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Prohászka Ottokár:

J é z u s  s z í v é n e k  k é p e
A  Schütz  Antal  által  szerkesztett,
Prohászka  Ottokár  összegyűjtött
műveit  tartalmazó  sorozatban,
(Szent  István  Társulat,  Budapest,
1929.)  az  „Elmélkedések  az
evangéliumról  II."”  című  kötetben
jelent meg.
a) Jézus szívéből lángok törnek elő,
jelzik  szeretetét,  mellyel  e  nagy
kórházban jár és cseppekben gyógy-
szerként  saját  lelkét  és  életét
csepegteti  a  haldokló  lelkekbe:
önmagát  adja,  hogy  mindnyájan
éljünk.  Azért  szíve  a  szeretet
iskolája  is;  így  kell  szeretni;  adni,
áldozni kell. – Lángja: jelképezik a
mi  lelkünk  szenvedélyeit  is,  ellentétjeit  az  ő  lelki
életének s e lángok kínozzák őt. Mennyi korom van
szívünk  lángjaiban,  mennyi  homály  és
megzavarodás. A szentáldozás szentségi kegyelme e
piszkos lángot tiszta izzássá változtatja. 
b) Szívét töviskoszorú köríti; ez szenvedéseit és ke-
serűségeit, a mi tövises lelkünket jelenti. Az önszere-
tet másoknak tövis, másokba szúr; az Isten-szeretet
mások szúrását elviseli, magába fordítja töviskoszo-
rúját. – Van tövisünk nekünk is: betegségeink, me-

lyektől  tán  nem  szabadulhatunk,
gondjaink,  bajaink,  keserűségeink.
Viseljük e koszorút; 1. győződjünk meg,
hogy  ez  is  jóra  van;  2.  szemléljük  a
szenvedést  Istenben;  3.  enyhítsük  vele
lelki  nyomorúságunkat  érdemet
szerezve;  4.  viseljük  el  bizalommal,
jólelkűen. 
c) Kereszt nő ki szívéből, szent kereszt.
A  mienk  mindannyiszor  nem  szent,
valahányszor  nem  Isten  kezéből,
bűneinkért  s  megdicsőülésünkre
fogadjuk;  ilyenkor  a  kereszt  teher,
nyomasztó s esztelen. Észszerű a kereszt
csak  akkor,  ha  az  isteni  szeretetben
gyökerezik; akkor virág is s gyümölcs is

van rajta; különben száraz fa, bitófa. 
d) Szívén seb tátong; minden vére kiszivárgott rajta
és vitte szerteszéjjel a kegyelmet. E sötét seb tehát a
kegyelem forrása; itt merítünk, itt üdülünk. –  Szí-
vünkön is sok a seb, s élet is szivárog ki rajtuk, ami
azonban nálunk életveszteséggel, elhalással jár. Ezek
a  sebek  erjednek,  gennyesek;  nem  a  szabadság,
hanem a szolgaság jegyei. Jézus sebei ellenben di-
csőségesek. Szeretem Jézust, kinek szívét megsebez-
tem; szeretetemtől heged megint sebe.

Libanoni karitászigazgató:

Végveszélyben vannak a közel-keleti keresztények

Paul Karam, a libanoni Karitász igazgatója szerint „a
nemzetközi politika ősbűne” lesz, ha eltűnnek a ke-
resztények a Közel-Keletről.  Paul  Karam csütörtö-
kön beszélt  erről  Budapesten,  a  Magyar  Katolikus
Püspöki  Konferencia  (MKPK)  nyári  ülése  után
tartott sajtótájékoztatón.
A segélyszervezet libanoni vezetőjét Erdő Péter bí-
boros, esztergom-budapesti érsek hívta meg Magyar-
országra, hogy tájékoztassa az MKPK tagjait a Liba-
nonban élő menekültek helyzetéről.

