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

Szent II. János Pál pápa:

Újévi ima
Egyetlen Isten!

Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő

új kezdetét,
az évet, amely most kezdődik.

Neked ajánljuk,
aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,

Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.

Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek
ajándékoztál, hogy egy legyen velünk.

Ma különös szeretettel és
gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,

Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen

a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimond-
hatatlan Háromság titkában.

Üdvözlünk, új év,
a liturgia mai szövegével:
„Áldjon meg Téged az Úr

és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját,

és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr,

és adjon békességet!”

Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Ünnepi kalendárium

Vízkereszt
Vízkereszt a latin egyház Epiphania Domini, „az Úr
megjelenése” elnevezésű, január 6-án tartott ünnepé-
nek magyar neve.
Epiphania görög szó, azt jelenti: „megnyilvánulás”.
A pogány görög kultuszokban az istenség megjele-
nését, és annak évenkénti megünneplését jelentette.
A keresztény világban Epiphania ünnepe először  a
III.  században  tűnt  fel  a  keleti  egyházban,  mint
Krisztus születése napja. Száz évvel később azonban
Róma  úgy látta  jónak,  hogy Krisztus  születését  a
„Legyőzhetetlen Nap” (Sol Invictus) pogány ünnepé-
vel,  a  népszerű  Mithras  napisten  születésnapjával
(dec. 25.) egyeztesse, s így a keresztény ünnep ki-
szorítsa  a  pogány  kultuszt.  Ennek  következtében
Epiphania hamarosan új jelentést kapott. Nyugaton a
háromkirályok  imádásának,  keleten  pedig  Krisztus

  

Jordán  folyóban  való  megkeresztelkedésének  az
ünnepe  lett.  Az utóbbi  gondolatot  később a  római
egyház is átvette, sőt hozzácsatolták Jézus első cso-
dájáról (a víz borrá változtatásáról a kánai menyeg-
zőn)  való  megemlékezést,  azt  tanítván,  hogy  e
három evangéliumi esemény Jézus istenségének első
„megnyilvánulásai”,  epiphánéi.  A Születés  csodája
vagy a kánai menyegzőé e tekintetben nem szorul-
nak  külön  magyarázatra.  Jézus  megkeresztelése
viszont  talán  igen,  mivel  nem  maga  az  esemény,
vagy Keresztelő Szent János szavai nyilvánítják ki
Jézus istenségét, hanem a Szentlélek megjelenése és
az  égi  szózat:  „Ez  az  én  szeretett  Fiam,  akiben
kedvem  telik” (Mt  3,17).  (Jankovics  Marcell
nyomán)



Egyházközségünk életéből
Jótékonysági hangverseny

Immár hagyomány, hogy ősszel hangversenyt rende-
zünk a Szent  Tádé Alapítvány javára,  mely ifjúsá-
gunk közösségi programjainak anyagi hátterét bizto-
sítja. Idén is nagy lelkesedéssel készültünk, fiatalok
és felnőttek, hogy közösségünket megörvendezteth-
essük.  Hangversenyünkre  ezúttal  november  12-én,
templombúcsúnkhoz,  a  magyar
szentek  és  boldogok  ünnepéhez
kapcsolódva,  az előesti  szentmise
után  került  sor.  Először  Kővári
Ákos,  az  alapítvány  kuratóriumá-
nak elnöke ismertette az alapítvány
tevékenységét,  majd  átadta  a  mik-
rofont  Gere  Dömötörnek,  aki  „vé-
gigkalauzol-ta” az estét.
A koncert során a régmúlt századok
szerzőitől  éppúgy  felcsendültek
darabok, mint a modern szerzőktől. A
sort  az  Angyal  fiúk  kezdték:  Marci
orgonált, Hunor pedig furulyajátékával kápráztatta el
a hallgatóságot. Később két másik testvérpár: Meskó
Hunor és Csongor, valamint Ramadán Erik és Olivér
is  bemutatták  hegedűn,  zongorán,  illetve  csellón
nagyszerű tudásukat. A hangszeres művek között fel-
felcsendült  egy-egy  énekes  darab  is,  Lehoczky

