
A Magyar Szentek Templom havi tájékoztató lapja. 2015. november

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

Hiszem a szentek közösségét,
a test föltámadását és az örök életet !

Mit jelent a búcsú és hogyan nyerhetjük el?

Búcsúnak a bűnbocsánat elnyerése után visszamara-
dó  ideiglenes  büntetések  elengedését  nevezzük.  A
gyónásban ugyan kiengesztelődünk Istennel, de bű-
neink bizonyos következményei megmaradnak: pél-
dául  fegyelmezetlenség,  ragaszkodások,  Istenhez
méltatlan emlékképek. Gondolataink, érzéseink, aka-
ratunk,  képzeletvilágunk  nem idomul  rögtön  Isten
akaratához, tetszéséhez. Ahhoz, hogy mindebből ki-
gyógyuljunk, vezeklésre van szükség. Ha ezt valaki
ebben az életben nem teszi meg, akkor a tökéletes
megtisztulás, az Isten színelátására való alkalmassá
válás szükségszerűen a halál utáni „időszakra” hárul
– ezt nevezzük „tisztítótűz”-nek.
A régi korokban az Egyház komoly erénygyakorla-
tokat rótt ki a bűnbánókra: például jótékonykodást,

betegek ápolását, gyalogos zarándoklatokat. Ezekből
azután  bizonyos  esetekben  elengedett,  az  egyház
imádságára,  valamint a hitvallók és vértanúk érde-
meire támaszkodva.
Ebből alakult ki fokozatosan a búcsúk gyakorlata és
az  egyház  hozzá  kapcsolódó  dogmatikai  tanítása.
Alapvető  benne  az  a  meglátás,  hogy  az  egyház
tagjainak három csoportja: a zarándok (küzdő) egy-
ház (akik itt a földön élünk), a szenvedő egyház (a
tisztulás állapotában lévők) és a megdicsőült egyház
(szentek) titokzatos kegyelmi közösségben élnek. A
zarándok egyház közbenjárhat a tisztítótűzben szen-
vedőkért. Isten beszámítja Krisztusnak és a szentek-
nek az érdemeit az arra rászorulóknak megtisztulásá-
ért és megszentelődéséért. Ennek alapja pedig a pápa
Krisztustól kapott oldó-kötő hatalma, aki felhatalma-
zást kapott az egyház kegyelmi kincstárának (Krisz-
tus és a szentek érdemei) kezelésére. Ebben a tudat-
ban engedélyez a pápa bizonyos jámborsági gyakor-
latok  és  imádságok  elvégzése  fejében  búcsúkat,
amelyeket az elhunytjaink vagy adott esetben saját
magunk javára ajánlhatunk fel.
Részleges  és  teljes  búcsú:  Ha az  elengedés  teljes
körű (a tisztítóhelyi szenvedések teljes elengedése),
akkor  teljes búcsúról, ha részleges, akkor  részleges
búcsúról beszélünk.
A búcsú elnyerésének feltételei: a) Megfelelő szán-
dék és lelkület (akarjuk elnyerni a búcsút; meglegyen
a vágy és törekvés, hogy a kisebb bűnöket is el akar-
juk kerülni.) b) az  előírt cselekmények kellő időben
való  elvégzése (beleértve  a  Szentatya  szándékára
végzett  imádságot  is).  c)  A kegyelem  állapotában
kell lenni (szükség esetén gyónjunk előtte!) d) A tel-
jes  búcsú elnyeréséhez  mindig  szükséges  a
(lehetőség szerint) aznapi áldozás is.



Hogyan  nyerhetünk  búcsút  november  első
napjaiban? 
a) Templom-látogatással:
Mindenszentek napján déltől kezdve halottak napja
éjfélig  teljes  búcsút nyerhetnek  mindazok,  akik
templomot vagy  kápolnát  látogatnak  meg,  az  el-
hunytakért imádkoznak, és ott legalább egy Hiszek-
egyet  és  egy  Miatyánkot  felajánlanak a  Szentatya
szándékára. A búcsú elnyerhető a következő vasár-
nap (november 8-án) is.

b) Temető-látogatással (urnatemető is):
„Az a hívő, aki a temetőt buzgó lélekkel meglátogat-
ja, és legalább gondolatban a halottakért imádkozik,
búcsút nyerhet kizárólag a tisztítótűzben szenvedő-
kért,  mégpedig  november  elsején  déltől  november
nyolcadikán estig  minden nap teljes  búcsút,  az  év
többi napján részleges búcsút.”
A pápa szándékára  legalább egy Miatyánkot és egy
Üdvözlégyet kell felajánlani.

