
A Magyar Szentek Templom havi tájékoztató lapja. 2015. október

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

Októberben ünnepeljük
Okt. 4. Assisi Szent Ferenc

„Isten  szegénykéje”,  a
teremtésvédelem  védő-
szentje.  Mai  korunk  új
módon  fedezi  fel  őt:  Az
ökológiai  vészhelyzetben
mint a teremtett világ nagy
barátját,  aki  a  természeti
javakkal  való  felelős
bánásmódra  tanít

bennünket.  Mindannyiunknak  szegénnyé kell
válnunk:  Mi  is  a  világ  fejlettebb  részéhez
tartozunk,  akiknek  pazarló  életmódja
fenntarthatatlan.  Mohóságunk  következményeit  a
harmadik  és  negyedik  világ  szegényei  viselik
leginkább.  „Ökológiai  megtérés”
kívántatik  tőlünk!  –  sürget
bennünket  Ferenc  pápa,  akinek
éppen  ezekben a napokban jelent
meg magyar nyelven a teremtett
világ védelméről szóló enciklikája
Laudato si’ címmel.

Okt. 7. Rózsafüzér Királynője
A mai  ünnep  hálaadás  a  Szűzanya  közbejárására
Krisztustól  kapott  kegyelmekért.  A  rózsafüzér
imádságban Jézus életéről elmélkedve Isten iránti
szeretetünkben  szeretnénk  megerősödni,  és  a
családokért, plébániánkért, a betegekért, a békéért,
az üldözött keresztényekért fohászkodunk.
Minden este imádkozzuk a szentolvasót!

      *    *    *
Az Örökimádás templomba  (Üllői  út  77.)  idén is
hívják a fiatalokat a Tiszta szerelem imaestre. Este
6-kor  szentmisével  kezdődik  a  program,  majd
tanúságtételek,  szentségimádás,  közbenjáró  ima,
agapé következnek. 

Okt. 8. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
Szt. István király felajánlása óta Nagyasszonyunk-
ként  tiszteljük  a  Szűzanyát.  XIII.  Leó  pápa
engedélyezte  a  külön  ünnepet  népünk  számára.

Máriának  felajánlott  nemzet  vagyunk,  Mária
közbenjárását  kérjük  és  tapasztaljuk  életutunkon.
Köszönjük meg ezt Istennek a mai napon!
Este 8-kor búcsúi mise a Sziklatemplomban!

Okt. 15. Avilai Szent Teréz
A  mély  istenkapcsolatból  fakadó  misztika  és  a
mindennapi  élet  gyakorlata  jól  megfértek  Teréz
életében. Igaz lelkülettel követte Jézust, és biztatott
másokat  is  Jézus  követésére.  Példája:  Gyengén,
betegen is erős az erős!

Okt. 18. Missziós vasárnap
Az evangéliumi Örömhír terjedéséért imádkozunk.
Országos gyűjtés a világmissziók javára!

Okt. 23. Kapisztrán Szent János 
A közép-itáliai Capistrano község szülötte. A pápa
őt  bízta  meg  a  török  világhódító  áradat  elleni
keresztes védelmi hadjárat meghirdetésével. Ebben
igazi  támogatást  csak  a  magyar  néptől  és  a
szentéletű Hunyadi János törökverő hőstől kapott.
A két Jánost lelkes barátság köti össze. Hadi téren
Hunyadi  műve,  lelkileg  Kapisztráné  a  nagy
nándorfehérvári (ma: Belgrád) diadal (1456. július
21–22).  Emléke  a  déli  harangszó,  az  Úrangyala
imádság  és  Urunk  Színeváltozásának  (aug.  6.)
ünnepe. A magyar honvédség védőszentje.

Az 1956-os forradalom 59. évfordulója
Érdekes  egybeesés,  hogy  500  évvel  később  a
magyar  nép  éppen  ezen  a  napon  veszi  fel  a
küzdelmet egy másik pogányság, az ateista szovjet
uralom elnyomása ellen.

Okt. 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé
apostolok – kápolnánk búcsúnapja

Az  apostolok  közül  róluk  kettejükről  tudunk  a
legkevesebbet.  Nem lehet  mindenki  az előtérben.
Isten szemében a csendes hűség legalább annyit ér,
mint a látványos, nagy tettek. Simon és Júdás Tádé
vérük ontásáig teljesítették küldetésüket.  Legyünk
mi  is  hűségesek  és  odaadók  napi  feladataink
végzésében! 