Hajni,  Hilier  Cili  és Antrup Szilvi főszereplésével.
Bár  Leskó  Zoli  ezúttal  nem lehetett  velünk,  de  a
kórus  is  készült  erre  az  ünnepre,  szép  éneküket
Hilier  Cili  irányította.  A műsort  Urbanics  Tamás
orgonajátéka  is  színesítette,  majd  a  programot
Melles Fanniék hegedűduója zárta. A fellépők igazán

színvonalas  műsorral  káp-
ráztatták  el  a  közönséget.
Bartha Eszter ezúttal egy másik
fellépése  miatt  sajnos  nem
tudott  már  megérkezni,  pedig
gyönyörű  énekkel  készült  szá-
munkra.  Szerencsénkre  a  kará-
csonyi  éjféli  misén  végül  hall-
hattuk őt.
A  zenészek  mellett  meg  kell
említeni  mindazok  áldozatos

munkáját,  akik  szebbé  tették  ezt  az  estét.
Külön ki kell emelni Kádár Mihályt, aki ingyen vál-
lalta  a  hangtechnikusi  szolgálatot  és  az  ezekhez
szükséges eszközök biztosítását. A hálás közönség a
tapson kívül nem mulasztotta el anyagilag is támo-
gatni az alapítványt a kijáratoknál, így igen nagy be-
vételre  tehettünk szert.  Hálásan köszönjük az ado-
mányokat.

Pásztorjáték 

Már advent  előtt  megkezdődött  a plébániai  ifjúság
számára  a  karácsonyi  készület,  hiszen  az  eddigi
évekhez hasonlóan most is komoly felkészülést igé-
nyelt  a  pásztorjáték  betanulása.  Az  idén  ráadásul
meglehetősen  hosszú
darabbal készültek a fiatal-
ok. A felkészülés ezúttal is
meghozta  gyümölcsét.
Óvodások  és  gimnazisták
közös produkciója boldogí-
totta  december  24-én  dél-
után  a  templomba  látoga-
tókat. Tibor atya bevezető
gondolatai után visszaem-
lékeztünk  az  ószövetségi
próféták  jövendöléseire,
valamint  Mária  Erzsébet-
nél  (Szigeti  Ági)  tett  látogatására.  Majd  Mária  és
József Szilas Kinga és Szigeti Andris személyében
rövidesen megtalálták a szállást Jézus születésére. A
Horváth lányok által vezetett angyalok vitték a hírt a
pásztoroknak, akik Angyal Hunor és Meskó Hunor
vezérletével ajándékokat vittek a jászolhoz. A kirá-
lyok méltósággal rótták le tiszteletüket az Üdvözítő

előtt,  végül  Erzsébet,  Gábriel  arkangyal  és  még
Heródes is körbevették a Kisjézust.
Nagy örömünkre idén a szokásosnál is többen eljött-
ek  megnézni  a  betlehemest.  Hálásan  köszönjük

Gyöngyvérnek,  hogy  a  miszté-
riumjáték  betanítását,
szervezését  elvállalta,  és
mindazok  munkáját,  lelke-
sedését,  segítségét  is,  akik  a
pásztorjáték  méltó  be-
mutatásán fáradoztak.
Felmerül a kérdés, hogy ha a
„sztori”  ugyanaz,  akkor  mi
szükség  van  minden  évben
ezekre  az  előadásokra?  A
válasz  egyszerű.  Ez  a  közös
együttlét a szenteste előtt igazi
előszobája a családi ünnepnek.
Számunkra,  akik  a  Magyar

Szentek Plébániához tartozunk, itt,  templomunkban
kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. A pásztorjáték
után megnyílt a templom végében elkészített Betle-
hem  is,  hogy  ebben  az  ünnepkörben  az  imádság
kiemelt helye legyen a templomban. Reméljük, hogy
a  pásztorjátékkal  megkezdett  Karácsony  öröme
kitart az új esztendőben is.



A házszentelés eredete és értelme 

A szentelmények az egyház által alapított szent jelek,
melyek  lelki  hatásokat  jeleznek  és  érnek  el  az
Egyház  könyörgése  folytán.  A szentségek  (sacra-
menta) és a szentelmények (sacramentalia) fogalmát
a  10–11.  sz.  óta  különböztetik  meg,  a  teológiában
ekkor határozták meg pontosabban a szentségekről
szóló tanítást. A szentelmények az élet
bizonyos  körülményeit  szentelik  meg,
előkészítik a hívőket a szentségek sajá-
tos hatásának befogadására, és segíten-
ek a kapott kegyelemmel együttműköd-
ni.  A szentségeket  Krisztus  alapította,
hatékonyságok az ő ígéretén alapul;  a
szentelményeket viszont az egyház kezdeményezte,
jótékony hatásukat az imádság és a hit erejéből merí-
tik.  Az  áldás  a  latin  benedictio szó  megfelelője,
mely  jókívánságot,  jó  mondását  jelenti.  Az  áldás
tehát valamilyen jót előidéző szó vagy gesztus.
Ezekkel a bevezetőkkel már könnyebben megértjük
a házszentelés,  lakásmegáldás fogalmát. Vízkereszt

