
A Magyar Szentek Templom havi tájékoztató lapja — 2017.  szeptember 

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

 Kedves Olvasók! 

 

Arra gondoltam, hogy – bár Magyar Szentek Plébánia vagyunk – mégis tekintsünk most a „hónap szentje” 

rovatban egy olyan példaképre, akiről – nagy valószínűséggel – igen kevesen hallottunk.  

 Boldog Ghebre Mihály (Mertule Mariam, 1788. +Abesszínia, 1855. au-

gusztus 28.) az Etióp Katolikus Egyház szentje. Liturgikus ünnepe szeptem-

ber elsején van, néhány napnyira vértanúhalálának évfordulójától. 

Mihály atya nevének jelentése „Mihály arkangyal szolgája”, méltó módon 

jellemzi életét. Mihály 10 éves korától fogva kolostori iskolába járt, majd 

később szerzetes lett. Életében a döntő fordulatot Szent Jusztin de Jacobis, 

lazarista szerzetessel való találkozása hozta, akivel egy küldöttségben vettek 

részt, hogy az Etióp Ortodox Egyház számára új érseket (abunát) kérjenek a 

Kairói Pátriárkától.  

 A küldöttség kapott abunát, de a kiutalt jelölt 

tudásban és alkalmasságban egyaránt méltat-

lannak bizonyult. Mihály az új 22 éves 

Szalama abunát több ízben teológiailag 

„helyreigazította”, melynek féltékenység lett a 

vége.  

 A küldöttség ezek után meglátogatta Rómát és XVI. Gergely pápát. Mihályra 

a pápa személye, a megismert hitigazságok és vallási légkör mély benyomást 

tettek. Mindezek hatására új katekizmust készített, és vallási reform szándék-

kal – melyhez megkapta a Kairói Pátriárka engedélyét – eredményes munkába 

kezdett szülőföldjén.  

 Munkája során Szent Jusztin de Jacobistól fölvette a katolikus hitet, és szemi-

náriumot alapított, melynek elöljárója is lett. A nép ámulattal hallgatta, „mert 

nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem mint akinek hatalma van”.   

A HÓNAP SZENTJE: Boldog Ghebre Mihály  

 Add Uram, hogy Boldog Ghebre Mihály közbenjárására sohase kerítsen hatalmába a féltékenység, és 

katolikus hitemhez, mindig hű maradhassak! Ámen 

A már említett fiatal abuna féltékenysége nem tűrt halasztást. Az ország újdonsült uralkodójával szövetkez-

ve, akit Szalama koronázott meg II. Teodorosz néven, Mihályt, Jusztint és négy társukat elfogták és bebör-

tönözték, mivel nem voltak hajlandók elfogadni az érsek és az uralkodó új hitvallását. A papság nagyobbik 

része azonban sajnos kötélnek állt. 

Válogatott kínzások után, hónapok elteltével Jusztint hazaengedték Rómába. Mihályra és paptársaira újabb 

kínzások és halál várt. Egyik nap az uralkodó újabb „hitvallásra” kényszeríttette Mihályt, aki bíráinak Jézus 

Krisztust és a római pápát nevezte meg, minek következtében Teodorosz le akarta lövetni. A jelen lévő an-

gol nagykövet hatására a halálbüntetés életfogytiglani szabadságvesztésre módosult, mely az összeláncolt 

és agyonkínzott Mihály számára egy halálmenetet jelentetett az uralkodódó hadseregében, amiben életét 

vesztette.  

Huszti Zoltán 

VENI SANCTE SZENTMISÉK 
 

Szeptember 10-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 az ifjúságot. 

FELNŐTT KATEKUMENÁTUS 
FELNŐTTEK KERESZTSÉGRE, 

ELSŐÁLDOZÁSRA FELKÉSZÍTÉSE 

Várjuk olyan felnőttek jelentkezését, akik érdeklőd-

nek a keresztény hit iránt, vagy szeretnének ke-

SZEPTEMBERI BÚCSÚK AZ 

ESPERESKERÜLETBEN 
 

A Szt. Kereszt Templomigazgatóság 

(Táltos u. 16.) szeptember 14-én 1915 -kor,  

a Szt. Gellért-templom 
szeptember 24-én  11 órakor Erdő Péter bí-

boros úr szentmiséjével ünnepli búcsúját. 

