
             A Magyar Szentek Templom havi tájékoztató lapja. 2015. december

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

Angelus Silesius:
Karácsonyi párversek

Emberré lett az Úr,
szalmán kapott helyet, 
Hogy széna-szalma én
már soha ne legyek.

Alázat s gyermeki lélek
mily szent dolog! 
Kik látták az Urat elsőnek? 
Pásztorok.

Mért mondod, hogy a Nagy 
kicsinnyé nem lehet, 
S a porszem képtelen 
felfogni az eget?

Nézd a Szűz Gyermekét!
S a szűk jászolt tekintsed: 
Benne a föld s az ég
és száz világ pihent meg.

Bizony a szíved is kicsi 
jászol ha lenne, 
Újra jönne az Úr s 
gyermekként megszületne.

Ha Krisztus százszor is 
születne Betlehemben, 
Elvesznél, hogyha nem jönne
el a szívedben. 

(Fordította: Csanád Béla)

Az irgalmasság éve – Rendkívüli jubileum 2016.
A Szentatya benső indíttatásra a 2016-os esztendőre
rendkívüli  jubileumot,  az  „irgalmasság  évét”
hirdette meg. 

A Szentévről röviden:

Kezdete:  2015.  december  8.,  a  Szeplőtelen
Fogantatás  ünnepe  és  a  II.  Vatikáni  Zsinat
lezárásának 50. évfordulója. A pápa ezen a napon
nyitja meg a Szent Péter-bazilika Szent Kapuját. A
Szeplőtelen  Fogantatás  eseménye  kifejezésre
juttatja,  hogy  a  „bűn  súlyosságára  Isten  a
megbocsátás  teljességével  válaszol”.  A Zsinat  a
bezárkózás  helyett  az  üdvösségre  szomjazó
emberiség  iránti  irgalmas  megnyílás  feladatát
hirdette meg az Egyház számára. 
Befejezése:  2016.  november  20-án,  Krisztus
Király ünnepén.

A  helyi  egyházak a  rendkívüli  Szentévben  igen
nagy szerepet kapnak. A jubileumi búcsúk elnyeré-
séhez most nem szükséges Rómába zarándokolni,
mert az egyes egyházmegyék székesegyházaiban is
lesznek szent kapuk (az „irgalmasság kapui”).

Mit tegyünk?

A Szentév konkrét programját egyházmegyei és
plébániai szinten kell megfogalmazni.

A fő hangsúlyok a következők:
a)  Ismerjük meg az Örömhír szívét! Az egész
keresztény  üzenetet  össze  lehet  foglalni  az
„irgalmasság”  szóban.  Jézus  a  farizeusok
legalizmusa  helyett  Isten  irgalmasságát  mutatta
meg  tettel  és  szóval.  Vajon  éljük  ezt?  Akik  a
egyházzal,  hívőkkel  találkoznak,  ezzel  az
irgalmas,  jézusi-szamaritánusi  fogadtatással
szembesülnek,  vagy  inkább  csak  elvárásokkal,
követelményekkel,  elutasítással?  A pápa  külön
kiemeli a csend, ima, elmélkedés fontosságát e
lelkület elsajátításához.
b) Gyakoroljuk az irgalmasság testi és lelki cse-
lekedeteit!  Keressük fel az időseket, betegeket,
szegényeket, a társadalom peremre szorultjait!
c)  Fedezzük fel újra a  kiengesztelődés szentsé-
gét, a szentgyónást!



d) Éljünk az egyház ősi és bevált eszközével, a
lelki  megújulást  hozó  zarándoklat lehetőségé-
vel! A székesegyházi szent kapuk felkeresésével
teljes búcsút nyerhetünk.
e) Keressük a békés, gyümölcsöző kapcsolatot a
más  vallásúakkal  (zsidók,  muszlimok) is!  Soha
ne adjuk fel a békés együttélés reményét! 

