
             A Magyar Szentek Templom havi tájékoztató lapja. 2017. február

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

Reviczky Gyula:

Betegen
(részlet)

Mióta ez a kór lepett meg,
Gyakorlom ezt a nagy türelmet.

Harag, gyülölség, rossz indúlatok
Nem táplálnak; jámbor s szelid vagyok.

Magamba térve elborongok...
Megint egy rejtély, meg nem oldott,
Hogy a betegség, testünk' törve meg,
Gyógyít merev, kemény erkölcsöket.

Ünnepi kalendárium

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe
II.  János  Pál  kezdeményezésére
1993-tól február 11-e, a Lourdes-i
Boldogságos Szűz Mária ünnepe a
Betegek Világnapja lett. 1858-ban
ezen  a  napon  jelent  meg  a
Szűzanya Soubirous Bernadett  14
éves francia lánynak Lourdes-ban,
majd  február  15-én  a  szikla-
barlangban  csodatevő  forrás
fakadt.  E  helyen  1864-ben  temp-
lomot építettek, amelynek IX. Pius
pápa bazilika címet  és előjogokat
adományozott.  Lourdes-ban  a
zarándokok  száma  évente  több
mint  félmillió  és  a  természetes
módon  meg  nem  magyarázható

gyógyulások száma is több ezerre
tehető.  A  világnap  célja,  hogy
„Isten egész népe kellő  figyelmet
szenteljen  a  betegeknek,  segítse
elő a szenvedés megértését.”
Egyre  több  templomban  február
11-én  csoportosan  kiszolgáltatják
a  szentséget  azoknak,  akik
előzőleg kérik azt.
A betegek szentségének közösségi
kiszolgáltatására nálunk az ünnep
előestéjén,  február  10-én,
pénteken,  a  Kruspér  utcai  Szent
Tádé kápolnában kerül sor, az esti
szentmise  keretében,  1730-as
kezdéssel.

Ferenc pápa:

Imádság a betegek világnapjára

Ó Mária, Édesanyánk,
aki Krisztusban mindnyájunkat gyermekedként fogadsz,

támogasd szívünk bizakodó várakozását,
segíts minket betegségeinkben és szenvedéseinkben,

vezess minket Krisztushoz, aki a Te fiad és a mi testvérünk,
és add, hogy rá tudjuk bízni magunkat az Atyára, aki nagy dolgokat visz végbe.

(Ferenc pápának a XXV. Betegek Világnapjára írt leveléből)



Itt voltak velünk szeretetbombaként
Az elment gyermekek minden látszat ellenére Isten kegyelmében vannak 

