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Ferenc pápa újévi köszöntője
Isten arcának felfedezése megújítja életünket!

Újévkor  szép  dolog  kö-
szönteni  egymást.  Ismét
azt  kívánjuk  egymásnak,
hogy  az,  ami  ránk  vár,
egy  kicsit  jobb  legyen.
Végeredményben  ez
annak a reménynek a jele,
amely lelkesít minket, és
arra  hív,  hogy  higgyünk
az  életben.  Tudjuk
azonban,  hogy  az  új  év
nem  változtat  meg
mindent,  és  hogy  az
eddigi problémák holnap is meglesznek. Ezért  egy
olyan reális reményre támaszkodó köszöntéssel sze-
retnék hozzátok fordulni, amelyet a mai liturgiából
kölcsönzök.
Azokról a szavakról van szó,  amelyekkel maga az
Úr kéri, hogy áldasson meg az ő népe: „Az Úr ra-
gyogtassa fel arcát feletted […]. Az Úr fordítsa feléd
arcát” (Szám 6,25–26). Én is ezt  kívánom nektek:
hogy az Úr tekintsen rátok, és hogy tudjatok örülni
annak tudatában, hogy az ő irgalmas, a napnál is ra-
gyogóbb arca mindennap fölöttetek ragyog, és nem
ismer  alkonyt!  Isten  arcának  felfedezése  megújítja
életünket!  Mert  ő  olyan  Atya,  aki szerelmes  az
emberbe, aki nem fárad bele abba, hogy mindig újra-
kezdjen  velünk  mindent,  hogy megújítson  minket.
De  nem  ígér  mágikus  változásokat,  nem  használ
varázspálcát.  A  valóságot  belülről  szereti
megváltoztatni,  türelemmel  és  szeretettel.
Tapintatosan szeretne belépni életünkbe, miként az
eső a földbe, hogy az termést hozzon. Mindig vár, és
gyengéden  néz  minket.  Ébredéskor  mindennap
elmondhatjuk:  „Ma  az  Úr  rám  ragyogtatja  az  ő
arcát.”
A Szentírásban található áldás így folytatódik: „[Az
Úr] adjon neked békét” (Szám 6,26). Ma tartjuk a
béke  világnapját,  melynek  témája:  „Győzd  le  a
közömbösséget és szerezd meg a békét!”

A békét,  melynek magvait
az Atyaisten el akarja vetni
a világba, nekünk kell gon-
dozni.  Sőt,  meg  is  kell
„szerezni”.  Ez  valódi
harcot,  lelki  küzdelmet
jelent, melynek helye a szí-
vünkben van. Mert a béké-
nek nemcsak a háború az
ellensége,  hanem  a  kö-
zömbösség  is,  mely  arra
késztet,  hogy  csak  ma-
gunkra gondoljunk, gátakat

emel,  gyanakvást kelt,  félelmet szül és elzárkózás-
hoz vezet. Ezek mind a béke ellenségei. Tömérdek
információ  áll  rendelkezésünkre,  hála  Istennek,  de
időnként annyira elborítanak bennünket a hírek,
hogy nem veszünk tudomást a valóságról, arról a
testvérünkről, arról a nővérünkről, akinek ránk
van szüksége. Kezdjük el megnyitni szívünket, éb-
resszük fel figyelmünket felebarátainkra! Ez az útja
a béke megszerzésének.
Segítsen  ebben  minket  a  Béke  Királynője,  Isten
anyja, akinek ma az ünnepét üljük. A mai evangéli-
um azt mondja Máriáról, hogy „megőrizte ezeket, és
elgondolkodott  rajtuk  szívében”  (Lk  2,19).  Mikről
van  szó?  Nyilvánvalóan  a  Jézus  születése  miatti
örömről, de azokról a nehézségekről is, amelyekkel
szembe találta magát: jászolba kellett fektetnie fiát,
mert „nem kaptak helyet a szálláson” (Lk 2,7), és a
jövő nagyon bizonytalannak tűnt. A remények és az
aggodalmak, a hála és a problémák: mindaz, mi
előfordult az életben, Mária szívében imává, Is-
tennel folytatott párbeszéddé vált. Ez Isten anyjá-
nak a titka. És ő velünk is így viselkedik: őrzi örö-
meinket, és kibogozza életünk csomóit azáltal, hogy
az Úrhoz viszi őket.
Bízzuk anyánkra, Máriára az új esztendőt, hogy
növekedjen a béke és az irgalmasság!