Az  irgalmasság  rendkívüli  szentévében  jubileumi
teljes búcsút nyerhetnek:

1. „Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának je-
leként elzarándokolnak a szentévi kapukhoz, me-
lyeket a székesegyházakban vagy a megyéspüspök
által  meghatározott  más  templomokban  nyitnak
meg, illetve akik a négy nagy római bazilika vala-
melyikébe  zarándokolnak,  szentgyónásukat  elvé-
gezték  és  szentmisén  vesznek  részt,  továbbá  el-
mondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért
és a pápa szándékára;”

2. „Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják el-
hagyni  a  lakásukat,  elnyerik  a  teljes  búcsút,  ha
megáldoznak, vagy ha a tömegtájékoztatási eszkö-
zök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a kö-
zös imádságba;”

3. „Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten
is, elnyerhetik a búcsút a börtön kápolnájában, ha
van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját bör-
töncellájuk  kapuját  és  imádságban  a  Mennyei
Atyához fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthat-
ja szívüket.”

A  Szentév  megnyitása  az  Esztergom-Budapesti
Főegyházmegyében

Főegyházmegyénkben 2015. december 13-án, vasár-
nap  egyidejűleg  három  helyszínen kerül  sor  a
szentévi kapu ünnepélyes megnyitására.

Helyszín
Időpont

celebráns főpap

Budapesti Szent
István-bazilika

10:00
Dr. Erdő Péter bíboros,

prímás, érsek

Máriaremetei
Kisboldog  

asszony    
Bazilika    

10:30
Dr. Cserháti Ferenc

püspök

Esztergomi
Főszékesegyház

10:30
Snell György püspök

Hol tudhatok meg még többet?
- A pápa Szentévet meghirdető bullája (Misericodie
Vultus,  Az  irgalmasság  arca címmel)  a  SZIT
kiadásában  400  Ft-ért  beszerezhető,  vagy  online
olvasható: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=458
- Megújult plébániai honlapunk is bőséges anyagot
kínál a témában (a „Lelkiség” menücsoportban).

Tibor atya

Templombúcsún és
ifjúsági koncerten jártunk

Templomunk két novemberi eseményéről szeretnék
röviden beszámolni.  November 13-án plébániánk
búcsúnapján, a „Magyar szentek és boldogok ünne-
pé”-n a délutáni szentségimádás után litániával kö-
szöntöttük nemzetünk nagyjait. Felemelő érzés volt
az időrendben felhangzó összes magyar szent és bol-
dog oltalmát kérni nehéz időket megélő magyar ha-
zánkért. Végül a délutáni előkészület befejezésekép-
pen a felzúgó orgona hangjai mellett elénekeltük az
ide illő „Isten, hazánkért térdelünk élődbe” éneket.
Az ünnepi szentmise kezdetére templomunk zsúfolá-
sig megtelt. Ezen a  búcsúnapon espereskerületünk
papsága is eljött, hogy plébániánk hívő közösségével
együtt ünnepeljen. A szentmise zenei élményéhez a
Carmine Celebrat Kórus magas színvonalú közre-
működéssel járult hozzá. Liszt Ferenc és Dohnányi
Ernő miserészletek hangzottak el.
A szentmise fényét tovább emelte, hogy nemcsak az
evangéliumot, hanem a szentleckét is énekelve hall-
hattuk Leskó Zoltán és Gere Dömötör előadásában.
A  homília értékes  és  megszívlelendő  gondolatait
Tibor  atyától hallhattuk.  Hangsúlyozta,  hogy  a
magyar szentek  és boldogok gazdag élete  legyen
számunkra is követendő példa, ezen szent emberek
tisztasága,  hősiessége  adjon  erőt  minden  napi