Dr. Csókay András professzor írása a veronai buszbalesetről

Vannak pillanatok, amikor senki sem tud vigasztalást
adni. Lehetnek azok a legfőbb egyházi méltóságok,
államfők, közvetlen rokonok. Senki. A tragikus gyer-
mekhalál ilyen. Isten csendje ilyenkor kibírhatatlan,
akkor  is,  ha  tudjuk,  hogy  ami  történt,  nem  az  ő
akarata volt, hanem emberi mulasztás vagy tragikus
véletlen  okozta.  Ilyenkor  halljuk  a  sátán  kacaját,
érezzük jeges, fojtogató szorítását. Miért pont az ár-
tatlan gyermekek? Lehet pszichológust hívni, orvost,
bárkit, de csak egy szalmaszál marad a kereszten el-
hangzott  kérdésre,  az  őrületes  golgotai  csendben:
„Éli,  éli,  lamma  szabaktani”?  (Istenem,  Istenem,
miért hagytál el engem?) A válasz Jézustól gyors és
egyszerű: „Atyám, kezedbe ajánlom a lelkem.” Ami a
ma nyelvén szólva azt jelenti: igen, ez megtörténhet
velem is. „Elvégeztetett.” Ez még mindig kevés egy
szülőnek, aki elveszti a drága gyermekét egy ennyire
tragikus balesetben.
De harmadnap megjelenik az utolsó vacsora termé-
ben, „Békesség nektek!” – mondja, és a tanítványok
megölelik, vele esznek, belenyúlnak a sebeibe. A fel-
támadás történelmi ténye döbbenetesen nagy lyukat
üt  az  anyagi  világ  kibírhatatlanul  rideg  valóságán,
amelyen  át  fény dereng a lélek  sötétségében.  „Én
vagyok  a  feltámadás  és  az  élet,  aki  hisz  bennem,
annak örök élete van” – mondta nagypéntek előtt, de
a  gyerekekről  mást  is  mondott:  „ha  nem  lesztek
olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be Isten or-
szágába”,  tehát  a  gyermekeink  rögtön  oda  jutnak.
Ártatlan  kis  bűneikkel  együtt.  Kivételes  kegyelmi
vigasz,  próbáljuk  meg  átérezni.  Át  fogjuk  ölelni
őket, ahogy Jézust is átölelik a tanítványok feltáma-
dása után. Igen, tizenegy gyermek elment előre. Itt
voltak  velünk  szeretetbombaként,  elsőnek  velük
fogunk találkozni.
A haldoklókat látogató atyák, lelkészek elmondják,
hogy sajnos „a zuhanó repülőn, ha ritkán is, de van
ateista”.  Olyat  viszont  soha  nem mondtak,  hogy a
gyermekek  között  is  lenne.  A gyermekkori  teljes,
vagy a már kicsit kifogyóban lévő kamaszkori hitben
is még olyan közel vagyunk a bennünk élő Istenhez,
hogy  egy  kritikus  helyzetben  megszólal  bennünk
Krisztus: „ne féljetek, én veletek vagyok a világ vé-
gezetéig”. És ezt a segítséget meg is tapasztalják a
gyermekek,  függetlenül  attól,  milyen  vallási  vagy
kulturális környezetből indultak. Így az elment gyer-
mekek minden látszat ellenére kegyelemben vannak.

De  a  szülőkben  ott  dohog  a  kérdés:  „Hol  voltál,
Uram?” Jézusban is ott dohogott. A válasz a feltáma-
dásban van, ami már nem hit kérdése, nemcsak a tör-
ténettudomány,  de a  természettudomány is  bebizo-
nyította a turini lepel és a manopellói kendő vizsgá-
latával. Nem gondolhatjuk, hogy a tizenkét apostol
„egy blöffért” vállalta volna a vértanúságot a holttest
ellopása után, és keresztények százezrei napjainkban
is  vállalják.  Ez  az  egyház  ereje  és  vigasztalása  a
gyermekek szüleinek. Amiről írtam, az napi megélt
tapasztalatom három éve, mióta megtaláltam kisfia-
mat megfulladva. Krisztus ott volt az égő busz pok-
lában, ahogy ott van velünk minden szenvedésünk-
ben. Fogta a gyermekek kezét, ahogy fogja minden
szenvedő, minden haldokló kezét. Efelől nem lehet
kétség. Számtalan misztikus tapasztalat igazolja ezt.
De pontosan tudom, hogy ettől még kibírhatatlan a
fájdalom – a fájdalmunk – a veszteség miatt.
Imádkozzunk a szülőkért az egész országban Szent
Ágoston szavaival:

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. 
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk 
mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod,
nevessünk együtt, mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. 
Hangozzék a nevem házunkban,
ahogy mindig is hallható volt.
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
miért lennék a gondolataidon kívül,
csak mert a szemed nem lát...
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg is fogod találni a lelkemet, és benne egész 
letisztult szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

(Ez a cikk a Magyar Nemzet 2017. jan. 23-i számában
jelent meg.)



