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Hét ajándék Lelke
Szentlélek Úristen, szeretet Istene,

Hét ajándékodat kérem Tőled esdve!

Értelemnek Lelke, adj világosságot,
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.

Tudománynak Lelke,
segíts mindazt tudnom,

Minek segélyével égbe lehet jutnom.

    Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
             Bölcsen elrendezni földi életemet!

Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad!

Lelkierő Lelke, bőn elleni harcra
Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja!

Jámborságnak Lelke,
add, hogy buzgó legyek,

Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.

Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!

Veni Sancte Spiritus!
A legfontosabb tantárgy

Bori és Cili, a két elválaszthatatlan barátnő, a nagyszü-
netben azon vitatkoztak, hogy melyik a legfontosabb
tantárgy.
– Nem kétséges, hogy a magyar! – szögezte le Bori. A
mi  osztályunkban  minden  nap  irodalommal  vagy
nyelvtannal  kezdődik  a  tanítás.  Én  nagyon  szeretek
olvasni. Aki nem elég művelt, abból nem lesz orvos,
ügyvéd vagy ... 
– Szerintem meg – szakította félbe barátnőjét Cili – a
matek és az informatika. A matek mindig a második
órában  van,  mert  akkor  már  nem vagyunk  álmosak.
Ilyenkor fog a legjobban az agyunk. Nyáron nagyon
sok rejtvényt megfejtettem, igazi móka volt. Apukám
számítógép-programozó. Ha nagy leszek, én is szeret-
nék az lenni! Nem keresnek rosszul...
Amíg a két lány vitatkozott,
feltűnt a színen Sári is. Ő már
felső tagozatos. Rögtön fel is
kérték  döntőbírónak.  Sári
azonban  nem  siette  el  a
dolgot.  Inkább  kérdezgetni
kezdte a két alsóst:
–  Tudjátok,  kik  alapították
Magyarországon  az  első  is-
kolákat?
– Csak gyanítom, hogy Szent
István – vágta rá Bori.
– Közel jársz az igazsághoz.
Szent  István  tudós  bencés

szerzeteseket  hívott  az  országba.  A kolostorokban és
nagyobb  templomok  mellett  építették  meg  az  első
iskolákat.
– A nagymamám falujában, Csákváron, három iskola is
van,  és  mind  a  három:  templom mellett!  –  jegyezte
meg Bori.
– Na látod! Ez nem véletlen. Nagyapa mesélte, hogy
amikor ő kisiskolás volt, a tanítás előtt először minden-
ki a templomba ment, ahol áhítatot (ez egy rövid ima)
tartottak, és csak utána vonultak át az oskolába. – me-
sélte lelkesen Sári.
– Régen lehet,  hogy így volt,  de ma már akkor is a
matek és az informatika a legfontosabb a boldogulás-
hoz! – tért a lényegre Cili.
–  Tévedsz!  –  igazította  helyre  Sári.  Tudod-e,  hogy
miért élünk a világon? Meg hogy miért van ez sok há-
ború a világon? Gondolkoztál-e már azon, hogy csak
úgy véletlenül  lett-e  ez a világ,  benne te  meg én is,
vagy  Valaki  ezt  eltervezte,  elrendezte,  hogy  így
legyen?
– Ezekkel a dolgokkal már a régi görögök is foglalkoz-
tak – szólalt meg Bori.
– A kérdéseket feltették, de jó választ nem tudtak adni!
De  ha  nem  tudjuk,  miért  élünk,  azt  sem  tudhatjuk,
hogyan  éljünk.  Segít-e  matekkönyv  a  kétségbe  esett
haldokló betegnek? Van-e a zuhanó repülőn utas, aki
nem  imádkozik?  Becsületes  lesz-e  az,  aki  nem  is
hallott a Tízparancsról? – faggatta tovább a kisebbeket
Sári.



Közben  becsengettek.  A három lány  elindult  a  saját
tantermébe, Cili az informatika órára. De ezen az órán
– életében először – máson járt  az agya. Sári szavai
nem  hagyták  nyugton.  Szerdán  újra  találkoztak  az
udvaron.
– Olyan érdekes volt, amit mondtál! Hol hallottál ilye-
nekről?!

