészeti vezető: Srajber Zsolt). Orgona szólista: Leskó Zoltán 

Szeptembertől újraindulnak a KÓRUSPRÓBÁK templomunkban, melyek péntekenként
este 19 órától 21 óráig tartanak. Várunk szeretettel minden érdeklődőt! 

Templomunk IFJÚSÁGI GITÁROS KÓRUSA új tagokat keres.
Ha játszol valamilyen hangszeren, vagy csak jó a hangod, és szívesen szolgálnál a miséken,

szeretettel várunk kórusunkba! Általában a hónap első vasárnapján zenélünk a 9-es diákmisén.
     A próbák az idei évtől hetente lesznek a hittanteremben. Várjuk jelentkezésed:

Melles Fanni (Bogyi) +36-30-4906515                                       és Ramadán Olivér.

     F O T Ó P Á LY Á Z AT
Nagyon várjuk a legjobban sikerült nyári fényképedet  és egy három mondatos

leírást hozzá! A képeket a                                             címre küldd, 

szeptember 27-e éjfélig!
Egy pályázó maximum három képet küldhet, de csak egy díjat nyerhet. 

A pályaműveket három tagú zsűri fogja értékelni.
Eredményhirdetés: október 11-én, vasárnap a 9-es mise végén lesz.

M i n d e n  p á l y á z ó  j u t a l o m b a n  r é s z e s ü l !

            T Ú R A H É T V É G E  MÁTRAHÁZÁN ÉS KÖRNYÉKÉN
     Program: túra a Kékesen – Naphimnusz park – tranzitus a gyöngyösi ferenceseknél – Sástó.

                      Időpont: Október 2–4-ig.                        Indulás: péntek este (autóbusszal).       
                      Részvételi díj diákoknak:    10.000 Ft (alapítványi támogatással: 4.000 Ft).
                      Részvételi díj felnőtteknek: 12.000 Ft (alapítványi támogatással: 6.000 Ft).
                                                  Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15.

Mi Újság? – 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 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.piar.hu/magyarszentek. 