Paul Karam a sajtótájékoztatón azt mondta: csak a
béke a  megoldás,  és akik a Közel-Keleten élő ke-
resztényeket Európába hívják, azok a kereszténység
eltűnéséhez járulnak hozzá. „Ezt nem akarja megér-
teni a nemzetközi politika, amikor bábokként játszik
az ott élő emberekkel” – fogalmazott. Kiemelte: az
elmúlt öt évben a 4,5 millió lakosú Libanonba érke-
zett  1,5  millió  menekült  súlyos,  egyszerre  biz-
tonsági,  humanitárius  és  demográfiai  problémát
jelent.  Elmondta,  a  menekültek  Libanonban  nem



menekülttáborokban élnek. A Szíriából kontrollálat-
lanul, sokszor a zöldhatáron keresztül érkező mene-
kültek – főleg az ország északi részén – zárt közös-
ségekben, a saját  törvényeik szerint élnek, komoly
biztonsági problémát okozva a befogadó közösség-
nek. Hangsúlyozta, hogy Libanon egész létét befo-
lyásolja  ez  a  helyzet,  hiszen  a  mindössze  10  452
négyzetkilométer  alapterületű  országban nincs  sem
elég víz, sem elég élelmiszer ennyi ember befogadá-
sára. Hozzátette: természetesen probléma az orvosi
ellátás is, a menekültáradat következményeként rá-
adásul olyan betegségek jelentek meg újra az ország-
ban,  amelyeket  már  sok  éve  sikerült  leküzdeniük.
Paul Karam kitért arra, hogy aggodalomra ad okot a
demográfiai  helyzet  megváltozása  is.  Libanonban
ugyanis „törékeny politikai egyensúly van” 18 elis-
mert felekezet,  illetve népcsoport között,  ezek ará-
nyát  azonban  a  Szíriából  érkező,  96  százalékban
muszlim bevándorlók jelentősen módosítják.
Kiemelte, hogy az elmúlt két évben érezhetően nőtt

a feszültség a helyi, befogadó lakosság és a mene-
kültek között, aminek egyik oka, hogy a nemzetközi
segélyszervezetek a szíriai menekülteket támogatják,
„mert  menekültek”,  miközben  Libanon  lakossága
egyre szegényebb, őket azonban senki sem segíti.
A sajtótájékoztatón  Paul  Karam és  Écsy Gábor,  a
Katolikus  Karitász  magyarországi  szervezetének
igazgatója  együttműködési  megállapodást  írt  alá
arról,  hogy a magyarországi  segélyszervezet támo-
gatja a jövőben a libanonit.
Écsy Gábor az MTI-nek elmondta: a magyarországi
segélyszervezet tízmillió forint segélyt utalt át a liba-
noni szervezetnek. Hozzátette, nem most kezdődött
az együttműködés, és már korábban is küldtek nekik
pénzt. Mint mondta, külön gyűjtést most nem tervez-
nek a libanoni lakosság és az oda érkezők megsegí-
tésére, de ha a számlaszámukra érkező adományok
átutalásakor a felajánlók közleményben jelzik, hogy
nekik  szeretnének  segíteni,  figyelembe  veszik  az
adományozói szándékot. (forrás: MTI – M. Kurír)

Gyereksarok
1.  Minden válasz „J” betűvel kezdődik.
a) Én vagyok az a karióti ember, aki 30 ezüst pénzt
kaptam egy árulásért.  ……………………
b)  Én  voltam  az  egyetlen  apostol  Jézus  keresztje
alatt. ……………………
c) Három napot töltöttem egy cethal gyomrában.
……………………
d) Én kereszteltem meg Jézust ebben a folyóban.
……………………       …………………… (2 szó!)