Fiataljaink életéből

Túrahétvége Mátraházán
2015. október 2–4. között tucatnyi fiatal kerekedett
föl Kővári Ákos vezetésével, hogy a természet szép-
ségei között járva megmozgassák tagjaikat, testileg-
lelkileg töltekezzenek, és az egymás közötti barátsá-
got, közösséget is elmélyítsék. Íme néhány vallomás
a résztvevőktől:

„Második alkalommal indultunk útnak október első
péntekjén, hogy a Mátrát felfedezve töltsünk együtt
egy őszi hétvégét. A Kékes-túrán kívül számomra a

legnagyobb élményt a kalandpark jelentette. A kötél-
pályán 30 méter magasságban suhantunk a régi sás-
tói kőbánya felett.  A szabadság és kötöttség kettős
élménye volt  ez a csúszás.  Ezenkívül érdekes volt
péntek este beszélgetnünk a boldoggá avatás előtt ál-
ló  hét  ferences  vértanúról,  megismerve életútjukat,
jellemüket.  Remélem, hamarosan újra  együtt  vesz-
szük fel a bakancsot és fedezzük fel Magyarország
szép tájait. ”
„A vasárnapi találkozásokon kívül fontosnak tartom,
hogy  sok  közös  program  is  összekössön  minket.
Ezen a kiránduláson jó volt megtapasztalni a közös-
séget, a sok-sok játék és viccelődés közepette. Min-
dig sok lehetőséget rejt magában, ha kicsit elvonu-
lunk, kizökkenünk. Nagyon szimbolikus volt, és ta-
lán a hétvége egyik csúcspontja, amikor az erdő kö-
zepén miséhez készülődtünk, és mi, a közösség tag-
jai hordtuk össze az oltár köveit. Végül ezen az oltá-
ron adtunk hálát minden örömért, amit megéltünk a
kiránduláson. Bízom benne, hogy még sok ilyen él-
ményben lehet részünk, és bátorítok mindenkit, hogy
legközelebb csatlakozzon kis csapatunkhoz!”

Ifjúsági rózsafüzér
Mindig nagy élmény megtapasztalni a közös imád-
ságot, függetlenül attól, hogy hányan vagyunk. Jézus
is mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejön-
nek  az  Ő  nevében,  ott  jelen  van  (vö.  Mt  18, 20).
Szűz Máriához fordultunk a hittanosokkal, hogy jár-
jon  közben  értünk  Fiánál,  a  szenvedő  Krisztusnál.
Kértük mennyei édesanyánkat közösségünkért, Böjte
Csaba atya példáján a békéért, és egyéni szándékain-

kért.  Az  imát  szebbé,  felemelőbbé  tették  a
kihelyezett mécsesek, a kivetített képek és a gitáros
énekek. Jó volt erre a bő órára igazán átadni magun-
kat az imádságnak. Sokan nem kedvelik a rózsafüzé-
rezést, mert unalmasnak tartják, de ezúton ráébred-
hettünk, hogy ez erősen rajtunk, a mi hozzáállásun-
kon és lelkesedésünkön is múlik.

A hónap magyar szentjei:
Feledésbe merült boldogjaink

Eredetileg  november  6-án  volt  az  egyházmegyék
ereklyéinek ünnepe, vagyis azoké a szenteké, akik-
nek az ereklyéit templomainkban tiszteljük. Ez szá-
munkra  annyiból  jelentős,  hogy  templomunk

ereklyekápolnájában  tizennyolc  magyar  szent
ereklyéit  őrizzük.  1984-ben  a  Magyar  Katolikus
Püspöki Kar úgy határozott, hogy a II. vatikáni zsi-
nat liturgikus rendelkezéseit követve, november 13-



