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

Reviczky Gyula:

Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 

Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkodó szivének, 

Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világositsd hittel föl az elmét. 

Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 

Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Úrnapja: Krisztus szent Testének
és Vérének ünnepe

Az Oltáriszentség középkori eredetű főünnepét a Szent-
háromság vasárnapja utáni csütörtökön, hazánkban az azt
követő vasárnapon üljük meg.

A nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét hangulata miatt nem
tudja  az  öröm  hangulatát  kellő-
képpen  kifejezni.  Ennek  az  Ol-
táriszentségben  köztünk  lévő
megtestesült Krisztusnak a lelkes
ünneplését  szolgálja  az  Úrnapja.
Az ünnepi szentmise után körme-
nettel  folytatódik  a  liturgia.
A XII.  században  nagyon  elter-
jedt  Berengar  Tours-i  kanonok
(†1088)  tévtanítása  az  Eu-
charisztiáról:  tagadta  Krisztus
jelenlétét  a  kenyér  és  bor
színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször
letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visz-
szavonta.

Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magán-
kinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna ágostonren-
di szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát
közölte vele, hogy a Szentháromság vasárnapját követő

csütörtökön külön ünnepe legyen
Krisztus Testének és Vérének. Ő
ezt  21  év  múlva  mondta  el
lelkiatyjának,  és  csak  37  év
múlva,  1246-ban  ünnepelték
meg  először  Úrnapját  Lüttich
városában.

IV.  Orbán pápa  (1261–64)  csak
akkor  rendelte  el  az  ünnepet,
amikor 1264 nyarán tudomására
jutott, hogy Bolsenában egy pap
kezében  átváltoztatáskor  a

Szentostya vérezni kezdett. A véres korporálét megmutat-
ták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ek-
kor elrendelte az ünnepet. Ebben a lelkileg és szellemileg



is nehéz században hihetetlen erőforrást jelentett az Eu-
charisztia ezen kiemelkedő ünnepe.

Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először
csak kehelyben, illetve áldoztatókehelyben vitték az Oltá-
riszentséget, később már szentségtartót készítettek külön-
leges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a kör-
menetek hagyománya, amely mind a mai napig megma-
radt.

Az Oltáriszentséget rendszerint a miséző pap vagy püs-
pök vitte díszes baldachin alatt. Az utcák díszítése is az
ünnepléshez tartozott.  Szebbnél  szebb virágszőnyegeket
készítettek,  és  négy oltárnál  álltak meg  útközben,  ahol
egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, vagy a
diakónus majd áldást adott; utána folytatódott a körme-
net. Ennek rendjét a ma is érvényben lévő Rituale tartal-
mazza.

Úrnapja esti dicséretének himnusza (Pange lingua) a zsolozsmában

Zengd a titkot, hangos ének, 
zengd a testet és a vért,

mit gyümölcse szűzi méhnek
ontott, mint királyi bért 
a világ minden bűnének 

bőséges vakságaként.

Lett az Isten egy közülünk, 
embertestbe öltözött; 

ige magvát, üdvözülnünk, 
szórta szét a nép között, 

s e csodát szerezte ülnünk, 
mielőtt elköltözött.

Végső este megfogadta 
régi törvény szent szavát, 

mint a törvény tenni szabta,
úgy rendelte asztalát, 
étekül hogy általadta 
önkezével önmagát.

Hogyan nyaraljunk?
Juan  del  Río  Martín  spanyol  tábori  érsek  szerint
kétféleképpen  élhetjük  meg  a  nyaralást:  az  egyik  az
eluralkodó  hedonista  kultúra  által  megerősített  ’édes
semmittevés’, a másik, ha az evangéliumot is a bőröndbe
tesszük. A főpásztor tíz pontot ajánl figyelmünkbe, hogy
valóban keresztény módon nyaraljunk.
1.  Pihenés. A fáradság, a munka és más tevékenységek
miatti aggodalom elhomályosítja annak tudatát, hogy mi
az igaz és a helyes. A nyaralás
jó időszak arra, hogy fizikai és
lelki  erőt  merítsünk,  ami
lehetővé  teszi,  hogy
változtassunk  életünk  azon
területén,  ahol  szükség  van
erre.
2.  Elmélyülés.  Teret  és  időt
kell keresnünk arra, hogy saját
magunkra  gondoljunk.  Ne
féljünk találkozni önmagunkkal
és legyőzni azt a felületességet,
amit  a  zűrzavaros  hétköznapi
élet  okoz.  Ne  feledkezzünk  meg  az  evangéliumokról,
melyek segítenek ebben.
3.  Gondtalan  derű.  A  szórakozás  eltereli,  az  utazás
pillanatnyilag eltávolítja a problémákat. Az állandó derű
azonban  abból  fakad,  hogy  ’belső  otthonunkban’ rend
van. A szabadság ideje kiváltképpen jó arra, hogy rendet
tegyünk önmagunkban.
4.  Család. Egy olyan társadalomban, ahol az apa és az
anya is  munkába járnak,  a gyerekek keveset élvezhetik
szüleik jelenlétét. A szabadság alatt szorosabbá válhatnak
a családi kapcsolatok, növekedhet a családtagok közötti
kommunikáció,  és  többet  segíthetnek  annak,  akinek

