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

Juhász Gyula:
A fekete Mária

(részlet)

Ősi templom árnyas szögletében
Századoknak füstje és pora

Lassan lepte be s ő mély sötéten
Néz jövőbe hét tőrrel szivében:

Magyarok Asszonya.

Háború és béke váltakoztak
És jött és ment nemzetek sora,

Nyarak búzát, telek havat hoztak,
Ő csak nézett, a Fiát karolva:

Magyarok Asszonya.

Hű zarándok messze, messze tájról,
A lábain országút pora,

Vigaszt várva hozzájött s a távol
Múltakból gyászt s jó reményt világol

Magyarok Asszonya.

S jöttem én is, e szomorú öltő
Bús magyarja, hű zarándoka,

Mit adhatnék, csüggedt, árva költő:
E dalt hozom, mint könnyét a felhő,

Te feketén is vigaszt derengő
Magyarok Asszonya!

Bálint Sándor: 
Ünnepi kalendárium

(részlet)

Magyarok  Nagyasszonya ünnepét  Vaszary  Kolos

hercegprímás kérésére engedélyezte a pápa, amikor

hazánk  megérhette  fennállásának  millen-

niumát (1896). A liberális nemzetállamra

jellemző ünnepi  törvénycikk nem említi

az oltalmazó Nagyasszony nevét. (...)

A Regnum Marianum barokk világában a

Napbaöltözött  Asszony  ábrázolásából

bontakozik  ki  a  Patrona Hungariae jel-

legzetes,  máig  érvényes  ikonográfiája,

amelyen a Szűzanya fejére a tizenkét csil-

lagú  korona  helyett  a  Magyar  Szent

Korona, a karján ülő kis Jézus helyébe az

ország almája, Mária másik kezébe pedig az ország

jogara, kormánypálcája kerül. A lábánál feltűnő fél-

hold  a  török  veszedelem elmúltával  bőség-

szaruvá,  mintegy  a  magyar  Kánaán,  az

extra  Hungariam  non  est  vita jelképévé

alakult. Ez a barokkos Mária-ábrázolás ké-

pekről, szobrokról, céhzászlókról, pénzek-

ről,  később  postabélyegekről  közismertté

válik.  Pázmány Péter  egyik  prédikációjá-

ban mondja: mái napig költő pénzünkön a

Boldogasszony képe körül ama szokott bö-

tűkkel,  Patrona Hungariae, Magyarország

Asszonyának valljuk a Szent Szüzet.



A Magyar Szentek Plébánia statisztikai adatai
Idén 20 éves lett templomunk. Ez az évforduló jó alkalom arra, hogy mérleget vonjunk a számok alapján is: vajon
milyen  folyamatok  rajzolódnak  ki  a  templomunk  látogatottsága,  a  szentségek  felvételének  gyakorisága
tekintetében? – Gere Dömötör egy évvel ezelőtt készített elemzését két részletben adjuk közre.