ra helyezi át ezt a jeles napot, valamennyi magyar,
illetve magyar vonatkozású szent (és boldog) tiszte-
letére kiterjesztve az ünnep jelentőségét. A breviári-
um napi bevezetőjében olvassuk: „A mai napon ...
mindazokra a szentekre (emlékezünk), akiknek nincs
külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a
honfoglalás  előtt,  akár  utána.  ...  Magyar  földből
sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri
segítségükre Isten színe előtt.” 
Kik ezek a kevéssé ismert magyar  szentjeink? So-
kaknak  a  nevét  sem
jegyezte  föl  vagy  őrizte
meg  a  történetírás.
Vannak,  akik  az  Árpád-
ház  szentjeinek
családfájából  már
külföldön sarjadtak ki, és
ezért  kerülték  el
figyelmünket.  Mások
példás  életének  titkát
csak  a  szerzetesházak
falai  őrizték.  Szentté,
vagy boldoggá avatásuk-
ra  vagy  egyáltalán  nem
került  sor  hivatalosan  –  ennek  ellenére  az  egyház
néhány esetben rendkívüli  módon azért  jóváhagyta
tiszteletüket  –  ,  vagy  pedig  elakadt  a  történelem
viharai  között,  olykor  elpusztulván  a  rájuk
vonatkozó értékes, pótolhatatlan dokumentáció is. 
Az alábbiakban néhány olyan szentről  emlékezünk
meg, akiket a boldogok között tudhatunk, de szinte
teljesen  feledésbe  merültek.  Legtöbben szerzetesek
és  apácák  voltak.  A „Szerzetesek  évében”  (2015)
annál  inkább  helyesen  tesszük,  ha  fellebbentjük
róluk  a  fátylat.  Ha  fiataljaink  megismerkednének
ennek  a  nagy  sereg  szent  életű,  Istennek  szentelt
magyar elődünknek az életével, akkor ki tudja, talán
ma is többen elindulnának a tisztaság,  szegénység,
engedelmesség szűk ösvényén, hogy egész életükkel
Istent, egyházunkat és hazánkat szolgálják?!
A magyarországi (és nyugati) szerzetesség kezdetei-
nél  a  bencések állnak.  Nemcsak  Sz.  Gellért,  Sz.
Adalbert,  Sz.  Asztrik  és  B.  Mór püspökök voltak
bencések,  hanem a  Lengyelországból  érkezett,  ke-
mény  vezeklő  életet  élt  zoborhegyi remeték,  Sz.
Zoerard-András és  Sz.  Benedek is.  Sz.  Bonifác
cseh földről érkezett térítő pap volt. A Szent Márton
hegyen (Pannonhalma) lett apát, és 1004-ben vérta-
núságot szenvedett.
A tatárjárás előtti és utáni évszázadban a domonko-
sok adtak igen sok szentet (boldogot) hazánknak.

Magát a rendet Magyar Boldog Pál honosította meg
nálunk, akik itáliai  tanulmányai  során személyesen
ismerkedett  meg  Sz.  Domonkossal.  Belépett  a
rendbe,  és  több  rendtársát  maga  mellé  vévén
hazaköltözött. Tudós és nagy hatású prédikátor volt,
a kunokat is nagy számban térítette meg keresztény
hitre.  A  tatároktól  szenved  vértanúhalált.  Boldog
Bánffy  Buzád ugyancsak  a  tatárjárás  idején
vigasztalja, bátorítja a magyar népet, ápolja a bete-
geket. Ő is vértanú lett (1243). 
A domonkos rend évszázad múltán is gazdag termést
hoz.  Boldog Erzsébet  és   Csák Móric mindketten
szigorú aszkéta életet éltek, és szinte egy időben hal-
tak meg (1337, ill. 1336).  B. Erzsébet, „az Árpád-
ház  utolsó  szent  aranygallyacskája”,  épp  olyan
keményen vezekelt, mint korábban élt rendtársa, Sz.
Margit. 
A szenteket szentek nevelték és ők is szenteket ne-
velnek. Szt. Margit nevelője  Magyar Boldog Ilona
stigmatikus  misztikus  volt.  (Assisi  Szt.  Ferenchez,
Neumann Terézhez  és  Pió  atyához hasonlóan ő  is
megkapta testén Krisztus sebhelyeit.) Szent Erzsébe-
tet harmadik lánya, Boldog Getrúd premontrei apát-
nő lett, és számos erényben tündöklött.
Akadnak nevükben „iker” szentjeink is. Mert ami-
képpen Szent Erzsébetből és Boldog Erzsébetből is
kettő-kettő volt (Árpád-házi /Thüringiai/, ill. Portu-
gáliai Szt. Erzsébet; Boldog Erzsébet szűz és Boldog
Erzsébet  özvegy),  ugyanígy  „Boldog  Magyar  Ist-
ván”-ból és „Boldog Antal”-ból is kettőt-kettőt sar-
jasztott ki magyar hazánk.
Mindkét Boldog Magyar István ferences és vértanú
volt.  Az  idősebbik  a  Fekete-tenger  partján  térített.
1288-ban halt  mártírhalált.  Az ifjabbik  nem indult
szentnek. Fogságba jutván a térítés fordítva sül el: őt
térítik meg a muszlimok! De aztán bűnbánatot tart és
vállalja a vértanúságot (+1334).
A két Boldog Antal közül az egyik ferences , a má-
sik  kármelita  volt.  Előbbi betegeket ápol Itáliában
(+1398), utóbbi a törökök között térít, majd vértanú
lesz (+1462).
Boldog Báthory László (1484) a pálosokat képvise-
li.  Tudós pap volt,  aki több évtizeddel Luther és a
reformáció előtt majdnem a teljes Bibliát lefordítja
magyar  nyelvre  –  munkája  sajnos  elveszett.  Egy
hagiográfiai  művet  (Szentek  élete)  is  lefordított.
Remélem, ezzel a kis ízelítővel, illetve válogatással
sikerült felkeltenem az érdeklődést feledésbe merült
magyar  szentjeink  és  boldogjaink  iránt.  Aki  még
többet és még többekről szeretne olvasni, látogassa
meg  pl.  a  www.katolikus.hu/legend.html inter-
netes oldalt! - T.a. -

