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

Kunszeri Gyula:
Csütörtöktől vasárnapig

Álmatag Jánosok, ingatag Péterek,
Getszemáni-kerti gyötrelmes kételyek,
Áruló Júdások, kik Jézusra törtök:

- tiétek a Csütörtök.

Gyáva Pilátusok, gonosz Kaifások,
Pribékek, hóhérok, züllött Barabások,
Latrok, kik utolsó percükben is vétnek:

- tiétek a Péntek.

S kik azt gondoljátok: meghalt, hát nincs Isten,
Nincs, ki kárhoztasson, - nincs, ki üdvözítsen;
Kiket hitetlenség langy iszapja zsongat:

- tiétek a Szombat.

De kik nem csüggednek, semmitől sem félnek,
Halálos gyászban is új Életet remélnek,
Feltámadást hisznek,
 Feltámadást várnak:

- ezek mi vagyunk, miénk a Vasárnap! 

Vianney Szent János:
A szenvedés

Kell  szenvednünk,  akár
akarjuk, akár nem. Vannak,
akik úgy szenvednek, mint
a  jobb  lator,  mások  meg,
mint a bal. Mind a kettőnek
egyforma  szenvedése  volt.
De csak az egyik tudta ér-
demszerzővé  tenni,  úgy,
hogy az engesztelés szelle-
mében viselte.  A keresztre
feszített Jézus felé fordulva

ezt a szép ígéretet kapta: „Még ma velem leszel a pa-
radicsomban.” (Lk 23,43) A másik éppen ellenkező-
en, üvöltözött, átkot és káromlást szórt, és a legször-
nyűbb kétségbeesésben adta ki lelkét.

Két módja van a szenvedésnek: szeretettel viselni a
szenvedést vagy szeretet nélkül szenvedni. A szentek
mind türelemmel, örömmel, állhatatosan szenvedtek,
mert  szerettek.  Mi haraggal,  bosszúsan és  fásultan
szenvedünk,  mert  nem  szeretünk.  Ha  szeretnénk
Istent, szeretnénk a kereszteket is; vágynánk utánuk
és kedvünket lelnénk bennük. Boldogság töltene el,
hogy szenvedhetünk az Iránta való szeretetből,  aki

oly  szívesen  szenvedett  értünk.  Mi  panaszolni
valónk  van?  A szegény  hitetlenek,  akiknek  nincs
meg az a boldogságuk, hogy ismernék az Istent és az
ő  végtelen  kedvességét,  ugyanazt  szenvedik,  amit
mi, de nincs meg ugyanaz a vigasztalásuk.

Azt mondjátok, hogy nehéz? Nem! Könnyű, vigasz-
taló, édes, csupa boldogság! Csak szeressünk a szen-
vedésben és szenvedjünk a szeretetben.

Gyermekeim,  a  kereszt  útján  csak  az  első  lépés
nehéz.  A félelem a kereszttől,  ez a mi legnagyobb
keresztünk...

Ugyan mi veszítenivalónk van? Miért nem lehet sze-
retni a keresztet, és fölhasználni az égbejutásra? Ám
az  emberek legnagyobb  része  éppen  az  ellenkezőt
teszi:  hátat  fordít  a  keresztnek,  és  megfutamodik
előle.  Minél  inkább  menekülnek,  a  kereszt  annál
inkább üldözi, sújtja őket, és egész terhével rájuk ne-
hezedik...

Ha okosak akartok lenni, menjetek elébe, mint Szent
András, aki amikor látta, hogy már fölállították szá-
mára a keresztet, így szólt: „Üdvözöllek, ó jóságos
kereszt, ó csodálatos kereszt, ó várva várt kereszt!...



Zárj  engem karjaidba,  végy  ki  engem az  emberek
közül, és adj át Mesteremnek. aki általad váltott meg
engem!”

Jól jegyezzétek meg, gyermekeim: aki elébemegy
a  keresztnek,  az  előle  megy. Lehet,  hogy
összetalálkozik vele, de akkor is megelégedett, mert
szereti a keresztet, és bátran viseli. Egyesül Krisztus
Urunkkal, megtisztul, fölszabadul a világtól, eltávo-
lít szívéből minden akadályt, és a kereszt átsegíti ót
az életen, mint híd a víz fölött. (...)

A világ fiai szomorúak, ha van keresztjük, a jó ke-
resztények meg szomorúak, ha nincs. A keresztény
úgy él a keresztek között, mint hal a vízben. (...)

Milyen  vigasztalást  tapasztalnak  a  szenvedésben,
akik egészen az Istenhez tartoznak! Olyan ez, mint
amikor az ecetbe sok olajat öntünk: az ecet mindig
ecet marad, de az olaj elveszi maró savanyúságát, s
nem érezzük azt többé.