(Forrás: Magyar Kurír)



Jótanácsok az új esztendőre
   Néri Szent Fülöp gondolatai alapján 

1. Hogyan lehet legjobban megtanulni imádkozni?
Ha  elismerjük,  hogy  méltatlanok  vagyunk  az
imára,  és  minden  erőfeszítésünket  Isten  kezébe
helyezzük.
2. Ellenségünk, az ördög, megosztást akar szítani
otthonainkban.  Veszekedést,  nemtetszést,
versengést akar támasztani köztünk, mert amíg
egymás ellen harcolunk, ő jön és legyőz minket, és
uralma  alá  von  bennünket.  Aki  kitart  a
haragban,  viszályban,  keserűségben,  már
megízlelte a pokol levegőjét.
3. Az egyik legbiztosabb módja, hogy bűntelenek
maradjunk az, ha részvéttel fordulunk azok felé,
akik elesnek,  mert  törékenyek,  és  ha soha nem
dicsekszünk  igaz  mivoltunkkal,  hanem  valódi
alázattal elismerjük, hogy ha kegyelmi állapotban
vagyunk, azt Isten irgalmának köszönhetjük.
4.  Semmi  sem  olyan  veszélyes a  lelki  élet
számára, mint ha a saját gondolkodásunk szerint
akarjuk irányítani magunkat.
5.  Van  valami  bőkezűség  a  teremtésben,  ami
megmutatja a Teremtő jóságát: a nap ránk árasztja
fényét;  a  tűz  szétosztja  melegét;  a  fa  kinyújtja
karjait,  melyek  az  ágai,  és  felénk  nyújtja
gyümölcseit; a  víz,  a  levegő,  és  az  egész
természet  kifejezi  Teremtője  bőkezűségét.
Eközben  mi,  akik  élő  képmásai  vagyunk,  nem
tükrözzük  Őt,  hanem  könyörtelen  és  korcs
cselekedeteinkkel  megtagadjuk,  csak  ajkainkkal
teszünk hitet mellette.

6.  Senkit  ne gyűlölj!  Isten
soha  nem  megy  oda,  ahol
nem szeretik a felebarátot.
7. Az aggályosság betegség,
amely  legfeljebb  fegyver-
szünetet köt velünk, de soha
nem hozza el a békét,  Csak
az alázat képes legyőzni az
aggályokat.
8.  Kényszerítsd  magad  az
engedelmességre, még a lényegtelennek tűnő kis
dolgokban  is.  Ez  segít,  hogy  engedelmeskedni
tudj, amikor nagy dolgokról lesz szó.
9. Olvass sokat a szentek életéről, hogy biztatást
és jótanácsot meríts belőle!
10.  Az  önszeretet  bőre  szorosan  van  rögzítve
szívünkre,  s  fáj,  ha  lenyúzzák.  És  minél
közelebb jutunk szívünk valódi lényegéhez, annál
nehezebb elviselni.
11. A derű megerősíti a szívet, és segít kitartani.
Isten szolgája legyen mindig jókedvű!
12. Tedd magad alázatossá az őszinte és gyakori
gyónás révén!
13. Ha szeretnél állhatatos maradni a hitben, tanulj
megfontoltságot: nem tudunk mindent egyszerre
megtenni,  és  nem lehet  szentté  válni  négy  nap
alatt!
És a +1: „Rendben! Akkor mikor kezdünk el jót
tenni?” (Forrás: Aleteia.org)

Egyházközségünk életéből
Pásztorjáték 

Az év eseményeire a pásztorjáték tette rá a koro-
nát. Sok-sok hittanos hétről-hétre próbált Advent-

ben,  hogy  aztán  Szenteste  megörvendeztesse  az
egyházközség  híveit.  December  24-én  délután  a

templom a szokottnál  jobban megtelt:  nagy örö-
münkre  sokan eljöttek,  hogy együtt  ünnepeljünk

Jézus  születésének  ünnepén.  Tibor  atya  üdvözlő
szavait a pásztorjáték követte. Idén Gyöngyvér és

Anna tanították be az előadást, illetve vezették a
próbákat,  köszönet  nekik  érte.  Mária  szerepét

Réka,  Józsefét  pedig Marci  alakította.  A történet
persze  mindig  ugyanaz,  mégis  minden  évben  jó

újra és újra átélni az eseményeket, Jézus születésé-
nek történetét, az ószövetségi jövendölések felidé-

zésétől és az angyali üdvözlettől a szálláskeresé-
sen át, a királyok Heródessel való találkozásán ke-

resztül a pásztorok hódolatáig az angyalok zengő
éneke  mellett.  Az  előadás  után  megnyílt  a

templom hátsó felében a kis Betlehem is, aminek
mindenki csodájára járt.  – Dödő – 
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A hónap magyar szentje
Boldog Batthyány-Strattmann László