A plébánia életét számos dolog jellemzi. Ilyen a temp-
lomba járók száma, a programokon résztvevők száma,
vagy egyáltalán az, hogy mennyi program van, és ezek
milyen jellegűek. Ezek mérése és értékelése nyilvánva-
lóan nagyon nehéz, és a „jó” vagy „jól működő” plébá-
nia ismérvei is nagyon sokfélék. Az alábbiakban látha-
tunk néhány statisztikai  ábrát,  de  meg kell  jegyezni,
hogy ezek inkább a trendeket mutatják. A folyamatok
azonban az esetek többségében jól kirajzolódnak. Hét
dologra  fogok  kitérni,  melyeket  év  végén  a  hálaadó
misén Gábor atya is fel  szokott olvasni, és a „MiÚj-
ság?”-ban  is  minden  januárban  olvasható.  Ezek  az
adatok  a  megkereszteltek  száma,  az  elsőáldozók
száma, a bérmáltak száma, a házasságkötések száma és
a halálesetek,  vagyis  a  temetések száma.  Ezen kívül
két további adatbázis áll rendelkezésre: az egyházadó
befizetőinek száma és a jövedelemadó egy százaléká-
nak felajánlásából  befolyó  összeg  (ezek  megközelítő
értékek).
Fontos megemlíteni, hogy templomunk és plébániánk
szép környezete és kialakítása sokakat vonz ide, hogy
itt kereszteltessék meg gyermekeiket, illetve itt háza-
sodjanak. Ennek jelentősége, hogy akiket itt keresztel-
nek,  azok  nem  feltétlenül  tartoznak  ide,  így  később
nem  feltétlen  itt  részesülnek  az  elsőáldozásban,  és
ugyanez igaz az esküvőkre is.
Valamint  további  fontos szempont,  hogy a plébánián
működő egyetemista közösség (MKK) nagyban hozzá-
járul a statisztikai adatok növekedéséhez, különös te-
kintettel a bérmálkozás szentségére.
Emellett  fontos  megemlíteni  még  azt  a  folyamatot,
hogy a vallásosság visszaszorulása természetesen ma-
gában hordozza a soron következő adatok csökkenését
is, a házasságok csökkenése nyilvánvalóan a szentségi
házasságkötések  számában  is  megmutatkozik,  így
csökken a  keresztelendők és  elsőáldozók száma.  Így
nyilvánvaló a bérmálkozók számának csökkenése is.
A trendek tehát magasabb, társadalmi szinten is értel-
mezhetőek. Ez azonban csak egyike a magyarázatok-
nak.
A továbbiakban tehát ismertetem a folyamatokat ábrák
segítségével.
A keresztelések száma meglehetősen hullámzó, de nem
mutatkozik radikális csökkenés vagy növekedés.

Az  elsőáldozók száma a  plébániához tartozó  iskolák
diákjaiból,  valamint  a  nagyjából  azonos  korú,
plébániára járó gyerekből tevődik össze, illetve ide tar-
toznak a felnőttként keresztelkedők is. Jól kivehető az
ábrából a jelentős csökkenés.

A felnőtt keresztség, azaz a bérmálás plébániánkon két
eltérő „forrásból” merítkezik, részben a plébániai ifjú-
ságból, részben az egyetemi lelkészség tagjaiból

Előbbi csoport csak néhány évente bérmálkozik első-
sorban  létszámbeli  okokból,  másrészt  a  felkészülés
minimum két  éves  a  fiatalok  számára.  Utóbbiak,  az
egyetemisták minden évben tartanak bérmálást, így az
adatok döntő többségben rájuk vonatkoznak. (2001-re
és 2004-re vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.)

(folytatjuk)

Gyereksarok
XIII.  Leó  pápa  120  évvel  ezelőtt  egy  külön  ünnepet
engedélyezett Magyarországnak. Melyiket?

PÉLDABESZÉD, SZŐLŐ, ŐRTORONY, TELEPÍTETT, 
TAPOSÓGÖDÖR, VILÁG, GAZDA, JÉZUS, ÉPÍTŐ, KŐ,
VIHAR, ÚR, NÉP, PÉNZ, TITOK, VÉN. FIÁT, MÁS, ÉLT.

A meg-
fejtést

október
23-ig

küldd be
Tibor

atyának!



A hónap magyar szentje
Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú

Egyike legújabb kori szentjeinknek. A partiumi vértanú püspök neve és élete
nálunk még kevéssé ismert. 2010-ben avatták boldoggá.

Bogdánffy Szilárd 1911-ben Fekete-
tó  községben  (Torontál  megye,  ma
Szerbia, a szerb-román határ közelé-
ben) született.  Temesváron a piaris-
ták  gimnáziumában  tanult.  A nagy-
váradi Teológiai Akadémiáról tanárai
a budapesti Központi Papnevelő In-
tézetbe küldték a kiváló növendéket.
Tanulmányai  befejeztével  visszatért
egyházmegyéjébe,  itt  szentelték
pappá  1934.  június  29-én.  Élete
meghatározó motívuma ettől kezdve
a katolikus  ifjúság oktatása  és  lelki  vezetése volt.
1934-ben a szatmári papnevelde helyettes tanárává és
prefektusává nevezték ki, 1935-től kezdve pedig több
nagyváradi tanintézmény hittanáraként és lelki vezető-
jeként működött. 1939-ben a román hatóságok koholt
vádak alapján letartóztatták és kitoloncolták Magyaror-
szágra,  ahonnan  csak  1940  szeptemberében  térhetett
haza Nagyváradra. Folytatta oktatói-nevelői tevékeny-
ségét, a háború után oroszlánrészt vállalt a nagyváradi
iskolák  újjászervezésében.  1945-ben  megalapította  a
Merici  Szent  Angéláról  elnevezett  orsolyita  harmad-
rendet.
1947 tavaszán Scheffler János szatmári püspök kérésé-
re a titkára lett. Szellemi képességei és lelkisége kiváló