napján (január 6.) vagy az azt követő időben, húsha-
gyó keddig bezárólag, a pap vagy diakónus szentelt-
vízzel meghinti a lakásokat, házakat. Az ajtó szemöl-
dökfájára krétával felírja az évszámot és – a népi ér-
telmezés szerint – a három királyok nevének (Gás-
pár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit:

20 + G + M + B + 17
Eredetileg a három betű a latin áldás-
formula kezdőbetűi:  Christus Mansi-
onem Benedicat („Krisztus áldja meg
e hajlékot”):

20 + C + M + B + 17
Ennek  félreértéséből,  elírásából

fakadt a Háromkirályok „beazonosítása”.
A szertartás keretében imádkoznak az ott élő család
élő és elhunyt tagjaiért,  a családi békéért,  egészsé-
gért  és  egyéb  kéréseket  is  a  hívek  könyörgésébe
lehet  foglalni.  (Tehát  ily módon nem csak a lakás
fölújítása vagy a ház fölépülése után lehet végezni
lakásszentelést.)

Plébániánk papjai is szívesen vállalnak lakásszentelést vízkereszt (január 6.) és hamvazószerda
(idén: február 28.) között. Időpontot egyeztetni a sekrestyében vagy az irodában lehet.

A hónap magyar szentje
Boldog Temesvári Pelbárt

(†Buda, 1504. január 22.)
1435  körül  született  Temesvárott.  Első  emléke  a
krakkói egyetem évkönyvében van: 1458-ban iratko-
zott be, 1464-ben fejezte be filozófiai tanulmányait,
és 1471 körül mint teológiai doktor
hagyta el Krakkót. Belépett az ob-
szerváns ferences rendbe, s hama-
rosan nagy hírű hitszónok lett. Írás-
ra a Boldogságos Szűz iránti tiszte-
lete késztette: 1480 táján az ország-
ban  pestisjárvány  volt,  s  Pelbárt
testvér többször is elkapta a beteg-
séget. Vallomása szerint egyedül a
Boldogságos Szűz jósága mentette
meg  a  haláltól.  Ezért  írta  meg
Mária magasztalására, Jézus Krisz-
tus dicséretére, Szent Ferenc atyá-
nak és minden szenteknek tisztes-
ségére a  Stellariumot. Könyvével forrást akart adni
kevésbé művelt testvéreinek és a falusi lelkipászto-
roknak,  hogy  prédikációikat  könnyebben  elkészít-
hessék. Elöljárói Budára küldték a provincia növen-
dékeinek tanítására.  1483-tól Budán és Esztergom-
ban fölváltva tanított.  A Stellarium oly hasznosnak

bizonyult,  hogy szerzetestársai lemásolták és a ko-
lostorokban terjesztették. Elöljárói parancsára készí-
tette  1485–1500 között  a  három részből  álló  nagy

beszéd-gyűjteményét,  a  Pomeri-
umot.  Első  részében  a  szentekről,
második  részében  az  ünnepekről,
harmadik részében a nagyböjt hét-
köznapjairól  szóló  beszédeket
közöl.  Tanári  munkásságának gyü-
mölcse  a  zsoltárokat  és  énekeket
magyarázó  Expositio és  a  hittéte-
lekkel foglalkozó Aureum rosarium
(Arany rózsafüzér). Kéziratait 1495
után  Hagenauba  vitték  és  sokszor
kiadták. 
Mélyen  hívő,  nagy  olvasottságú
skolasztikus  író  volt.  Eredetiségre

nem törekedett, hanem alaposan ismerve az egyházi
irodalmat (Boëthiustól  a  maga koráig),  idézetekkel
bizonyított és tanított. Szónoklataiban az életből vett
képekkel  szemléltetett,  s  a  királyi  udvar  közvetlen
közelében is bátran ostorozta az erkölcsi visszaélése-
ket. (Diós István: A szentek élete.)