Templomunk ereklyekápol-
nájának néhány kincse

http://www.katolikus.hu/legend.html


November 5-én, csütörtökön este ¼ 8-kor a Szent Imre templom BÚCSÚJA lesz.
Az ünnepi szentmisére, melyen a kerület papsága is részt vesz, szeretettel várják a híveket!

November 13-án,  pénteken, a magyar szentek és boldogok ünnepén,  este ¼ 8-kor 
PLÉBÁNIATEMPLOMUNK BÚCSÚÜNNEPSÉGE LESZ.

Az ünnepi szentmise fényét a Carmine Celebrat Kórus közreműködése emeli.
A zenei program:

LISZT FERENC: MISSA CHORALIS
és részlet Dohnányi Ernő: Szegedi Miséjéből

Szólisták: Bálint Ágnes, Derzsi-Pap Enikő, 
Árvai Dániel, Labant Árpád Bence.

Orgonál: Bednarik Anasztázia. Vezényel: Zimányi István.
Szeretettel várjuk egyházközségünk és az espereskerület minden 

kedves tagját és családtagjaikat!
Ezen a napon a templomban nem lesz reggel 7 órakor szentmise, 

és a Kruspér utcában is elmarad az este ½ 6-os mise,
hogy mindannyian együtt ünnepelhessünk!

November 21-én, szombaton, az esti mise után (kb. ½ 8-tól)
egyházközségünk fiataljainak szereplésével 

JÓTÉKONYSÁGI ESTET tartunk
a plébániai ifjúságot segítő Szent Tádé Alapítvány javára.

Szeretettel várunk minden kedves hívőt!

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: http://www.magyarszentek.piar.hu. 

2015. november 22-én, vasárnap
országszerte SZENT ERZSÉBET NAPI GYŰJTÉS lesz.

Az adományokat a rászorulók megsegítésére, valamint a Katolikus 
Egyház szociális intézményeinek támogatására fordítjuk.

Ezen a vasárnapon Szent Erzsébet kenyeret osztunk 
a szentmisék után, amelyért felajánlott összegek szintén

ezeket a célokat szolgálják.

November 2–án, hétfőn, reggel  7 órakor szentmise az elhunytakért a Kruspér
utcában. A Magyar Szentek Templomban este ½ 6-kor kezdődik az

ENGESZTELŐ MISE, majd utána HALOTTAK NAPI ESTI SZERTARTÁS.

„Istent imádni hívek jöjjetek!”
November 13-án pénteken, a Magyar Szentek Templom búcsúnapján 
délután 5-től este 7 óráig SZENTSÉGIMÁDÁS lesz templomunkban!

Este 7 órakor a MAGYAR SZENTEK LITÁNIÁT imádkozzuk.
Imádkozzunk, engeszteljünk plébániánkért,
magyar hazánkért, a világ béke ajándékáért!

November 22-én, vasárnap a fél 12-es szentmisén az Imperatrix kórus fog énekelni.

Akik a 2015. évi EGYHÁZKÖZSÉGI HOZZÁJÁRULÁST elfelejtették befizetni, megtehetik
a sekrestyében, az irodában, sárga csekken vagy a 11711034-20060240 számlaszámra átutalással.