A remény útja nem könnyű
Mi  a  jelentősebb?  Az,  hogy  első  ízben  kap  szót  egy  római  pápa

Washingtonban a Kongresszus előtt – vagy az, hogy felkeres egy nyomornegyedet?
Mi  a  fontosabb?  Che  Guevara  hatalmas  faliképének  tövében  beszédet  mondani
Kubában, vagy a fogyatékos gyermekekkel társalogni? Ferenc pápa, Te, vagy én –
mit tehetünk a szenvedő emberiségért? Róma püspöke egyre inkább ráébreszt arra,
hogy nem szabad elmulasztanunk azt a keveset, amire ma alkalmunk nyílik. Az nem
lényeges, hogy mindezt rejtekben vagy nagy nyilvánosság előtt tesszük.

Ferenc pápa példát mutat abban, hogy mindig meghallja a szenvedők hangját. Ha szükséges, bátran
felemeli hangját – de ezt mindig tisztelettel teszi,  nehogy túlságosan éles szavai ellenkezést váltsanak ki
ahelyett,  hogy  őszinte  önvizsgálatra  inspirálnának.  Talán  azt  vártuk,  hogy  Kubában  kijelenti:  „A
kommunizmus  idejét  múlt!”  –  de  nem  sértette  meg  a  kubaiakat.  Talán  azt  reméltük,  az  USA-t  majd
keményen megfeddi a háborúk kirobbantásáért és a környezetszennyezésért. Nem ezt tette, hanem ennél is
többet:  vádaskodás  helyett  inkább  előre  mutatott.  Havannában  a  szabadságról  beszélt.  Az  Egyesült
Államokban a bizalom hangján szólt az emberi jogokról, a szenvedő népekről, az élet és család tiszteletéről.
Olvassunk néhány részletet a Szentatya beszédeiből!

Kubában a fiataloknak: „A szenvedni is képes remény termékeny. Remény nélkül olyan az élet, mintha
már  nyugdíjba  vonulnának.  A remény  útja  nem  könnyű,  és  nem  lehet  egyedül  végigjárni.  Egy  afrikai
közmondás szerint, ha gyorsan akarsz haladni, akkor menj egyedül, de ha messzire akarsz jutni, haladj a
többiekkel. Haladjunk mi is együtt a különbözőségeik ellenére!”

A Ground Zerónál (az egykori ikertornyok helyén): „A halál helye az élet helyévé válhat, mert az élet
mindig  győz  a  halál  felett.  A jó  mindig  jobban  jár  a  rossznál,  a  kiengesztelődés  és  az  egység  győz  a
gyűlölködés és megosztottság felett. Reménnyel tölt el, hogy csatlakozhatom sok, egymástól különböző vallás
vezetőihez. Legyünk mi a kiengesztelődés, a béke és az igazságosság ereje a világ minden részén. ... Ma
együttesen  azt  kell  mondanunk:  „nem”  minden  uniformizáló  törekvésre,  és  „igen”  az  elfogadott  és
megbékélt különbözőségre.” 

Washingtonban a Kongresszus előtt: „Nektek az a felelősségetek, hogy lehetővé tegyétek, hogy ez az
ország mint nemzet növekedjen. Az a feladatotok, hogy védelmezzétek polgártársaitok méltóságát a közjóért
való fáradhatatlan és munkát igénylő törekvésben, hiszen a közjó minden politika célja. ...  Látogatásom
olyan  időpontra  esik,  amikor  néhány  nagyformátumú  amerikai  személy  évfordulóját  ünnepeljük.  Négy
amerikait szeretnék megemlíteni: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day és Thomas Merton.
Erre az  évre esik  Lincoln elnök meggyilkolásának százötvenedik évfordulója.  A szabadság őre volt,  aki
fáradhatatlanul  dolgozott  annak  érdekében,  hogy  „ez  a  nemzet,  Isten  oltalma  alatt,  újjászülessen  a
szabadságban”. Bármely politikai tevékenységnek az emberi személy javát kell szolgálnia és előmozdítania,
és mindenki méltóságának a tiszteletben tartásán kell alapulnia. ... Egy nemzet akkor nagy, ha védelmezi a
szabadságot,  miként  Lincoln  tette.  Ha előmozdítja  annak a  kultúráját,  hogy az  emberek  teljes  jogokról
„álmodhatnak”  minden  testvérük  számára,  miként  Martin  Luther  King  próbálta  tenni.  Ha  harcol  az
igazságosságért és az elnyomottak ügyéért, miként Dorothy Day tette fáradhatatlan munkájával. Ha a béke
és párbeszéd magvait veti el, Thomas Merton szemlélődő stílusában.