A templom csendje 

Vannak kegyelem-teli pillanatok, csak meg kell ta-
lálnunk  azokat.  Nem kell  mást  tennünk,  mint  egy
percet  kiszakítani  a  lázas  rohanásaink-
ból,  amelyekről  azt  hisszük,  fontosak.
Nem kell mást tennünk, mint néha meg-
állni, és belépni a templomba. Kizárhat-
juk az utca lármáját, és kívül hagyhatjuk
a lelkünkben kavargó zajokat. Ha enged-
jük,  megérinthet  bennünket  a  csend.
Megérinthet  bennünket  Isten,  akit
sokszor elfelejtünk. Azt hisszük, elintéz-
zük  hitünket  a  felajánlott  egy  százalé-
kunkkal,  bár  az  is  fontos.  Azt  hisszük,
hogy  elég  elmenni  Karácsonykor  a
misére. Az is egy lépés lehet természete-
sen azon az úton, ahol hitünk kifejezése
nem alkalmi cselekedet, hanem bensőnk része. Mind
ez azonban kevés. Engedjük, hogy megérintsen ben-
nünket a csend! 
A templom csendje  segít  abban,  hogy megpróbál-
junk rendet tenni lelkünkben. Segít abban, hogy fel-
állítsuk a fontossági sorrendet életünk cselekedetei-
ben. A templom csendje rá ébreszthet bennünket he-
lyünkre a világban, s talán a helyes út felé vezet, ha
ráébredünk létünk kicsinységére. A templom csendje
segíthet  megtisztulni  bennünket,  segíthet  abban,
hogy figyelmezzünk lelkünkre is.

„A lélek ajándékát ki ki azért kapja, hogy használjon
vele.” (1Kor 12,7) Használjon vele magának, hogy

másként lássa a világot. Lássa benne a
szeretetet,  lássa  benne  a  megbékélést,
lássa  benne  mind  azt,  amiért  Jézus
hitünk szerint az életét adta. Így jutha-
tunk el ahhoz a tanításhoz: „Amit nem
akarsz magadnak, ne tedd a másiknak.”
Üljünk be csak egyszer templomunkba,
és a világ zajától kirekesztve figyeljünk
a csendre. Rátalálhatunk azon kevés ke-
gyelem-teli  pillanatokra,  amelyek  elro-
hannak  mellettünk,  mert  nem  vigyá-
zunk,  nem figyelünk  rájuk.  A templo-
mok csendje, a hit ereje, a lélek tisztasá-
ga  kell  ahhoz,  hogy készen  legyünk  a

szeretet és az öröm befogadására. 
Vigyázzunk, túl rövid az életünk ahhoz, hogy elen-
gedjük magunk mellett azokat a kegyelem-teli pilla-
natokat,  amelyek  bennünk,  amelyek  mindnyájunk-
ban megvannak. Csak meg kell látni, meg kell láttat-
ni azokat.
Egyre kevesebb a nyitott  kapu, ajtó  a templomok-
ban. A Magyar Szentek templomunk még ilyen, ma-
radjon  nyitva  mindig  azaz  ajtó,  mert  igen  nagy a
szükség a csendre.            Lux Judit

A hónap magyar szentje
Boldog Bátori László, az első magyar bibliafordító

(† Budalőrinc, 1484 körül. Ünnepe a pálosoknál: február 27.)
Gyermek-  és  ifjúkoráról  keveset
tudunk. A hagyomány szerint a Szent
István korabeli Gutkeled nemzetségb-
ől eredő főrangú család, újabb kutatók
szerint  egy  nyírbátori  polgárcsalád
sarja  volt.  Föltehetően  Itáliában  és
Franciaországban  tanult.  1435-ben
Somló  birtokosa  volt.  Valószínűleg
részt  vett  katonáival  Hunyadi  János
oldalán  a  török  elleni  harcokban.
Emellett a korabeli főurak életét élte.
Mikor azonban látta,  hogy V. László
udvara  Hunyadi  János  árvái  ellen
fordul,  a  világból  kiábrándulva  belé-
pett a pálos rendbe.
Szerzetesi életének java részét a rend anyaházában,
Buda  mellett,  a  hatalmas  és  népes  Szent  Lőrinc-
kolostorban élte le. Buzgóságával csakhamar példa-
képe lett társainak. Mátyás király is többször fölke-
reste a kolostort.  Talán e látogatások elől is mene-
külve László engedélyt kért, hogy kiköltözhessen a