életünk  gondjainak  leküzdésében.  A  pápai  és  a
magyar himnuszok elhangzását követően Gábor atya
kedves meghívására a hittanteremben immár oldott
hangulatban folytatódott ünneplésünk.
November 21-én  templomunkban,  Krisztus  Király
vasárnapjának  előestéjén  jótékonysági  koncertre
jöttünk össze. A Szent Tádé Alapítvány elnökének,
Kővári Ákosnak üdvözlő szavai után és az Alapít-
vány  működésének  rövid  ismertetését  követően,
Leskó Zoltán kántorunk betegsége miatt a zenemű-
vek konferálását is vállalta. A zenedarabok előzetes,
szakszerű ismertetésével a jobb megértést segítette.
Leskó  Zoltán  nem kis  fáradsággal  járó,  áldozatos,
munkája eredményeként nagyon szép, csaknem tel-
jességében  egyházzenei  műveket  hallgathattunk
meg.
A már jól ismert templomi kórusunkat ezen az estén
is Kisné Hillier Cecilia vezényelte. Továbbá a hang-
szerüket kiválóan megszólaltató szólisták és az áriá-
kat mély átéléssel előadó énekesek produkciójában
gyönyörködhettünk.
Angyal Mártont önálló programmal első alkalommal
hallhattuk.  Igényes  orgona  játékából  a  Buxtehude
fenséges, ünnepi zenéjét nagyon szépen, hűen tolmá-
csolta. Ezt követően kórusunk három, csodálatosan

http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=458


szép kórusművet adott elő, amelyek közül a Mária-
himnuszt hallgatva, olyan érzésünk lehetett, mintha
mennybéli hárfák zenéje szólt volna hozzánk, feled-
hetetlen élményt nyújtva. Visszagondolva a további
számokra:  Kisné  Hillier  Cecilia  W.  A.  Mozarttól
énekelt lírai átéléssel, Demény Beáta drámai erővel
énekelte F. Händel áriáját. Mindkét szoprán énekes
művészi előadását, Hajós András szép orgona muzsi-
kája kísérte.  Ezen az estén is  nagy sikert  aratott  a
kicsiny „trombitaművész”, Jakab Attila. A kis trom-
bitás  Csajkovszkij:  Régi  francia  dal trombita
szólójával  templomunk  falait  döngette.  Előadását
lelkes tapssal ünnepeltük 
Pálffy Anna virtuóz furulya játékával örvendeztette
meg közönségét. Farkasházi Dávid kísérte orgonán.
Szilas Kinga,  az oltárszolgálat  hűséges ministránsa
furulya szólójával három katolikus népi éneket szó-
laltatott meg. A furulya lelket simogató zenéjét ma-
gához ölelte a hívek együtt éneklése és Urbanics Ta-
más orgona játéka. A hívek az „Ah, hol vagy” kezde-
tű, Szent István királyhoz szóló ének, majd a „Bol-
dogasszony anyánk” és „Isten hazánkért” himnuszok

egy-egy versszakának eléneklésével kapcsolódtak a
hangversenyhez.
A koncert feledhetetlen élményeként őrizzük Marco
Frisina olasz pap-zeneszerző feldolgozásában Loyo-
lai  Szent  Ignác  imáját  (Anima Christi).  A szoprán
szólista, Antrup Szilvia, a versszakokat meghitt, át-
éléssel  énekelte,  a  refrént  a  kórus  tolmácsolta  na-
gyon szép, előadásában. Végül Urbanics Tamás pan-
nonhalmi  gimnazista  orgona játékát  élvezhettük.  A
XIX. századból való C. Franck műve a jótékonysági
koncertünk méltó befejezését adta.
A hallgatóság az előadók művészi munkáját a kon-
cert végén hosszan tartó tapssal ünnepelte. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani kántorunknak, Leskó
Zoltánnak, aki több héten át az előadókat irányította,
felkészítette a szereplésre,  és munkája révén életre
hívta ezt a szép jótékonysági hangversenyt. Végeze-
tül köszönettel tartozunk mindazoknak is, akik nem-
csak jelenlétükkel támogatták a Szent Tádé Alapít-
ványt,  hanem pénzadománnyal  is  hozzájárultak  az
est sikeréhez.      Scheuringné Dr. Pozsonyi Teréz