A Magyar Szentek Plébánia év végi beszámolója a 2016. évről
Esküvő: 32 pár (10-zel több, mint tavaly)
Keresztelő:  38  fő:  27  fiú  és  11  lány  (3-mal
kevesebb, mint tavaly) 
Elsőáldozó: 5 fő (8-cal kevesebb, mint tavaly)
Bérmálkozott: 2 fő (Egyetemi Lelkészség) 
Halottak: 74 fő: ebből 26 férfi és 48 nő (7-tel több,
mint tavaly)
Sajnálatos  módon  mindössze  23  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.
(Ugyanannyian, mint tavaly!) A legnagyobb összeg
200 ezer Ft volt, a legkisebb 500 Ft.  A tavalyihoz
képest növekedett a befizetett összeg. 

A templomban és a kápolnában egy vasárnapi
szentmisén 650 – 700 ember vesz részt. Ennek csak
a  töredéke,  mintegy 170 család  érzi  úgy,  hogy az
egyházközségét anyagi hozzájárulással is támogassa.
A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 231.738 Ft-
tal támogatták a kedves hívek egyházközségünket, a

Szent  Tádé  Alapítványon  keresztül.  Hálásan
köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a
templom  fenntartásához,  valamint  az  ifjúsági
programokhoz adományaikkal hozzájárultak. 

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.  Sajnos  a  kántori  szolgálatot  Leskó
Zoltán  kántorunk  betegsége  miatt  helyettesekkel
tudjuk  megoldani.  Továbbra  is  imádkozzunk
mielőbbi felépüléséért! 

Köszönöm  azok  segítségét  is,  akik  a
templomkert  szebbé  tételében  segítettek  ebben  az
évben.  Külön  köszönöm  a  sziklakertet  gondozó
házaspár szorgalmas munkáját. 

Köszönöm  Füzesi  János  segítségét,  aki  a
gondnoki  munkákat  látta el  a templomban is,  és a
kápolnában is.

Köszönet  az  Imperatrix  énekegyüttesnek  a
templomi szolgálatáért. 

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 –

Hírek, hirdetések, programok

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. 

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
Január 1-jén Szűz Máriának, Isten Anyjának,
2-án Nagy Szent Vazul és Nazianzi
        Szent Gergely egyháztanítóknak,
3-án Jézus Szent Nevének,
6-án Urunk megjelenésének,
8-án Urunk megkeresztelkedésének
17-én Remete Szent Antal apátnak,
20-án Szent Fábián pápa és
          Szent Sebestyén vértanúknak,
21-én Szent Ágnes szűz, vértanúnak,
24-én Szalézi Szent Ferenc egyháztanítónak,
25-én Szent Pál apostol megtérésének,
26-án Szent Timóteus és Szent Titusz
          püspököknek, 
28-án Aquinói Szent Tamás egyháztanítónak,
31-én Bosco Szent Jánosnak lesz az ünnepe.

VÍZKERESZT ÜNNEPÉT
a régi szokáshoz visszatérve eredeti napján, 
január 6-án tartjuk. Urunk megjelenésének 
ünnepe – bár munkanap – parancsolt ünnep!
A Magyar Szentek Templomában 7 és 18 
órakor, a Szent Tádé kápolnában 1730-kor
lesz szentmise. 

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÜNNEPE
alkalmából Erdő Péter bíboros, prímás úr

a margitszigeti szabadtéri oltárnál
2017. január 15-én, vasárnap 1100 órai kezdettel

szentmisét mutat be. Szeretettel hívja és várja
a zarándokokat a főegyházmegye plébániáiról.

SZENTSÉGIMÁDÁS
Elsőszerdánként a Szent Tádé kápolnában a 
szentmise után szentségimádást tartunk 
elmélkedő gondolatokkal. Következő alkalom: 
2017. január 4-én, 18 órától.

MISEREND A SZENT TÁDÉ KÁPOLNÁBAN

Január 1-jétől a Kruspér utcai kápolnában visszaállunk
az advent előtti miserendre, vagyis kedden, szerdán és 
pénteken lesznek szentmisék este ½ 6-kor, valamint 
csütörtökön reggel 7 órakor. Hétfőn és szombat reggel nem 
lesz szentmise! A vasárnapi miserend változatlan marad.