– Hát a hittanórán. Számomra ez a legfontosabb tan-
tárgy. Még akkor is, ha a 7. órában van. Megtanít élni,
mégpedig szépen, örömmel, félelmek nélkül élni. Te is
jelentkezz a hittanra!
A következő tanév őszén Cili  megfogadta Sára taná-
csát. Barátnője, Bori is csatlakozott.

– T.a. –

„... gyermekeidet katolikus módon neveld !”
A plébániai hittanról

Sokan kérdezik: „Gyermekem az iskolában már jár hittanra. Miért kellene még a plébániai hittanon is
részt vennie?” – Néhány hasznos szemponttal szeretnénk segíteni a döntésben!

Az iskolai hittanról jó, ha tudjuk:
• Az állami iskolákban nagyon kevés idő, heti 30-40

perc jut csak a hittanórára.
• A legtöbb gyermek otthon nem kap vallási neve-

lést, a tananyag színvonalában a hitoktatónak 
ehhez kell alkalmazkodnia.

• Sok határozatlan világnézetű gyermek is van, akik 
például nem tudnak (még) imádkozni. A hitoktató 
a gyermekeknek csak felkínálhatja hitet, de nem 
követelheti meg a vallásgyakorlást!

• Nem alakul ki kötődés a templomi közösséggel.

Milyen többletet ad a plébániai hittan?
• Oldottabb, meghittebb a légkör.
• Magától értetődő, hogy mindenki hisz Istenben, 

vagy hogy közösen imádkozunk.
• A gyermek átéli, megszokja, hogy a templom és 

plébánia a lelki családja.
• Egyedül itt van mód a gyermekek szentségi felké-

szítésére.
Mikor vannak a hittanok?
 A hittanórák rendje a hirdetőtáblán és a honlapon ol-
vasható. Jelentkezni az atyáknál vagy az irodában 
lehet.

Elgondolkoztató tény, hogy amióta bevezetésre került az állami iskolákban a kötelezően választható hit- és er -
kölcstan, a plébániai hittanon részt vevő gyermekek száma drasztikusan lecsökkent. Olyannyira, hogy nem ritkán
egyenesen akadályba ütközik egy-egy korosztály számára a plébániai hittancsoport indítása. Nagy kár volna
veszni hagyni azt a szilárd alapot, amelyet egyedül a plébániai hittan tud nyújtani!

Várjuk a régi  és  új  hittanos jelentkezőket  a plébániai  hittanra, minden korosztályból!  Idén, újdonságként,
hitben teljesen járatlan felnőttek számára is indul oktatás, a rendszeres vallásgyakorlók számára felkínált fel-
nőtt bibliaóra mellett. További tudnivalók a hátlapon.

Milyen volt Teréz anya családi körben?
A  közelgő  szeptember  4-i  szentté  avatás  előtt  a  Vatikáni  Rádió  megszólaltatta  Kalkuttai  Teréz  anya
unokahúgát,  fiútestvérének  lányát,  az  idén  hetvenéves  Agi  Bojaxhiut  (ejtsd:  Bojadzsiu),  aki  elmesélte,
milyennek látták Teréz anyát otthon, a családjában.