A hónap magyar szentjei
Boldog Buzád és vértanú társai

A  XIII.  század,  derekán  a
tatárjárással,  igen  sok  próbatételt
hozott  népünknek.  A  tatárok
meghódították  Kelet-Európát.  IV.
Béla  befogadott  a  tatárok  elöl
menekülő  negyvenezer  kunt.  A
magyar  lakossággal  folyamatos
volt  az összetűzés:  lovaik lelegel-
ték  a  vetést,  nőket  raboltak  el

feleségnek. A tatárok egy éves jelenlétük alatt még
súlyosabb  pusztulást  okoztak.  Egész  országrészek
néptelenedtek el.
De ugyanez az évszázad magyar szentek seregét is
termette. Nem csupán az Árpád-ház nagy női szent-
jeit.  Új  szerzetesrendek  jelennek  meg:  a
domonkosok, a ferencesek és a pálosok. A prédikáló
testvéreket maga Szent Domonkos telepíti le nálunk.
A ferencesek is  megérkeznek hozzánk talán már a
rendalapító  életében.  A  pálos  rendet  pedig  az
esztergomi kanonok, Boldog Özséb alapítja meg.
A domonkos karizmára  a  magyarországi  felfordult
állapotokban éppen akkora szükség volt, mint nyu-
gaton, az albigens,  kathar,  valdens eretnekek köré-
ben. Várt rájuk a magára maradt magyar nép lelki
gondozása, a kunok megtérítése, a boszniai eretne-
kek  visszavezetése  az  egyházba.  Erejükből  még
külföldi missziókra is futotta.

Boldog  Buzád  háromgyermekes  édesapa  volt,  II.
András derék hadvezére. Érdemei miatt a király hor-
vát-szlavón bánná nevezte ki. Megözvegyülése után
belépett a pesti domonkosok rendházába. A vesztett
muhi csata után a sebesülteket ápolta, a hely hívei-
nek  adott  lelki  támaszt.  A tatárok  közeledtével  a
rendi  elöljáró  utasítást  adott  a  menekülésre.  Ő
azonban kérte, hogy az öreg és beteg népével vissza-
maradhasson a kolostorban. Felkészített őket a vérta-
núságra. A harmadik ostromnapon a rendházig jutot-
tak el  a  tatárok,  ők pedig a  templomba zárkóztak.
Buzád kereszt alakban az oltár elé borult, és áldoza-
tul ajánlotta fel életért. A mongolok betörtek, őt és
189 társát 1243. (mások szerint: 1241.) december 8-
án  kíméletlenül  lemészárolták.  Hivatalosan  ugyan
nem  került  sor  boldoggá  avatására,  a  domonkos
rendben azonban a szerzet boldogjai között tisztelik.

Boldog Buzád felismerte,  mit  kíván tőle  az  Úr,  és
készségesen teljesítette feladatát. Mi oly gyakran el-
csüggedünk,  halogatjuk  döntéseinket.  Megkérdője-
lezzük Isten útmutatását,  és morgolódunk feladata-
ink ellen. Vajon mi lenne, ha egyszer panasz és el-
lenvetés nélkül tennénk a dolgunkat? Mi lenne, ha
habozás nélkül a jó utat választanánk? Mi lenne, a
kevesebbet beszélnénk, magyarázkodnánk? És vajon
mi lenne, ha mi is szentek lennénk?
(Buzády Tibor: Magyar Szentek Csarnoka /Bp. 2015/; Diós 
István: A szentek élete alapján)



 

 

December 6-án vasárnap
a 9 órai diákmise végére
várjuk a MIKULÁST a

Magyar Szentek Templomba.
Szeretettel hívunk minden kis és
nagy gyermeket erre az ünnepre!