2. Egy kis bibliai matematika
Az apostolok és a parancsok számának szorzatából
vond ki a boldogságok és a szövetségek számának
összegét.  Ezt  csökkentsd a  szentségek és  az isteni
személyek számának összegével, majd szorozd meg
az evangéliumok számával
Mennyit kaptál?  ……

A megoldást június 18-ig küldd be Tibor atyának

A hónap magyar szentje:
Árpád-házi Boldog Jolán

IV.  Béla  magyar  király  és  a
konstantinápolyi  császári  családból
származó  Laszkarisz  Mária  leánya
1238  körül  született.  Nagynénje
Árpád-házi  Szent  Erzsébet  és  Prágai
Szent  Ágnes;  nővére  Szent  Kinga,
húga  Szent  Margit,  unokatestvére
Boldog Gertrúd és  Boldog Szalóme.
A szülői  házban  mindössze  öt  évet
töltött,  melybe  beleesik  a  tatárjárás
borzalmas ideje.

Szülei  ekkor  szentéletű  nővére
gondjaira  bízták.  17  éves  korában
Boleszláv  kalisi  és  gnieznói   (ejtsd:
gnyeznui) fejedelem személyében a legméltóbb férj
oldalára  került.  23  évet  töltött  példás  keresztény
házasságban. Véleményét, akaratát soha nem akarta
ráerőszakolni  férjére.  Három  gyermeket  szült
mindenütt  bőkezű  ajándékokkal  segítette  a
szegényeket,  özvegyeket és árvákat.  Jolán napjai  a
három gyermek (Hedvig, Anna, Erzsébet)  nevelése

mellett állandó imádságban, vezeklésben
és  jó  cselekedetekben  teltek.  Segített  a
templomokban,  kórházakban,  saját
kezűleg  gondozta  a  betegeket,  árvákat,
szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent
Erzsébet  példája  szerint.  Két  klarissza
monostort alapított.

Férje  halála  után  a  szintén  öz-
vegységre  jutott  Kinga  nővérével  va-
gyonát  felosztva  az  ószandezi  klarissza
monostorba  vonult.  Szent  Kinga  halála
után  a  gnieznói  monostorba  költözött.
Apátnővé  választották,  de  úgy élt,  mint
mindenki  szolgálója.  Alázata,  rejtetten

viselt  szenvedései  tökéletesen  egyesítették  a
megfeszített Krisztussal. 

Mintegy 60 esztendős korában hunyt el.  Árpád-
házi Boldog Jolánt a gnieznói klarissza kolostor ká-
polnájában  temették  el.  Tisztelete  a  halála  után
azonnal megindult,  sírját  zarándokok látogatták,  és
sokan nyertek rendkívüli kegyelmeket. 



Események 20 éves templomunk történetéből

1995. május 29. A templom alapkőletétele Paskai 
László bíboros vezetésével.
1996. II. János Pál pápa megáldja a templom 
emléktábláját második magyarországi
látogatása alkalmával
1996. augusztus 17. Paskai László bíboros számos 
püspök, pap és a hívek sokaságának jelenlétében 
felszenteli a templomot a magyar szentek és 
boldogok tiszteletére.

1999. szeptember 17-én Spányi Antal segédpüspök 
megáldja a szentély keresztjét, mely Somogyi - 
Soma László szobrász, festőművész, Balázs Mihály 
és Somogyi-Soma Katalin építészek alkotása. 
2000. október 23-án Dr. Beer Miklós segédpüspök 
megáldja a templomkertben felállított millenniumi 
emlékművet.
2001. január 1-jével Paskai László bíboros, prímás, 
érsek a templomot plébániatemplom rangra emelte,
és a plébánia nevét Magyar Szentek Plébániára 
változtatta.
2001. augusztus 12. Templomunk felszentelésének 
ötödik évfordulója. Az ünnepélyes nagymisét dr. 
Paskai László bíboros prímás érsek atya mutatta be.
2005. december 7.: Elkezdődnek az elsőszerdai 
szentségimádások a Kruspér
utcában.
2006. augusztus 13: Templomunk
felszentelésének 10. évfordulóján
Dr. Paskai László nyugalmazott bí-
boros, érsek megáldja a plébánia új
harangjait.
2006. november 4.: Az 1956-os
forradalom és szabadságharc
leverésének 50. évfordulója. A
szentmisét követően dr. Udvardy
György püspök atya a templomkertben leleplezi és 
megáldja Jókai Anna: Krónikás ének 1956-2006 
című verse alapján készített V. Majzik Mária 