munkatárssá tették a szatmári-nagyváradi
egyházmegye vezetésében.
Az  egyre  fokozódó  romániai
keresztényüldözés várható fejleményeire
tekintettel  a  Szentszék  engedélyezte,
hogy  titkos  püspököket  szenteljenek.  A
bukaresti  nunciatúrai  régens  1949.
február 14-én szentelte őt püspökké. Két
hónappal  később  a  román  hatóságok
letartóztatták,  éveken  át  jogtalanul
fogságban  tartották  az  ország  leg-
szigorúbb börtöneiben és a Capul Midia-i

haláltáborban.  „Meddig  hisz  Istenben?”  –  kérdezték
vallatói.  Sokat  kínozták,  verték.  „El  lehet viselni.”  –
mondta  rabtársainak.  A  börtönben  is  mindennap
megtalálta a szeretetszolgálat lehetőségeit: elrejtett ke-
nyérdarabokat adott a legyengülteknek, cigarettát a do-
hányosoknak, más helyett cipelte a nehéz zsákokat; az
őrök emiatt többször is bántalmazták. Ügyének bírósá-
gi tárgyalására csak 1953-ban került sor, ekkor teljesen
hamis vádak alapján 12 évi kényszermunkára ítélték.
Az Egyházhoz való hűségéért szenvedett vértanúhalált.
Emléknapja: október 3.
Forrás:  www.mindszentyalapitvany.hu
Életpéldája: Viseld türelmes lélekkel életed keresztje-
it!

Hogyan nyerhetünk búcsút?
Október  hónapban minden nap  a szentolvasót  imádkozzuk az  esti  szentmisékhez  kapcsolódva.  A megfelelő
feltételek teljesítése esetén ezzel teljes búcsút nyerhetünk. Novemberben elhunyt szeretteinkre emlékezünk. Azért,
hogy az örök üdvösségre könnyebben eljuthassanak, az egyház november első napjaiban további búcsúnyerési
lehetőségeket is engedélyez a hívek számára. Röviden összefoglaljuk a tudnivalókat:

A szentolvasó imádsággal:
„Teljes búcsút nyerhet a hívő, aki a rózsaf-
üzért a templomban, nyilvános kápolnáb-
an, vagy a családban, szerzetesi közösség-
ben, jámbor társulatban mondja el. Részle-
ges búcsút nyerhet más körülmények kö-
zött.
A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:
a) Egy rózsafüzérnek (5 tized) egyfolytá-
ban való elmondása.
b) A szóbeli imát titkokról való elmélke-
désnek kell kísérnie.
c) A közös imánál a titkokat is be kell 
mondani a bevált helyi szokás szerint. A 
magánimánál elég, ha a szóbeli imához tit-
kokról szóló elmélkedést fűznek.”

Templom-látogatással:

Mindenszentek  napján  déltől
kezdve  halottak  napja  éjfé-
lig teljes búcsút nyerhetnek min-
dazok,  akik templomot vagy  ká-
polnát látogatnak meg és ott Hi-
szekegyet,  Miatyánkot  imádkoz-
nak a halottakért és imádkoznak
a Szentatya szándékára. A búcsú-
nyerés  feltétele,  hogy  a  hívő a
kegyelem  állapotában
legyen (szükség  esetén  előtte
gyónjon)  és  aznap áldozzék.  A
búcsú  elnyerhető  a  következő
vasárnap (november 8-án) is.

Temető-látogatással 
(urnatemető is):

„Az  a  hivő,  aki  a  temetőt
buzgó lélekkel meglátogatja, és
legalább  gondolatban  a
halottakért  imádkozik,  búcsút
nyerhet  kizárólag  a
tisztítótűzben  szenvedőkért,
mégpedig  november  elsején
déltől  november  nyolcadikán
estig minden nap teljes búcsút,
az  év  többi  napján  részleges
búcsút.”  A  pápa  szándékára
legalább  egy Miatyánkot  és
egy Üdvözlégyet kell felajánla-
ni.