TÉLI TÚRA A GERECSÉBEN
Program: Szár – Somlyó-hegy – Turul – Halyagos – Tatabánya

Időpont: 2016. február 12–14.
Részvételi díj diákoknak: 11.000 Ft (alapítványi támogatással 5.000 Ft)

felnőtteknek: 13.000 Ft (alapítványi támogatással 7.000 Ft)
Jelentkezési határidő: 2015.december 20.

Jelentkezni Kővári Ákosnál (telefon: +36-20-823-3735) lehet a részvételi
díj befizetésével. A túra 12 éves kortól (7. osztály) ajánlott, 

18 éves kor alatt szülői hozzájárulás szükséges.

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. Megújult honlapunk: www.piar.hu/magyarszentek. 

ADVENTI ELMÉLYÜLÉS
December 5-én, szombaton 1500–1715-ig adventi
lelkinapot tartunk a hittanteremben. Szeretettel
várunk mindenkit a felsős korosztálytól kezdve!
December 16-án, szerdán 19 órától az Imperfectum

együttes tart zenés, elmélkedős áhítatot a templomban.

        Közeledik az év vége! Akik az idei évben
    még nem fizettek EGYHÁZI HOZZÁJÁRULÁST,  
    megtehetik a sekrestyében vagy hivatalos
               időben az irodában. A Püspöki Kar által
                  irányelvként megjelölt „egyházadó”
               mértéke az éves nettó jövedelem 1%-a.

Az adventi időben szívesen
elmegyünk idős, beteg vagy ottho-

nukhoz kötött testvéreinkhez, hogy a
SZENTSÉGEKBEN részesüljenek.
Az igényt a sekrestyében vagy az
irodában szíveskedjenek jelezni!

December 12-én, szombaton
a Guadalupei Szűzanya ünnepe.
A Boldogságos Szüzet a 1830-kor

kezdődő szentmisében köszöntjük.

ÜNNEPI MISEREND
(A parancsolt ünnepeket † jelzi!)    Magyar Szentek Templom

    Dec. 24. (cs.):    2400 órakor éjféli szentmise
†  Dec. 25. (pé.):    9 és 1130 karácsonyi mise
    A ½ 12-es misén az Imperatrix

énekegyüttes  működik közre.
    Dec. 26. (szo.):  1130 és 1830 szentmise
†  Dec. 27. (vas.):  9, 1130 és 1900 Szt. Család 
                              ünnepe, szentmise
   Dec. 31. (csüt.): 1800  hálaadó szentmise.
† Jan. 1.   (pé.):    1130 és 1900 Szűz Mária
                              istenanyasága, szentmise. 

Szent Tádé kápolna

   Dec. 24. (cs.):   7 szentmise.
    22 órakor „éjféli” szentmise

† Dec. 25. (pé.):   8 és 1900 karácsonyi mise
   Dec. 26. (szo.): 8 szentmise
† Dec. 27. (vas.): 8 és 1900 Szt. Család 
                             ünnepe, szentmise
   Dec. 31. (csüt.) 1700  hálaadó szentmise.
† Jan. 1.   (pé.):   8 és 1900 Szűz Mária  
                             istenanyasága, szentmise. 

December hónapban a templom főbejáratánál
elhelyezett perselybe gyűjtjük az adományokat a
„szegények karácsonyára”. Kérjük, aki teheti,

támogassa anyagilag ezt a kezdeményezést!

December 13-án, 
vasárnap a 9-es 

mise után a Bárdos 
Lajos Általános 
Iskola diákjai

BETLEHEMEST 
adnak elő.

December 24-én,
délután 4 órakor

PÁSZTORJÁTÉKOT 
adnak elő egyház-

községünk hittanosai
és fiataljai a Magyar 

Szentek Templomban.

AZ ADVENTI RORATE SZENTMISÉK RENDJE
  A Szt. Tádé kápolnában: 
     hétfő, csütörtök és szombat reggel 7 órakor. 
  A Magyar Szentek Templomban:
     kedd, szerda és péntek reggel 7 órakor. 
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