leginkább szüksége van rá.
5.  Barátság.  A  baráti  kapcsolatokhoz  idő  kell.  A
szabadság megfelelő idő a baráti kapcsolatok ápolására, a
hiányosságok pótlására, a félreértések rendezésére, vagy
akár meglátogathatjuk egy beteg barátunkat.
6.  A  hit  szépségének  felfedezése.  Tudnunk  kell
észrevenni  az  emberi  alkotások  szépségét,  amelyet  az
elődeink  hagytak  ránk.  Táplálnunk  kell  magunkban  az

érzéket  történelmi,
művészeti,  kulturális  és
vallási örökségünk iránt.
7.  Csend.  Ebben  tudjuk
meghallani a legfontosabb
hangokat,  amelyek
önmegvalósításunkat
segítik.  Akik  mestereivé
válnak.
8.  Imádság.  A  sok
elfoglaltság miatt gyakran
meggyengül,  míg  a
nyaralás  alatt  többet

beszélgethetünk az  Úrral,  erőt  és  ösztönzést  kaphatunk
tőle mindennapi utunkra.
9.  A  teremtett  világra  való  rácsodálkozás.  Ezáltal
értékelni  tudjuk  azt  a  csodálatos  látványt,  amelyet  a
természet nap mint nap ingyenesen elénk tár, s amelyben
kézzel foghatóan hordozza a Teremtő nyomát.
10.  Szolidaritás.  A  nyaralás  alatt  sem  szabad  soha
megfeledkeznünk  a  szegények  iránti  szeretetről,  amely
abban  nyilvánul  meg,  hogy féken  tartjuk  kiadásainkat,
megosztjuk másokkal, javainkat, törődünk az idősekkel,
időt  töltünk  velük,  fontos  társadalmi  és  lelkipásztori
tevékenységeket támogatunk. (Forrás: Magyar Kurír)

Úrnapja az idei évben június 18-án lesz. A körmenet a 9-es szentmiséhez 
kapcsolódik. A körmenet szebbé tételéhez az ünnepet megelőző héten 

virágszirmokat gyűjtünk a sekrestyében. Az elsőáldozó gyermeket és a 
kisebbeket is várjuk szirmot hinteni! (Aki tud, hozzon kis kosárkát!)



Elsőáldozóink

Május 14-én tíz gyermek járult első
alkalommal szentáldozáshoz: 

  
Angyal  Hunor,  Bíró  Bori,  Kósa  Misi,
László Napsugár, Máli Gréta, Hafner Kata,
Horeczki  Zsombor,  Szigeti  Ági,  Márkus
Fanni és Meskó Hunor.

A hónap magyar szentjei
Zoborhegyi Szent Zoerard-András és Benedek

Ünnepük: július 17.

A két híres, zoborhegyi remetét – mestert és tanítványát –
Magyarország  első  szentjeinek  hívja  a  hagyomány.  A
Nyitra völgyében magasodó Zobor-hegy barlangjában él-
tek remeteként.
Zoerárd-András és Benedek legendáját rendtársuk,  Bol-
dog Mór, későbbi pécsi püspök írta meg.
A lengyel Zoerárd a hagyomány szerint már hazájában is
remeteként  élt  a  Dunajec  folyó  mellett.  Hallván  Szent
István királyunk hírét, hazánk-
ba jött, és András néven a Zo-
bor-hegyi  bencés  monostorba
lépett,  Nyitra  vára  közelében.
Itt adta Fülöp apát Zoerardusn-
ak az András nevet.
András,  apátja  engedélyével,
remeteségbe  vonult:  Trencsén
közelében, a Vág folyó mere-
dek partján emelkedő Szkalka
(kis  szikla)  barlangjában  élt.
Időnként ellátogatott a Zobor-
hegyi  apátságba,  hogy  részt
vegyen  a  közös  ünnepi  zso-
lozsmán  és  konventmisén;
szerzetestársai  is  meg-meglá-
togatták  őt.  Különösen  barátja  és  tanítványa,  Benedek
volt gyakori vendége.
Legendája szerint  Zobor-hegyen vette át apátja kezéből
azt  a  negyven szem pálmadiót,  amely a  nagyböjt  alatt
egyetlen tápláléka volt: egy nap egy szem. A korai keleti
kereszténység  szigorú,  de  bensőséges  szellemében  élte
mindennapjait. Szigorúan vezekelt, hogy lelke minél tisz-
tábban szállhasson Isten felé. Nem csak ételben s italban
tartott  szigorú  mértéket;  a  testének szükséges  alvást  is
minden módon megkurtította. 
A sok  böjtölés  csakhamar  felőrölte  életerejét,  úgyhogy
egy alkalommal a tisztelői holtan találtak rá barlangjában.
A Zobor  hegyi  bencések  Nyitrára  szállították,  s  ott  a
Szent  Emmerám tiszteletére  épült  székesegyházban  te-
mették el.
Barlangját  tanítványa,  Benedek  örökölte.  Folytatta

mestere  remete,  önsanyargató  életmódját.  A  kapott
alamizsnát  mindig  a  szegények  között  osztotta  szét.
András  halála
után  még  három
évig  élt.  1012
körül  rablók
támadtak  rá,  kin-
cseket  keresve

rejtekében.  Nem  találván
semmit, megölték, holttes-
tét  lehurcolták  a  Vág
partjára, és a sebes folyóba
vetették.  Tökéletes