Nem messze innen, a szomszéd plébánián volt egy
kisfiú,  aki  sebektől  borítva  feküdt  az  ágyában.
Nagyon  beteg  volt,  és  szánalmasan  nézett  ki.  Azt
mondtam neki:

– Szegény kicsikém, te nagyon szenvedsz?

Így  felelt:  –  Nem,  plébános  úr,  ma  nem  érzem
tegnapi  bajomat,  holnap  pedig  már  nem  fogom
érezni a mait.

– De ugye, nagyon szeretnél meggyógyulni?

– Nem; betegségem előtt rossz voltam, és még újra
rossz lehetnék. Jó nekem úgy, amint vagyok...

Ez a fiú előbb ecet volt, de az olaj kedvessé tette. Mi
nem  értjük  ezt,  mert  nagyon  földiesek  vagyunk.
Megszégyenítenek bennünket a gyermekek, akikben
a Szentlélek lakik.

Ha a jó Isten nekünk keresztet küld, visszautasítjuk,
panaszkodunk,  zsörtölődünk.  Annyira  ellensége
vagyunk  mindennek,  ami  nincs  kedvünkre,  hogy
szeretnénk, ha mindig gyapjas takaróban melenget-
nének. Pedig inkább tüske-takaróba kellene burko-
lóznunk. (...)

A kereszt  az  ég  létrája.  Milyen  vigasztaló  szen-
vedni, ha rajtunk pihen az Isten szeme, milyen öröm,
ha este elmondhatjuk: „Jól van, ma két vagy három
órán  át  hasonló  voltam  Jézus  Krisztushoz:  vele
együtt szenvedtem az ostorozást, a töviskoronázást,
a  keresztre  feszítést...”   Ó,  milyen  érték  ez  a
halálra! ... Milyen jó meghalni, amikor az ember ke-
resztre  feszítve  élt!  Úgy kellene  futnunk a kereszt
után,  mint  fösvény  fut  az  arany  után...  Az  ítélet
napján egyedül a kereszt fog megnyugtatni bennün-
ket.  Ha  beköszönt  az  a  nap,  milyen  boldogok  le-

szünk boldogtalanságaink miatt, milyen büszkék le-
szünk  megaláztatásainkra,  és  milyen  gazdagok  le-
szünk áldozatainkból!

Ha valaki  megszólítana titeket:  „Nagyon szeretnék
meggazdagodni,  mit  csináljak?”  –  azt  felelnétek:
„Dolgozz!”  Az  égbejutáshoz  meg  szenvedni  kell.
Krisztus Urunk Cirenei Simon által mutatja az utat,
barátait meghívja kereszthordozásra. (...)

Aki nem szereti a keresztet, talán üdvözül valahogy,
de  csak  nagy  nehezen,  és  kicsiny  csillag  lesz  az
égen. Aki szenvedett és küzdött az Istenért, ragyogni
fog, mint a szép nap. (...)

Milyen szép minden reggel áldozatul ajánlani ma-
gunkat a jó Istennek, és mindent elfogadni tőle en-
gesztelésül vétkeinkért! Kérni kell a kereszt szerete-
tét, akkor édessé válik. Négy-öt év alatt kipróbáltam
ezt. Alaposan megcsúfoltak, ellenem támadtak, meg-
rágalmaztak.  Ó,  nekem  volt  keresztem!  ...  Szinte
több volt,  mint amennyit viselni tudtam! S elkezd-
tem kérni, hogy elnyerjem a keresztek iránti szerete-
tet:  ettől  fogva boldog lettem. Mondhatom, igazán
nincs ehhez fogható boldogság!

Sohasem kell  nézni,  honnan jön a kereszt.  Istentől
jön.  Mindig Isten adja,  hogy ezáltal  próbára tegye
szeretetünket.

Gyereksarok

1.   Mennyei Atyánk    2.  A legfontosabb mindenben
3.   A kínszenvedés helye    4.  Kapcsolatunk Istennel
5.   Ezen a vidéken is tanított és gyógyított Jézus
6.   Jézus Krisztus áldozatának megünneplése
7.   Ez van a lelkünkben, ha szívből sajnáljuk,
      hogy Istent megbántottuk bűneinkkel
8.   Mennyországba jutás
9.   A Megváltó neve
10. Ebben a folyóban keresztelkedett meg Jézus
11. Ez az angyal vitte hírül Szűz Máriának,
      hogy gyermeket fogan a Szentlélektől
A megfejtéseket március 20-ig lehet leadni Tibor atyánál.
 A nyertes szerény húsvéti jutalomban részesül.