– Teréz  anya sokat  tevékenykedett,  de nem szeretett
szem előtt lenni, nagyon diszkréten tette mindig, amit
tett.  Spontán, természetes  módon cselekedett,  a  nagy
erőfeszítést  igénylő  tevékenységekben  is.  Láttam
nehéz  munkákat  végezni,  láttam  már  idős  korában,
hogyan  mosta  a  lepedőket,  hogyan  hajolt  hosszan  a
betegek fölé, láttam, hogy mindent megtett a szörnyű
betegségekben  szenvedőkért…  Annyira  különleges
volt,  amit  tett:  láttam,  ahogy  megérinti  az  emberek
sebeit,  ahogyan  segít  nekik,  ahogyan  megszervezi  a
nővérekkel ezt az egész tevékenységet, ahogyan foly-
tatják  a  művét… Egyszerű,  amit  mondani  szeretnék:
nagyon örömteli nekem ezt látni.
– Ilyen egyszerű volt a családi találkozásokon is?
– Igen,  teljesen.  Tele  volt  szeretettel,  békét  árasztott
maga körül. Én magam Teréz anyával úgy tudtam be-
szélgetni,  kettesben  is,  ahogyan  soha  senki  mással.
Derűs nyugalmat árasztott:  tekintete a mélybe hatolt.
Ha a szemébe néztél, úgy érezted, beléd lát, a szíved-
be. Otthon nagyon figyelmes volt. A rendje nagyon szi-
gorú  volt:  ő  maga  szerette  például  a  csokoládét,  de

nem evett, mert
a  csokoládé lu-
xuscikk volt, és
azt  mondta:
„Mivel  a  körü-
löttem  élő
emberek  nagy
részének  nincs
pénze  arra,
hogy  csokit

vegyen,  én  sem  eszem.”  És  sok  hasonló  dolog  volt
még… Olykor a nagy luxus a cukorka volt, mert folya-
matosan kapott ajándékba cukorkákat, kis csokikat, és
ezeket  mindig  elajándékozta,  gyakorlatilag  semmit
nem  tartott  meg  magának.  Minden  ajándékot,  amit
kapott,  továbbadott.  Én  egy  mandolint  kaptam  tőle,
amit az amerikai olaszoktól kapott. Teréz anya különle-
ges volt, ugyanakkor hétköznapi is, abban az értelem-
ben, hogy nem érezted kellemetlenül magad a társasá-
gában, mint egyes világi hírességek mellett, akik köze-
lében az ember kissé feszeng.



– Egyszerűen különleges volt?
–  Igen,  ez  a  helyes  kifejezés.  Mindenki  jól  érezte
magát mellette, készséges volt mindenkihez, a megfe-
lelő dolgot mondta a megfelelő pillanatban… Velünk is
ilyen volt. A nagynéném volt, de nem az a klasszikus
nagynéni, aki „Jaj, már megint itt van!” – ahogyan mi-
felénk mondani szokták. Nagynéni volt, de Teréz anya
is egyben: a kettő egyszerre, amit nem is lehet megfo-
galmazni. Különleges személyiség volt. Nem egy hét-
köznapi nagynéni, az biztos!
– Aki ismerte, vagy aki csak egyszer is látta, meg-
döbbent  azon,  hogyan  imádkozik  Teréz  anya.
Önnek van emléke erről?
–  Állandóan  azt  mondta,  imádkozzak:  a  családnak
együtt kell imádkozni. Nekünk néha sikerült is, de nem
mindig.  Neki  ez  nagyon  fontos  volt,  a  család,  és

mindig azt mondta nekem: „A család legyen minden
más előtt, a családod: figyelj a gyermekeidre, a férjed-
re,  gondoskodj  a  házról,  gondoskodj  a  férjedről,  a
gyermekeidről,  mindig  tudd,  mit  csinálnak,  mit  nem
csinálnak. És ha ezután marad időd, akkor figyelhetsz
másokra is.” De a család számára mindig az első volt,
úgy tartotta, az a legfontosabb.
– Mindig mosolygott, és volt benne valami rokon-
szenves vidámság, olykor meglepő irónia is, amikor
másokkal beszélt…
– Ó, igen, ilyen volt! Teréz anyáról sokan azt hiszik,
mindig valami elmélyült, szent légkört árasztott magá-
ból… pedig inkább mókás volt: nem mondanám, hogy
szarkasztikus, inkább ironikus viccei voltak. Jó humor-
érzéke volt, az igazat megvallva nem volt bigott – ha
ezt el szabad mondanom…   (Magyar Kurír)