közeli  nagyhárshegyi  barlangba. A ko-
lostorral továbbra is kapcsolatot tartott,
napjait  azonban  a  remeték  életrendje
szerint  osztotta  be:  imádság,  elmélke-
dés, kétkezi munka.
Munkájának legbecsesebb gyümölcse a
jóformán teljes első magyar bibliafordí-
tás volt. Mátyás király saját könyvtárá-
ban adott helyet a műnek, mely később
sok más Corvinával együtt eltűnt. Nem
maradt  ránk  az  a  Szentek  élete  sem,
melyet valószínűleg latinból fordított.
Élete utolsó szakaszát ismét a kolostor-
ban  töltötte.  Halála  napján  még  misé-
zett.  A kolostor templomában,  a Szent

István-oltár előtt temették el. Sírja a kolostorral és a
templommal  együtt  elpusztult  a  török  időkben.
Egykori  barlangját  1911-ben mint  Bátori-barlangot
ünnepélyesen megnyitották.  1929-ben oltárt  is  épí-
tettek benne.  (Diós István: A szentek élete.)



Február 26-án, vasárnap, országos
gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.

        BETEGEK KENETE
A betegek világnapjához kapcsolódóan
Február 10-én, pénteken a Szent Tádé
kápolnában az esti szentmise keretében
fél 6-kor megromlott egészségű  testvére-
inknek szolgáltatjuk ki a beteg szentségét.

Február 18-án, szombaton délután 
4-től lesz a gyermekek farsangja

a hittantermekben.

Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap 
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LITURGIKUS ESEMÉNYEK
Febr. 6.   Japán vértanúk
Febr. 10. Szent Skolasztika
Febr. 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 
               ünnepe, a Betegek Világnapja
Febr. 14. Szent Cirill és Szent Metód,

  Európa társvédőszentjei
Febr. 22. Szent Péter székfoglalása
Febr. 23. Szent Polikárp püspök vértanú
Febr. 24. Szent Mátyás apostol
Márc. 1.  hamvazószerda
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JEGYESISKOLA
2017. február 22-én, szerdán este 7
órától a Magyar Szentek Templomban
jegyesoktatás indul. A 6 alkalomból
álló előadássorozatról a résztvevők igazolást kapnak.
Jelentkezés: Dr. Pákozdi István egyetemi lelkésznél 
az egylelkbp@gmail.com email-címen.
További információ: www.egylelk.com/page.php?7
Állandó jegyesszolgálat: www.jegyes.hu.

Meghívó
A Budai Egyházközségek XVII. Farsangi Bálját, 2017. február 11-én,

szombaton 1900 – 200 óra között, a MOM Kulturális Központban
(1124 Budapest, Csörsz u. 18.) rendezzük meg.

A bál fővédnökei: Dr. Erdő Péter bíboros, érsek
és Tarlós István főpolgármester

A bál díszvendége: Magyar Kolping Szövetség
Sztárvendégek:  Csillagszemű Táncegyüttes,

Daniel Speer Brass rézfúvós zenekar
A bál ünnepélyes megnyitása: 19.30 óra

A bált megnyitja: Dr. Székely János püspök úr

Jegyek kaphatók:
           Városmajori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Bp. Csaba u. 5.

           Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 1114 Bp. Himfy u. 9.
(új telefonszám: +36 1 611 01 07)

           Szent Anna Plébániatemplom, 1011 Bp. Batthyány tér 7.
Belépőjegy büfével 4.000 Ft és egy tálca sütemény.
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