Esős szombat, wellness vasárnap
Túrahétvégén járt a plébánia fiatalsága

Ismét útra keltünk, hogy együtt töltsünk egy hétvé-
gét a város zajától messze, kellemes környezetben,
élményeket  szerezve.  Kővári  Ákos  újra  lelkesen
megszervezte a lassan rendszeressé váló túrahétvé-
gét,  amelynek keretében ezúttal
a Gerecse és Vértes között elhe-
lyezkedő  Száron,  az  „Élni  jó
házban” vertünk tanyát.
Péntek  délután  indultunk
utunkra,  rövidke  vonatozás  és
kis, Ákos-mérték szerinti  félóra
séta után értünk a szállásra, ahol
vendégünk volt egy „láthatatlan”
kutyus  és  két  kis  házi  cica.  A
madárlátta  vacsi  és  a  szokásos
esti társasjáték-parti után aludni
tértünk,  hisz’  tudtuk,  másnap
szükség lesz az energiánkra…
Szombaton esős időre ébredtünk
–  de  ez  sem akadályozott  meg
abban  bennünket,  hogy  kirán-
dulni  induljunk,  s  bár  óriási,
őszinte, szívből jövő bánatunkra
rövidebb  túrát  ejtettünk,  mint
Ákosék tervezték, így is remekül
éreztük  magunkat.  Lábra  bakancs,  fejre  sapka  és
kapucni  és  irány  az  erdő!  Egy  kisebb  hegy
megmászása  után  a  szokásos  csúcs-csoki  helyett
most  finom  csúcs-szaloncukorral  töltődtünk  fel,
majd  hazaérve  megszárítkoztunk,  megpihentünk és
belecsaptunk az estig zajló játékba. 

A  napot  a  vendéglátónk  fantasztikusan  finom
pörköltes tarhonyája zárta. 
Vasárnap  a  reggeli  után  részt  vettünk  a  szári
templom miséjén, majd a táskáinkkal elindultunk a

vonatállomás felé, hiszen aznap
már nem túráztunk (ismét min-
denkinek lefelé görbült a szája),
hanem  a  tatabányai  Gyémánt
Fürdőben  pihentettük  leharcolt
tagjainkat. Csúszda, melegvizes
medence,  úszómedence – min-
denki  megtalálta  a  neki  tetsző
környezetet.  Sőt,  az  egyik
sekély  medencében  még  a
sétáló vízilabdát is kipróbáltuk,
percekre  világbajnok  pólósnak
érezhettük magunkat. 
Búcsú a szállástól, irány a pan-
csolás!
Nagyon köszönjük Ákosnak és
Maresznak a kiváló szervezést,
Gábor  atyának  a  csúcs-
szaloncukor adományt, a Szent
Tádé  Alapítványnak  pedig  a
pénzügyi  támogatást.  Bátran

állíthatom,  hogy  remekül  éreztük  magunkat,
rengeteget játszottunk, nevettünk és beszélgettünk, s
alig  várjuk már Ákosék következő  wellness túra-
hétvégéjét.  Reméljük,  akkor  már  az  időjárás  is
kegyesebb lesz hozzánk! (Bár mi ez a tavalyi hóhoz
képest… )     Maci

A hónap magyar szentje
Boldog Csák Móric OP (1270 k. –1336)

Csák  Demeter  fia,
gazdag,  nemes  csa-
ládból  származott,
sokáig úgy gondolták,
hogy  a  Csáki  család
leszármazottja.
Gyermekkorában  egy
domonkos  barát  el-
mesélte  neki  Szent
Elek  legendáját.  Már
ekkor  elhatározta,
hogy szerzetes lesz.
1301-ben  –  apja  kí-
vánságára – feleségül
vette  Aba  Katalint,

Aba  Amádé  leányát.  A fiatal  házasok kölcsönösen
tisztelték  és  szerették  egymást,  és  közös
megállapodással tisztasági fogadalmat tettek. 1304-
ben,  hogy teljesen  Istennek szentelt  életet  éljenek,

bevonultak  a  nyulak-szigeti  domonkos  kolostorba.
Aba nádor Móricban örökösét látta, kiragadta hát a
kolostorból,  s  mivel  Móric  nem  volt  hajlandó
visszatérni a világi életbe, ezért több mint fél éven
keresztül  fogva  tartotta.  Kiszabadulva  a  börtönből
Móric  visszament  a  Nyulak  szigetére,  ahonnan  a
barátok Bolognába küldték, tartva a nádor haragjá-
tól.  Bolognából  Móric  már felszentelt  papként  tért
vissza.  A békességszerzés  és a  vigasztalás  mestere
volt. Életében és halála után is csodás jelenségek kí-
sérték: többször megfigyelték, hogy szokatlan fény
ragyogja körül. Egész életében szigorú aszkézisben
élt, húst nem evett és vezeklőövet hordott. Győrött
halt meg és ott is temették el 1336. március 20-án.
1494-ben boldoggá avatták. Ünnepe: március 20.
Életpéldája:  Legalább  a  nagyböjti  időben  végezz
engesztelést  családodért,  ismerőseidért,  magyar
hazánkért,  az  üldözött  keresztényekért,  a  háborúk
elől menekülőkért! Légy te is békességszerző!