A hónap magyar szentje
Szent Gellért püspök OSB

Gellért  Velencében  született,  tudós  bencés  pap  volt,
akit  tehetsége  miatt  hamar  apátnak  neveztek  ki.  Ő
azonban teljesen a szemlélődésnek és  a  Szentírás  ta-
nulmányozásának  akarta  szentelni  magát.
Ezért elhatározta, hogy a Szent Jeromos-
hoz hasonlóan fölkeresi Jézus földi éle-
tének színhelyeit.
Amikor  a  Szentföldre  indult,  nem
gondolta még, milyen veszélyes ka-
landokba  sodródik.  Az  Adria  nyílt
vizeire jutva rájuk támadt a bóra, a
hajókat  felborító  adriai  vihar.
Majdnem odavesztek, azt sem tudták,
hogy a tenger melyik részén hányód-
nak. A vihar észak felé sodorta őket, és
egy kicsiny sziget szikláin vetődtek partra.
Legnagyobb csodálkozásukra ismerősökkel, rend-
társakkal találkoztak a Szent Andrásnak nevezett szige-
ten. Gaudentius pannonhalmi apát éppen Rómából volt
hazatérben társaival. A magyarországi bencések atyja
sokat hallott már Gellért apátról. Jól jött volna neki, ha
olasz szerzeteseket is  toborozni tud az alig  húsz éve
működő pannonhalmi monostorba: 
– Ha a Szentföldre akartok menni, gyertek először Ma-
gyarországra.  Onnan a  Dunán könnyebben útnak  in-
dulhattok Konstantinápoly felé. István király mindenb-
en segíteni fog benneteket.
Így jutott Gellért apát társaival együtt Magyarországra,
ahol megismerkedett a magyarok királyával és fiával,

Imrével. A király Gellért vonakodása ellenére rábízta a
gyermek Imre herceg nevelését. Később Bakonybélbe
vonult  vissza  remeteségbe.  1030-ban  azonban  István

király  újabb  feladatot  bízott  rá:  marosvári
(csanádi)  püspökké  nevezte  ki,  hogy  ő

irányítsa az Ajtonytól visszafoglalt tisza-
maros-duna-közi terület megtérítését.  A
nép ezrével tódult oda, hogy fölvegye a
keresztséget.  Székesegyházat  épített,
és  gondoskodott  arról,  hogy  sok
magyar  ifjú  fölkészüljön  a  papi
hivatásra.  Szűz  Mária  magyarországi

tiszteletének  is  ő  az  első  és
leghatásosabb  terjesztője.  Püspökként  is

folytatta aszkéta életmódját és tudományos
munkáit. 

Szent Istvánnak 1038. augusztus 15-én történt halála
után a politika zivatarai őt is kizökkentették addigi, vi-
szonylag  nyugodt,  békés  apostoli  munkásságából.
1046-ban a  pesti  révnél  megtámadták a  minden ide-
genben ellenséget látó Vata-féle pogánylázadás részt-
vevői: elfogták, a Kelen-hegyre hurcolték, majd kétke-
rekű  talyigán  vonva  a  mélységbe  taszították.  A nép
azonnal  szentként  kezdte  tisztelni.  1083-ban  Szent
László István királlyal s Imre herceggel együtt őt is ol-
tárra emelte.
Életpéldája:  Ha szeretnél Isten eszköze lenni, keresd
az imádságban való elmélyülést!

Gyereksarok
Jézus  példabeszédben  magyarázta  el,  mennyire  örül
Isten annak, ha valaki rossz emberből jóvá válik.
Sajnos a jézusi mondás szavainak betűit egy bolondos
számítógép ábécé rendbe tette:

abbgnoy  öömr  elsz  a  eekmnny  aáábgnorsz  egy
eégmőrt bnnöösű, imnt cceeeiikkllnnnv agionz.

Mit mondhatott Jézus?

Megfejtés: …………………………………..........

…………………………………………………....

…………………………………………………....

A megoldást szeptember 25-ig küldd be Tibor 
atyának!

(Az előző rejtvény nyertese: Angyal Hunor. 
Gratulálunk!)