(Emléknapja: január 22-én)
Batthyány-Strattmann
László  szemorvos  a
felebaráti  szeretetnek
különleges  hőse  volt.  A
nagy  múltú  Batthyány
családból  származott,
1870-ben született Duna-
kilitiben.  Örökségét,
anyagi  javait  jótékony-
ságra  használta  fel:  ma-
gánkórházat  alapított,
ahol a szegény betegeket
ingyen gyógyította,  sőt,  gyakran  még anyagilag  is
segítette  őket.  Hihetetlen  munkabírása  volt:  csak
keveset aludt, hogy minden ínségen segíteni tudjon.
Bel-  és  külföldön  egyaránt  az  egyik  legkiválóbb
szemorvosnak  tartották.  Olyan  sok  beteg  keresett
nála gyógyulást, hogy a Magyar Államvasutak külön
ún. „kórházvonatot” állított be számukra. Nemcsak a
betegek  testére,  hanem  a  lelkére  is  gondja  volt.
Gyakran  kijelentette:  ő  csak  a  műtétet  végzi,  a
gyógyulást  Isten  adja.  Mint  orvos  csupán  eszköz
Isten kezében. Búcsúzáskor minden betegének adott
egy szentképet  és  egy füzetet,  amelynek ez volt  a
címe: „Nyisd fel szemeidet, és láss!”. Bízott abban,
hogy a  füzetben található  tanítások és  jó  tanácsok
révén betegeinek a lelki gyógyulásához is segítséget
tud nyújtani. Orvosi teendői mellett jutott ideje arra
is,  hogy  a  példamutató  családi  életet  is  éljen.
Felesége,  Coreth  Mária  Terézia  grófnő  mélyen
vallásos  asszony  volt.  Házasságukat  a  Jóisten  13
gyermekkel áldotta meg.

A  gyermekekkel  közösen
imádkoztak,  naponta  szent-
misére  jártak.  Az  édesapa
naponta jófeltételt jelölt meg a
gyerekek  számára,  majd
esténként  megbeszélték,  hogy
miképpen  sikerült  megvaló-
sítani  a  kitűzött  erény-
gyakorlatot.  Ezeket  a  vallási
gyakorlatokat  természetesség-
gel és játékosan végezték.  Az

apuka  jól  bele  tudott  érezni  a  gyermekek
lelkivilágába, önfeledten játszott velük.
A  pápa  25.  házassági  évfordulójuk  alkalmából  a
beteggyógyítás terén végzett kiváló munkájáért egy
érdemrenddel és dicsérő oklevéllel tüntette ki őt. A
kitüntetést  Schioppa  pápai  nuncius  adta  át  az
ünnepeltnek,  majd  utána  levelében  azt  írta  a
pápának: „A magyarok szentnek tartják Batthyány-
Strattmann  Lászlót,  és  én  biztosíthatom
szentségedet, hogy valóban az is.”
Élete végén súlyos betegségét türelemmel viselte. A
szentség hírében halt meg 1931 január 22-én. Sírja
az  ausztriai  Németújváron  (Güssing)  található.
Hamar megindult boldoggá avatása, de a háború és
egyéb  akadályok  miatt  csak  2003-ban  zárult  le.
Példája  arra  indít,  hogy  képességeinket,  anyagi
javainkat  és  imádságainkat  a  felebarátok
szolgálatába állítsuk és egészségük, jólétük mellett
szívükön viseljük örök üdvösségüket is. – Tibor a. – 

GYEREKSAROK
Keresztrejtvény

A hosszú mássalhangzókat két négyzetbe kell beírni!

Vízszintes:
 4. Ő kóstolta meg elsőként a borrá vált vizet.
 7. Ez a János keresztelte meg Jézust (2 szó!)
 8. A napkeleti bölcsek egyik ajándéka.
 9. Ennyi kőkorsót töltöttek meg Kánában.
Függőleges:
 1. A Szentlélek jelképe.
 2. Az egyik napkeleti bölcs neve.
 3. Januári családlátogatásnál végzi a pap.
 5. Egyházi ünnep januárban.
 6. Ez vezette a három királyokat.
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A Magyar Szentek Plébánia év végi beszámolója az 2015. évről
Esküvő: 22 pár 3-mal kevesebb, mint a tavaly 
Keresztelő:  41 fő;  5-tel  több, mint tavaly,  ebből
22 fiú és 19 lány.
Elsőáldozó: 13 gyermek és 3 felnőtt.
Bérmálkozott: 3 fő (Egyetemi Lelkészség)
Halottak: 67 fő: ebből 18 férfi és 49 nő. (4-gyel
kevesebb, mint tavaly.)
Sajnálatos módon mindössze 27 fő részesült a
szentségekben !!!
Ebben  az  évben  még  a  tavalyinál  is  kevesebb
szentmise  szándékot  kértek  a  kedves  testvérek.
Szomorú,  hogy  lassan  kihalnak  azok,  akik  még
szentmisével  is  gondolnak  elhunyt  szeretteikre!
Amikor  megfontolás  tárgyává  tesszük  azt,  hogy
legyen-e minden nap szentmise a kápolnában is és
a  templomban  is,  akkor  annak  részben  ez  is  az
oka,  hogy  a  kedves  testvérek  nem  iratnak
szentmisét!