 További búcsúnyerési lehetőségekről (például jubileumi búcsúk) plébániánk honlapján olvashatunk.



TEMPLOMI KÓRUS
Szeptembertől újraindultak a kóruspróbák

templomunkban, melyek kéthetente
kedd esténként 20 órakor kezdődnek.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

A következő próbák időpontja: 
Október 4. és 18., este 8 órától.

 

 

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

Újságunk címlapján a szegedi ferences rendház kegyképe látható. Ehhez a képhez írta Juhász Gyula a verset.

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
Okt. 1-jén Lisieux-i Szt. Teréz,
Okt. 3-án B. Bogdánffy Szilárd vt., püspök,
Okt. 4-én Assisi Szent Ferenc,
Okt. 7-én Rózsafüzér királynője,
Okt. 8-án Magyarok Nagyasszonya,
Okt. 11-én B. XXIII. János pápa,
Okt. 15-én Avilai Szt. Teréz,
Okt. 17-én Antiokhiai Szt. Ignác
Okt. 18-án Szent Lukács evangélista,
Okt. 25-én Szent Mór püspök,
Okt. 28-án Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé  
apostolok,
Okt. 31-én B. Romzsa Tódor püspök és 
vértanú ünnepe lesz.

         A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA
Októberben, a Szűzanya hónapjában minden
este a RÓZSAFÜZÉRT imádkozzuk külön-
féle szándékokra. Hétfőtől péntekig az esti szentmisék után, 
szombaton és vasárnap az esti szentmisék előtt fél órával – 
mindig azon a helyen, ahol a mise is van.

FELNŐTT HITTAN – BIBLIAÓRA
Kéthetente, hétfőn esténként a szentmise után 
(októberben: a rózsafüzér után) felnőtt hittant tartunk
a kisebbik hittanteremben.
Idei témakör: az Újszövetség könyvei.
A következő két alkalom időpontja:
Október 3., 17. és 31., 1815–1915-ig.

OKTÓBERI BÚCSÚK AZ 
ESPERESKERÜLETBEN

Október 2-án, 10 órakor az újonnan felszentelt 
Gazdagréti Szent Angyalok Plébániatemplom 
búcsúja. Az ünnepi szentmisén lesz Déri 
András: Missa „Dona nobis pacem” – mise 
vegyeskarra, orgonára és kamaraegyüttesre 
ősbemutatója.
A pálos rendhez tartozó Sziklatemplom 
búcsúja 2016. október 8-án, szombaton, az 
este 8 órai szentmisében lesz.
A Kruspér utcai Szt. Júdás Tádé kápolna 
október 28-án, pénteken, az este ½ 6-kor 
kezdődő szentmisében tartja búcsúünnepét.

FELNŐTTEK KERESZTSÉGRE,
ELSŐÁLDOZÁSRA FELKÉSZÍTÉSE

(FELNŐTT KATEKUMENÁTUS)

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

vagy szeretnének keresztelésre,
elsőáldozásra felkészülni.

A hittel ismerkedők hittanórait
kedd esténként 1830-tól 1930-ig tartjuk

a kisebbik hittanteremben.

 PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS
Szeptemberben elindultak a
plébániai hittanok: ovisoknak,
alsó- és felső tagozatosoknak,
elsőáldozásra készülő gyer-
mekeknek, gimnazistáknak.
     Még lehet csatlakozni!
További információ Tibor atyánál.

NEMZETI ÜNNEPÜNK

     Október 23-án, vasárnap a délelőtt 
     9 órai szentmisét  az  1956-os  forradalom 

áldozataiért ajánljuk fel. Este 8 órakor pedig a templom-
kertben található emlékműnél imádkozunk és gyertyát 
gyújtunk elhunyt hőseinkre emlékezve.

Október 9-én, vasárnap
GITÁROS SZENTMISÉT
tartunk templomunkban.
A továbbiakban többnyire
a hónap első vasárnapján lesz gitáros mise.