Ezekkel az ismertetőjegyekkel szerettem volna bemutatni kulturális örökségeteknek, az amerikai nép
szellemiségének  néhány  kincsét.  Azt  kívánom,  hogy  ez  a  szellemiség  egyre  jobban  kibontakozzon  és
növekedjen, hogy lehetőleg minél több fiatal tudja örökölni azt, és élhessen olyan földön, amely oly sok
embert ihletett álmodni. – Isten áldja meg Amerikát!”  – T. a. –

Hangverseny a Magyar Szentek Templomában 
Szinte hagyományosnak mondható, hogy ezúttal is templomunk fogadta szeptember 26-án, az esti

szentmise  után  az  Ars  Sacra fesztivál keretében  az  Albinoni  Kamarazenekart  és Kamarakórust.
Zsigmond Balassa az Albinoni Kamarazenekar művészeti vezetője, szép számú hallgatóság előtt ismertette a
hangverseny programját.  A koncertvezető  a  műsort  főleg  a  barokk zeneirodalom igaz  gyöngyszemeiből
állította  össze.  A válogatás  közismertebb  és  kevésbé  ismert,  koncertpódiumon  még  alig  játszott,  igazi
„csemegének” számító remek műveket tartalmazott. A zeneszámok konferálása mellett, egy-egy alkalommal
a felhangzó mű születéséről, zenetörténeti érdekességéről is hallhattunk.

A Kamarazenekar és Kamarakórus, a szóló énekesek és a hangszerek szólistái egyaránt csodálatos
élményt  nyújtottak.  Az este  folyamán  felhangzó,  lelket  simogató  zenéből  nehéz  volna  rangsort  állítani.
Mégis,  ha visszagondolok az  előadáson hallottakra,  néhány zenedarabot  ki  kell  emelnem,  anélkül  hogy
bármelyik produkció értékét kisebbíteném. Írva ezt  a kis  beszámolót,  még mindig fülemben muzsikál  a



hegedűszólista  virtuóz  játéka.  Leskó  Zoltán  kántorunk  W.  A.  Mozart  két  templomi  szonátáját  remekül
szólaltatta  meg.  Különösen  a  D-dúr  szonátát  hallgatva  az  volt  az  érzésünk,  hogy  e  szent  zene,  mint
egykoron, átütő erővel tölti be a salzburgi székesegyházat, és magasztos hódolattal dicséri az Urat.

Herceg Esterházy Pál országunk egykori nádora (1681-ben választották meg) nemcsak a török elleni
harcokban  tette  magát  híressé  –  hisz  1683-ban  Bécs  alatt  harcolt,  és  1686-ban  részt  vett  Buda
visszafoglalásában is. Esterházy Pál szenvedélyesen szerette a tudományok mellett a művészeteket, kiváló
zeneszerző  volt.  Az 1711-ben kiadott  Harmonia  caelestis című egyházi  kantáta  gyűjteményéből  a  Veni
Sancte Spiritus remekbe szabott darabja hangzott el, a zeneirodalom igazi gyöngyszeme. Majd Martin A.
Gebhard pap-szerzetes egyetlen fellelhető – romantikus – Salve Regina című zeneművét a zenekar és a szóló
énekes egyaránt csodálatosan tolmácsolta. A szólista őszinte átéléssel felhangzó lírai imája a Szűzanyához
felejthetetlen  élményt  nyújtott.  Az  est  zárószámaként  D.  Buxtehudétől,  a  klasszikus  barokk  zene
képviselőjétől is valóban csodálatos, igazán fennkölt muzsikát hallhattunk. Nem csoda, hogy J. S. Bach a
barokk zene óriása is méltán tekintette Buxtehudét zeneszerzésében példaképének, mesterének.