Egyházi adót 170-en fizettek. ( Tavaly 224-en!) A
legnagyobb összeg 200 ezer Ft volt,  a legkisebb
800  Ft.  Ez  a  tavalyihoz  képest  is  csökkenés.
Gyakran  még  azok  közül  sem  érzi  mindenki
szükségesnek  az  egyházi  hozzájárulás  fizetését,

akik  rendszeresen,  vasárnapról  vasárnapra  itt
vannak a templomban és részt vesznek a plébánia
rendezvényein. 
A jövedelemadó  1%-ának felajánlásából 235.000
Ft-tal  támogatták  a  kedves  hívek  egyház-
községünket, a Szent Tádé Alapítványon keresztül.
Hálásan  köszönjük  azok  adományait,  akik  a
kápolna vagy a templom fenntartásához, valamint
az  ifjúsági  programokhoz  adományaikkal  hoz-
zájárultak. 
Köszönjük azok munkáját is, akik a templom vagy
a kápolna szebbé tételén egész évben fáradoztak.
Köszönet  a  sekrestyés  és  a  kántor  áldozatos
munkájáért,  és  a  ministránsok  oltárszolgálatáért,
valamint  az  ifjúsági  kórus  működéséért.  Kö-
szönöm  azok  segítségét  is,  akik  a  templomkert
szebbé  tételében  segítettek  ebben  az  évben.
Köszönöm Füzesi János segítségét, aki a gondnoki
munkákat látta el.
Hálával tartozunk az Imperatrix énekegyüttesnek a
templomi  szolgálatáért.  Külön  köszönöm  Leskó
Zoltán  kántor  úrnak  a  hangversenyek
szervezésében végzett munkáját!

Köszönetet mondok mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával
segítette egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnék kérni. 

Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett!  – Gábor atya – 

     Vízkeresztkor ünnepeljük
Vízkereszt  az  egyház  ősi  ünnepe.  Eredeti  görög  elnevezése:  epifánia,
melynek  jelentése: „kinyilvánulás,  megnyilatkozás”.  Három olyan
eseményre emlékezünk, amikor  Jézus istensége kinyilvánult,  a jelenlevők
számára nyilvánvalóvá lett.
1.  Megemlékezünk  elsősorban  a  napkeleti  bölcsek  látogatásáról,  akik
fölismerik Jézusban a Messiást, a zsidó és a pogány népek Megváltóját, és
Istenükként tisztelik őt.
2. Jézus megkeresztelkedése a Jordán folyóban. Itt az égi szózat tanúsította,
hogy  Jézus  a  Mennyei  atya  szeretett  Fia,  akin  a  Szentlélek  nyugszik.  A
liturgikus reform óta erről az eseményről külön ünnepben emlékezünk meg a
Vízkeresztet követő vasárnapon.
3.  Jézus első csodatette  a kánai  menyegzőn,  ahol  Jézus tanítványai  és  rokonai  a  bor-csoda láttán
megerősödnek hitükben,  hogy Jézus  az  Isten  Fia.  Ennek  az  eseménynek nincs  külön ünnepe.  Idén
azonban (és minden „C” jelzésű évben) az Urunk Megkeresztelkedését követő évközi 2. vasárnapon
éppen ezt az evangéliumi szakaszt olvassuk fel a szentmisén. Így január 6-án, majd az azt követő két
vasárnapon sorra szemléljük Epifánia ősi ünnepének három titkát.

Jan. 6., Vízkereszt ünnepe – bár munkanap – parancsolt ünnep! A templomban 7 és 19 órakor, a
kápolnában du. fél 6-kor lesz szentmise. Az ünnephez kapcsolódva szívesen végzünk házszentelést

otthonaikban. Időpontot egyeztetni az atyákkal a szentmisék előtt vagy után lehet.

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.magyarszentek.piar.hu. 
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