épségben megmaradt holttestét Nyitrára szállították, s a
székesegyházban mestere, András mellé temették.
Szent László királyunk idején, 1083. július 17-én avatták
őket  szentté,  István  királlyal,  Szent  Imre  herceggel  és
Szent Gellérttel együtt. Jóllehet András minden bizonnyal
természetes halált halt és Benedeket sem kifejezetten hi-
téért ölték meg, a középkori esztergomi liturgia a mártí-
rok miséjével ünnepelte őket. Ünnepnapjuk július 17-ére
került.
A két Zobor-hegyi remete kultusza hamar elterjedt a Fel-
vidéken. Szkalkai remetebarlangjánál Jakab nyitrai püs-
pök 1224-ben bencés apátságot alapított. A Zobor-hegyi
kolostor romjaihoz és a két remete, a nyitrai székesegy-
házban található koporsójához napjainkban is kegyelettel
zarándokolnak a  város  és  környéke  szlovák és  magyar
katolikusai. (Forrás: Magyar Kurír)



 

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. 

TE DEUM
Az egész tanév minden öröméért és bánatáért,

minden sikeréért és kudarcáért adjunk hálát együtt
2017. június 11-én a 9 órai szentmisében!

LITURGIKUS ESEMÉNYEK

Június 4. Pünkösdvasárnap (főünnep)
Június 5. Pünkösdhétfő. Máriaremetén a Karizmák 
Ünnepe és a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus első előkészületi évének megnyitása. 
Június 11. Szentháromság vasárnapja
Június 13. Páduai Szt. Antal emléknapja
Június 15. Árpád-házi B. Jolán emléknapja
Június 18. Úrnapja (főünnep)
Június 21. Gonzága Szent Alajos emléknapja
Június 23. Jézus Szent Szíve főünnepe
Június 24. Keresztelő Sz. János születésének főünnepe
Június 27. Szt. László király ünnepe
Június 28. Szent Iréneusz vértanú pp. emléknapja
Június 29. Szt. Péter és Pál apostolok főünnepe
Július 3. Szent Tamás apostol ünnepe
Július 4. Portugáliai Szent Erzsébet emléknapja
Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
Július 15. Szent Bonaventúra püspök, egyháztanító
Július 17. Szent Zoerárd és Benedek remeték emlékn.
Július 18. Szent Hedvig királynő emléknapja
Július 22. Szent Mária Magdolna emléknapja
Július 24. Árpád-házi Szent Kinga emléknapja
Július 25. Szent Jakab apostol ünnepe
Július 26. Szent Joakim és Anna emléknapja.

NYÁRI MISEREND
Júliusban és augusztusban a Magyar Szentek 
Templomban vasárnap este 7-kor nincs szentmise!

PAPSZENTELÉS
2017. június 10-én 1030-kor pap- és diakónus-
szentelés lesz Esztergomban. Főegyházmegyénk 

papnövendékei közül HORVÁTH MÁRTON, HUSZTI 
ZOLTÁN, TIHANYI PÉTER és UMHAUSER ÁDÁM 

diakónusokat szentelik pappá, illetve négy ötödéves 
papnövendéket: BABOS ÁRONt, SZIVÁK TAMÁSt és 

TÓTH IMRÉt diakónussá. Szintén ebben a 
szentmisében kerül sor hat állandó diakónus 

szentelésére is.  Imádkozzunk a szentelendőkért!

A NAP PROGRAMJA:

 9:00 Sátornyitás, missziós küldöttek 
regisztrációja

10:00 Színpadi és sátras programok, 
szentségimádás, gyóntatás, gyerekprogramok, 

eukarisztikus körút állomásai a parkban

13:30 Erdő Péter bíboros úr előadása a 2020-
as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

lelkipásztori előkészítő programjáról és a 
missziós küldöttek hivatalos megbízása

15:00 Szentmise

16:30 A Eucharist Zenekar koncertje

Gyere el Te is!

Templomunk felszentelésének 21. évfordulóját ünnepeljük
2017. augusztus 13-án, 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!

Június 10-én, a szombat este fél 7-es szentmise 
keretében a Műegyetemi Katolikus Közösség

ad hálát az elmúlt 25 évben kapott kegyelmekért.
Az előesti misén az egyetemisták ifjúsági

(gitáros) énekeket énekelnek.