 A koncert  befejeztével  a  lelkes  közönség  hosszan  tartó  tapssal  jutalmazta  a  művészek  kiváló
munkáját, mint ahogy hálás köszönettel tartozunk a művészeti vezetőknek is magas színvonalú munkájukért:
Zsigmond Balassának és Srajber Zsoltnak. Scheuringné Dr. Pozsonyi Teréz

A hónap magyar szentje:
Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú

Lapunk új  rovatában hazánk kevésbé  ismert  szentjeit  mutatjuk be.  Kevéssé ismert  tény,  hogy az  utóbbi
években  mintegy  tíz  magyar  boldoggal  és  szenttel  gazdagodott  egyházunk.  Többségük  a  20.  századi
diktatúrákban hősiesen helytállva nyerte el a vértanúság pálmáját. Elsőként Kárpátalja első oltárra emelt
példaképét, Romzsa Tódor görög katolikus püspök és vértanú életútját ismertetjük. 

Romzsa  Tódor  1911-ban  egy  mélyen  hívő,  katolikus  család  kilencedik
gyermekeként született a máramaros megyei Nagybocskó községben.  Iskoláit
Huszton,  Munkácson  és  Rómában  végezte.  1944-ben  szentelték  munkácsi
segédpüspökké.  A  szovjetek  bevonulásakor  gyakorlatilag  már  ő  állt  az
egyházmegye  élén.  Püspökként  az  etnikumok  kibékítésére  törekedett.
Fontosnak tartotta, hogy minden nemzetiséghez a saját anyanyelvén szóljon.
A  Szovjetunió,  mint  tudjuk,  elhatározta  az  egyházak  szisztematikus
felszámolását.  Első  lépésként  a  görög  katolikusság  ortodoxiába  való
belekényszerítését tűzték ki célul. Úgy gondolták, hogy ha a görög katolikus
papságot és hívőket elszakítják Rómától, akkor utána sokkal könnyebb lesz a
külföldi támasz nélkül maradt egyház megregulázása.
Az  egyházra  nehezedő  nyomás  egyre  súlyosbodott:  betiltották  az  iskolai
hitoktatást,  feloszlatták  az  ifjúsági  egyesületeket,  problémát  jelentett  az
imakönyvek, hittankönyvek hiánya.  Rengeteg papot bebörtönöztek,  igen sok

templomot bezártak vagy átadtak az ortodoxoknak. A püspök ilyen körülmények között is jó pásztora volt
nyájának: számos emlék maradt nemcsak az általa celebrált liturgikus eseményekről, hanem bensőséges,
derűs hangulatú családlátogatásairól is. 
A hatalom képviselői többször értésére adták Tódor püspöknek, hogy ha ellenáll és a hatalom kérését nem
teljesíti papjaival együtt, ne számítson irgalomra. Az egyházi vezető válasza mindannyiszor rövid, de annál
világosabb és bátrabb volt: „Inkább választom a halált és annak mindenfajta kínját, mint Krisztus igazi,
szent Egyházának elárulását!” Hruscsov, aki akkor még Ukrajna helytartója volt, maga határozta el a főpap
likvidálását.  1947 októberében a  főpásztor  éppen egy templomszentelő  útjáról  volt  hazatérőben,  amikor
KGB-ügynökök merényletet követtek el ellene. Tódor püspök súlyos sérülésekkel túlélte a merényletet, és
bár Munkácson sikeresen megműtötték, Mindenszentek ünnepén egy takarítóként dolgozó szovjet ügynök a
kórházban megmérgezte. Likvidálásának célja nyilvánvalóan a kárpátaljai görög katolikus hívek megtörése
volt.  Az  eredmény  azonban  ennek  éppen  ellenkezője  lett:  Tódor  püspök  hősies  és  végsőkig  hűséges
helytállása a  hitben való kitartás mintaképe lett  a nép körében. Sok családban az esti  közös ima végén
felhangzott: „Tódor püspök vértanú, könyörögj érettünk!” Oltárra emelésére több mint fél évszázad múltán
kerülhetett sor: Szent II. János Pál pápa 2001. június 27-én, Lembergben 1,5 millió zarándok jelenlétében
avatta boldoggá Romzsa Tódor vértanú püspököt. Liturgikus ünnepét október 31-én tartjuk.

Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút többnemzetiségű híveid lelkipásztorává tetted.
Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény életünkben mi
is  hűségesen  kövessük.  A mi  Urunk,  Jézus  Krisztus,  a  te  Fiad  által,  aki  veled  él  és  uralkodik  a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.



Október 17-én, szombaton, az esti szentmise után 1930-tól a Budavári Kamarazenekar
          KONCERTET ad templomunkban. A műsoron ezúttal Händel művei szerepelnek:

▫ Sába királynőjének bevonulása
▫ F-dúr "Kakukk és csalogány" orgonaverseny
▫ F-dúr concerto grosso (op. 6. no. 9.)

     Orgonán közreműködik: Leskó Zoltán. Vezényel: Héja Benedek.

PLÉBÁNIAI HITTAN
   Sokan kérdezik: „Gyermekem az iskolában már jár hittanra. Miért kellene még  
   plébániai hittanon is részt vennie?” Szeretnénk segíteni a döntésben!
   Az iskolai hittanról jó, ha tudjuk:
       - Az állami iskolákban nagyon kevés idő, heti 30-40 perc jut csak a hittanórára.
       - A legtöbb gyermek otthon nem kap vallási nevelést, a tananyag színvonalában
         a hitoktatónak ehhez kell alkalmazkodnia.
       - Sok határozatlan világnézetű gyermek is van, akik például nem tudnak (még) imádkozni. A hitoktató
          a gyermekeknek csak felkínálhatja hitet, de nem követelheti meg az imádságot vagy vallásgyakorlást!
       - Nem alakul ki kötődés a templomi közösséggel.
   Milyen többletet ad a plébániai hittan?
       - Oldottabb, meghittebb a légkör.
      - Magától értetődő, hogy mindenki hisz Istenben, vagy hogy közösen imádkozunk.
      - A gyermek átéli, megszokja, hogy a templom és plébánia a lelki családja.
      - Egyedül itt van mód a gyermekek szentségi felkészítésére.
    Mikor vannak a hittanok? Hogyan tudok jelentkezni?
      - A hittanórák rendje a hirdetőtáblán olvasható. Jelentkezés az atyáknál vagy az irodában.
      - Különösen is várjuk az ovis, az elsőáldozni szándékozó, valamint az alsó tagozatos gyermekek
        (illetve szüleiknek) mielőbbi jelentkezését!

      

                                Október hónapban minden este a RÓZSAFÜZÉRT imádkozzuk különféle szándékokra.   
                                Hétfőtől péntekig az esti szentmisék után, szombaton és vasárnap a szentmisék   
                                előtt fél órával – mindig azon a helyen, ahol a mise is van.

   Az idei évben is lesznek GITÁROS SZENTMISÉK, többnyire a hónap 2. vasárnap-
   ján, 9 órakor: 2015. okt. 11., nov. 8., dec. 13. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A pálos rendhez tartozó Sziklatemplom búcsúja 2015. október 8-án, csütörtökön, az este 8 órai
szentmisében lesz. A Kruspér utcai Szt. Júdás Tádé kápolna pedig október 28-án, szerdán,

az este ½ 6-kor kezdődő szentmisében tartja búcsúünnepét.

                    Október 23-án, pénteken a Szent Tádé kápolnában az esti szentmisét az 1956-os
        FORRADALOM ÁLDOZATAIÉRT ajánljuk fel. Majd este ½ 7-kor a templom-

                    kertben található emlékműnél imádkozunk és gyertyát gyújtunk

JÓTÉKONYSÁGI EST
a plébániai ifjúságot segítő Szent Tádé Alapítvány javára

    Várjuk mindazok jelentkezését, akik hangszeres vagy énekes produkciójukkal hozzájárulnának 
    ehhez az eseményhez. Mindenkit szeretettel várunk, akik játszanak valamely hangszeren,  
    akár szólóban, akár kis kamarában. Várjuk szóló énekesek és énekegyüttesek jelentkezését is.

    Jelentkezés: Leskó Zoltán kántor úrnál személyesen, vagy a leskoz@gmail.com e-mail címen.
                                Az előadásokhoz szükség esetén orgonakíséret megoldható.

 

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. 

▫ B-dúr orgonaverseny
▫ Alexander's feast concerto grosso