azonos című emlékművét.
2007. április 12-én csütörtökön 18 órakor Udvardy 
György püspök atya katekézist indít felnőtteknek.
2007. A Városmisszió eseményei Budapesten.
2007. október 13-án egyházközségi zarándoklat Szt. 
Erzsébet nyomában Sárospatakra és Mádra.
2007. november 12.: Dr. Udvardy György püspök 
atya ünnepi szentmise keretében megnyitja az 
ereklye-kápolnát.
2008. A Biblia éve alkalmából minden hónap 3. 
szerdáján a Szent Tádé kápolnában a szentmisék 
előtt másfél óra közös Szentírás-olvasás.
2008. szeptember 7.: Az első egyetemista szentmise
a Magyar Szentek Templomában
2009. április 5., virágvasárnap előtti szombat: temp-
lomtakarítás 15 önkéntessel.
2009. május: Dr. Terebesi Tibor 
piarista atya gyémántmiséje
templomunkban.
2009. június 21-én Écsy Gábor
plébános ezüstmiséje
2011-ben 15 éves lett 
templomunk. Dr. Paskai László
nyugalmazott bíboros, érsek mutat be szentmisét.
2011. szeptember 26-án elhunyt Dr. Terebesi Tibor 
nyugalmazott
plébános.
2012-ben Leskó
Zoltán lesz
templomunk új
kántora.
2012 nyarán
ifjúságunk egy
küldöttségét Wolfgang atya látja vendégül 
Hannoverben
2012 novemberében új orgonával gazdagodik temp-
lomunk.
2013. augusztus 18-án, templomunk felszentelésé-
nek 17. évfordulóján Süllei László helynök atya 
megáldja a templom új orgonáját.
2013. november 30. Leskó Zoltán orgonakoncertje.
2015. március 21-én zarándoklatos lelki nap Eszter-
gomban.
2015. június 28.–július 4.: nyári tábor Egerben
2015. május: koncertsorozat a templomban.
2015. augusztus 16-án, templomunk felszentelésé-
nek 19. évfordulóját ünnepeltük. Az ünnepi szentmi-
sét Snell György segédpüspök úr celebrálta.

Építsétek az Úr templomát!

„Szívetekben az apostolok tanításából vessetek alapot. Alázatból készítsétek el a padlózatát. Imádsággal és igaz
beszéddel emeljétek falakká az üdvös tanítást. Az Istenről szóló tanúságtétel leyen a világító lámpás. Oszlopként
hordozzátok a betegeket, mint a tető, oltalmazzátok a szegényeket. Így az úr a mulandó jótettekért örök kincseket

ad majd nektek, s mindörökre felszentelt templom lesztek az Ő bennetek lakása által.”  (Szent Ágoston)



 

 

2 0  e s z t e n d ő ,  1 0 0  - n á l  t ö b b  g ó l
Idén 20 éves a templomunk! A nyári  templombúcsú ezért
különösen is nagy ünnep lesz a számunkra. Mindig érdekes
– és érdemes – visszatekinteni  az  eltelt  időszakra,  látni  a
változásokat.  A nyári  labdarúgó  Európa-bajnokság  és  az
Olimpia margójára most  plébániánk rangadójára tekintünk
vissza.
2000 óta rendezik meg egyházközségünkben a papák-papok
labdarúgó mérkőzést,  melyre minden évben a nyári temp-
lombúcsú délutánján kerül sor.
Az elmúlt 15 évben a papák-
papok  meccsei  némi  papi
fölényt mutatnak: 5 győzelem,
3  döntetlen  és  7  vereség  a
papák szempontjából. A gólok
tekintetében  is  kicsivel  jobb
az egyháziak mérlege 56 lőtt
gól  mellett  53-at  kaptak.  Ez
meccsenként 3,4 valamint 3,7
lőtt,  illetve kapott gól. Mind-
össze egyszer, 2005-ben fordult elő, hogy az egyik csapat
egyszer sem talált be, ekkor a papok 3-0-ra nyertek. A leg-
nagyobb különbségű mérkőzést 2011-ben játszották a felek,
ekkor a papák 11-3-ra győztek. A papok legnagyobb győzel-
me 2009-ben volt, ekkor szerezték a legtöbb gólt is: 10-et, a
papák ebben az évben szintén  3 gólig  jutottak.  11 gólnál