VENI SANCTE SZENTMISÉK

Szeptember 11-én, vasárnap
a Jámborság, a Tudomány és az Erősség Lelkét

kérjük a gyermek- és ifjúsági korosztály számára. 

Reggel 9 órakor a plébániai ifjúság,
este 7 órakor az egyetemisták 
Veni Sancte szentmiséi lesznek.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket,
fiatalokat és családtagjaikat a közös ünnepségre!

 

 

A plébániai hittanórák rendje

Ovisok Péntek 1715 – 1800

Elsőáldozók Péntek 1715 – 1800

Felsősök,
gimnazisták

Péntek 1800 – 1900

Felnőtt bibliaóra Hétfő 1815 – 1915

Szentségre 
készülő felnőttek

Kedd 1830 – 1930

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. 

LITURGIKUS ESEMÉNYEK

Szept. 3-án Nagy Szent Gergely pápa,
Szept. 7-én a kassai vértanúk,
Szept. 8-án Szűz Mária születése,
Szept. 12-én Szűz Mária Szent Neve,
Szept. 13-án Aranyszájú Szt. János,
Szept. 14-én Szent Kereszt felmagasztalása,
Szept. 15-én Fájdalmas Szűzanya,
Szept. 21-én Szt. Máté evangélista,
Szept. 23-án Szt. Pió atya,
Szept. 24-én Szt. Gellért püspök,
Szept. 25-én Szentírás vasárnapja,
Szept. 27-én Páli Szt. Vince,
Szept. 29-én Szent Főangyalok,
Szept. 30-án Szent Jeromos,
Okt. 1-jén Kis Szent Teréz ünnepe lesz.

ÉVKÖZI MISEREND
Szeptember első vasárnapjától újra vannak 
egyetemista szentmisék este 7 órától.
A Szent Tádé kápolnában egyelőre a nyári 
miserend marad érvényben. Az adventi 
időszaktól kezdve azonban újra lesznek 
hétfőn és szombaton reggelenként 
szentmisék.

FELNŐTT HITTAN – BIBLIAÓRA
Kéthetente, hétfőn esténként a szentmise után 
(októberben: a rózsafüzér után) felnőtt hittant tartunk
a kisebbik hittanteremben.
Idei témakör: az Újszövetség könyvei.
Az első két alkalom időpontja:
szeptember 5. és 19., 1815–1915-ig.

SZEPTEMBERI BÚCSÚK AZ 
ESPERESKERÜLETBEN

A Szent Kereszt Templomigazgatóság
(Bp. XII., Táltos u. 16.) szeptember 14-én

1915 -kor, a Szt. Gellért templom
szeptember 24-én  ugyancsak 1915 -kor 

ünnepli búcsúját.
Mindenkit szeretettel várnak!

FELNŐTTEK KERESZTSÉGRE,
ELSŐÁLDOZÁSRA FELKÉSZÍTÉSE

(FELNŐTT KATEKUMENÁTUS)

Várjuk olyan felnőttek jelentkezését,
akik érdeklődnek a keresztény hit iránt,

vagy szeretnének keresztelésre,
elsőáldozásra felkészülni.

A hittel ismerkedők hittanórai
kedd esténként 1830-tól 1930-ig lesznek.

Első alkalom: szeptember 20., kedd.

                    ELSŐÁLDOZÁS
Az idei tanév tavaszán

(2017 májusában) is lesz elsőáldozás.
Várjuk az alsó tagozatos és idősebb 

hittanosok jelentkezését!

FIATALOK FIGYELEM!

Lemaradtál a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozóról?
Szeretnél más hívő fiatalokkal találkozni?

A Margitszigeten nagyszabású ifjúsági találkozó készül!

Mikor?  2016. szeptember 10., szombat, 1030-tól.
Hol?               Margitszigeti Szabadtéri Színpad
Mottó:           „Fiatalok a keresztény Európáért”

A Magyar Szentek Templomtól közösen indulunk. 
Találkozunk 920-kor. Azért, hogy könnyebben 
eljöhessetek, szeptember 9-én még nem lesz ifi hittan!