Útközben megpihenve.



 

 

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. 

     KERESZTÚT

Nagyböjtben minden pénteken
a Kruspér utcai kápolnában az
esti szentmise után keresztutat
járunk.  Március 18-án a hittanos
gyerekek és fiatalok vezetik az elmélkedéseket.

RENDELKEZÉS AZ SZJA 1+1 %-ÁRÓL
Az állampolgárok idén is rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk kétszer 1%-áról.
Az első 1%-ot az Egyház javára lehet felajánlani.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A második 1%-ot különféle jótékonysági intézményeknek és alapítványoknak.
A felajánlás nem kerül külön pénzükbe az adományozóknak! 
Ha Egyházközségünket szeretné támogatni, akkor a 

SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT (adószáma: 18055971-1-43)
ha pedig Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a

KARITÁSZT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY (adószáma: 19666275-1-43)
javára szíveskedjék rendelkezni! Minden rendelkező nyilatkozat számít! Köszönjük szépen!

      NAGYBÖJTI TARTÓSÉLELMISZER-GYŰJTÉS
„Nyisd meg kezedet a szűkölködő és szegény előtt” (5Móz 15,11). Immár hagyománnyá lett,
hogy hazánk minden katolikus templomában tartós élelmiszert gyűjtenek a rászoruló családok
megsegítésére. Az irgalmasság rendkívüli szentéve még nagyobb aktualitást ad a tevékeny
jótékonyságnak.  A gyűjtés időpontja: március 6–13. A tartós élelmiszert a templom vagy a
kápolna sekrestyéjében lehet leadni a vasárnapi és hétköznapi szentmisék előtt vagy után,
és a Karitász fogja őket eljuttatni a nehéz helyzetben élő családoknak. Hálásan köszönjük!

BETEGEK HÚSVÉTI GYÓNÁSA ÉS ÁLDOZÁSA
Idős, otthonhoz kötött testvéreinkhez a

nagyböjt folyamán készséggel elmegyünk,
hogy a húsvéti szentgyónásukat,

szentáldozásukat el tudják végezni.
Az igényt a sekrestyében vagy az
irodában szíveskedjenek jelezni!

ÜNNEPI MISEREND
Március 20. Virágvasárnap:

1130 Ünnepi mise a templomi kórussal.  Egyébként
a szokásos vasárnapi miserend.
Március 24. Nagycsütörtök:

1000 Olajszentelési mise a Szent István-bazilikában
1800 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
2200-ig Virrasztás (2030-tól: az ifjúság imaórája)

Március 25. Nagypéntek:
1500 Keresztút a Kruspér utcai kápolnában
1800 Szertartások kezdete (igeliturgia, passió,

hódolat a kereszt előtt, áldozás, szentsírnyitás)
A szertartáson a plébániai kórus énekel.
A liturgia végeztével az Allegri miserere-t 
hallgathatjuk meg.

2100 Fáklyás keresztút a templomkertben
2200-ig Virrasztás

Március 26. Nagyszombat:
800-tól Egész napos szentsír látogatási lehetőség
800– 900 Gyónási lehetőség (a kápolnában és a templomban is)
2000 A húsvéti vigília szertartása (tűzszentelés,

húsvéti örömének, igeliturgia, eukarisztia
liturgiája, feltámadási körmenet)
Énekel: a templom kórusa.

Március 27. Húsvétvasárnap:
900 Diákmise. A szentmise húsvéti

misztériumjákékkal kezdődik. 
(A mise után a templomkertben 
ajándékkeresés a gyerekeknek)

1130 Szentmise
Énekel: az Imperatrix Együttes.
Művészeti vezető: Srajber Zsolt.

Március 28. Húsvéthétfő:
900 Diákmise
1130 Szentmise

A KRUSPÉR UTCAI KÁPOLNÁBAN:

Virágvasárnap: 8 és 19 órakor szentmise.
Nagycsütörtök: este 6-kor szentmise az 
utolsó vacsora emlékére. A szentmisén a
Magyar Szentek Templom kórusa énekel.
Nagypéntek: du. 3-kor keresztút.
Húsvétvasárnap, húsvéthétfő:
Szentmise: 800 ; 1900

A többi szertartás a
Magyar Szentek Templomban!