még egyik csapat sem szerzett többet egy meccsen. A három
döntetlen  mérkőzést  2001-ben  (3:3),  2004-ben  (1-1),  és
2007-ben (2:2) játszották, azóta mindig eldőlt a csata. 2007
óta (2:2) mindig legalább 2 góllal nyert az aktuális győztes,
egy gólos különbség csak 2002-ben és 2003-ban alakult ki,
előbb  a  papák  nyertek  3:2-re,  majd  egy  évvel  később  a
papok 5:4-re. A legkevesebb gól a 2004-es 1:1 alkalmával
született, míg a legtöbb a már említett 2011-es 11:3-as papi

vereségkor.   A legutóbbi  két
mérkőzésen  az  apukák
mindössze 1-1 gólt szereztek
(3:1  majd  5:1),  ilyenre
korábban  csak  a  2004-es
meccsen volt példa. A papok
kizárólag  azon  a  meccsen
szereztek  csak  egyetlen
találatot,  minden  egyéb
mérkőzésen  legalább  kétszer
bevették az ellenfél kapuját. A

legnagyobb  különbség  tehát  a  papák  sikeréhez  köthető,  a
gólgyártás azonban valamivel jobban megy a papoknak. (Az
összes eredmény a honlapon található.)
Kíváncsian  várjuk,  hogy  mit  hoz  az  idei  összecsapás,
melyre  augusztus  14-én  délután  4  órakor,  templomunk
felszentelésének 20. évfordulóján kerül sor.              Dödő

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.magyarszentek.piar.hu. 

TE DEUM
Az egész tanév minden öröméért és bánatáért,

minden sikeréért és kudarcáért adjunk hálát együtt
2016. június 12-én a 9 órai szentmisében,

melyen a gitáros kórus énekel!

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
Június 3. Jézus Szent Szívének főünnepe
Június 4. Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe
Június 10. Prágai Szt. Ágnes emléknapja
Június 11. Szent Barnabás apostol emléknapja
Június 13. Páduai Szt. Antal emléknapja
Június 15. Árpád-házi B. Jolán emléknapja
Június 24. Keresztelő Szt. János születésének főünnepe
Június 27. Szt. László király ünnep
Június 29. Szt. Péter és Pál apostolok főünnep

NYÁRI MISEREND
Júniusban, júliusban és augusztusban a Kruspér 
utcai kápolnában hétfőn és szombaton reggel nem 
lesz szentmise!
A Magyar Szentek Templomban pedig a vasárnap 
este 7 órai szentmise elmarad.

PAPSZENTELÉS
2016. június 11-én 1030-kor pap- és diakónus-
szentelés lesz Esztergomban. Főegyházmegyénk 
papnövendékei közül CSEPREGI RÓBERT, NAGY 

SÁNDOR és VARGA NORBERT diakónusokat 
szentelik pappá. Ugyanebben a szentmisében négy 
ötödéves papnövendéket szentelnek diakónussá: 
HORVÁTH MÁRTONt, HUSZTI ZOLTÁNt, TIHANYI 
PÉTERt és UMHAUSER ÁDÁMot. Imádkozzunk a 
szentelendőkért!

Templomunk felszentelésének 20. évfordulóját ünnepeljük
2016. augusztus 14-én, a fél 12-es püspöki szentmisén.

A szentmisét követően közös ebéd lesz a híveknek a templomkertben,
a hagyományokhoz híven papák – papok focimeccs 4 órakor,

játékok a gyerekeknek és pingpongozási lehetőség.
Aki tud, hozzon süteményt!

Egyházközségünk legnagyobb ünnepét töltsük együtt!