Mindenkit szeretettel várnak! 

ÉVKÖZI MISEREND 
Szeptember első vasárnapjától újra vannak 

egyetemista szentmisék este 7 órától. 
A Szent Tádé kápolnában egyelőre a nyári 

miserend marad érvényben. Az adventi idő-

szaktól kezdve azonban újra lesznek hétfőn 

és szombaton reggelenként szentmisék. 

 

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 ÜNNEPEK 
 

Szept. 5-én Boldog Kalkuttai Teréz szűz 
Szept. 7-én a kassai vértanúk 
Szept. 8-án Szűz Mária születése 

(Kisboldogasszony) 
Szept. 9-én Claver Szt. Péter áldozópap 

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. 16-án Szt. Kornél pápa és Szt. Ciprián püs-

pök 

Szept. 21-én Szt. Máté evangélista 
Szept. 23-án Szt. Pió atya 
Szept. 24-én Szt. Gellért püspök, Szentírás-vasárnap 
Szept. 26-án Szt. Kozma és Damján vértanúk 
Szept. 27-én Páli Szt. Vince 

Szept. 28-án Fülöp-szigeti vértanúk 

 

Épül az egyetemisták közösségi terme 
 

Hosszú évek sikertelen küzdelmei után végre elkezdődött a fővárosban tanuló 

katolikus egyetemisták és főiskolások közösségi termének építése a templom 

melletti kertben! A termet Balázs Mihály stúdiója – a templomot is építő mér-

nökök egyike és munkatársai – tervezték, a kivitelezést pedig az E-Builder 

Építőipari Kft. végzi. Az építkezést a Főegyházmegye vezeti és felügyeli. A 

kétszáz fős nagy terem szolgálja majd az Egyetemi Lelkészségen túl a Ma-

gyar Szentek Plébánia, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papi találko-

zóinak, továbbképzéseinek céljait is. –  

Köszönjük az építkezés folyamán tanúsított türelmet és megértést! 

Dr. Pákozdi István,egyetemi lelkész 

Az idei tanév tavaszán (2018 májusában) is lesz  

ELSŐÁLDOZÁS. 
Az alsó tagozatos és idősebb hittanosok  

jelentkezését várjuk ! 



Nagyfestő és Hitvalló - új káplánunk bemutatkozása 
 

1985. április 4-én születtem, ami akkor pirosbetűs ün-

nep volt. Ürömről származom, nagyapám 1938-ban 

költözött oda Hajdúsámsonból. Üröm akkor még sváb 

község volt, majd a háború utáni kitelepítések miatt el-

magyarosodott. Édesapám szakmája építésztechnikus, 

gyakorlatilag építkezéseken dolgozik. Édesanyám óvó-

nő, szociális munkás. Nagyon vallásos családban nevel-

kedtem. Hatan vagyunk testvérek: hárman fiúk és há-

rom lány. Én vagyok a legidősebb. Testvéreim műszaki 

irányultságúak. 

Pannonhalmára jártam a Bencés Gimnáziumba. Eleinte 

nem éreztem ott jól magam, nehéz volt beilleszkedni a 

zárt fiúközösségbe. A hatalmi harcok, diákcsínyek fo-

lyamatosak voltak. Ilyen szempontból kemény hely, de 

aki bírja, abból embert farag, és hihetetlenül erős közösséget kovácsol. Óriási előnye, hogy minden 

lehetőséget és segítséget megadtak ahhoz, hogy kibontakozhassak abban, amiben tehetséges vol-

tam. Én például festő akartam lenni. Rengeteget foglalkoztak velem, például péntekenként egész 

délután festhettem. Bár kilencedikig volt papi irányultságom, de végül a festészet felé orientálód-

tam. 

A festés a lételemem! Egyszerűen mindenféle bajom van, ha nem festhetek! Mindezek ellenére 

soha nem volt annyi önbizalmam, hogy a Képzőművészeti Egyetem festő szakára jelentkezzek. 

Próbálkoztam a Színművészeti Egyetemmel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a Hittudo-

mányi Főiskola civil részével, de végül otthagytam a főiskolát. Édesapámmal dolgoztam, építkezé-

seken betonoztam. Ekkoriban a filmesztétika iránt érdeklődtem, így elvégeztem a mozigépkezelői 

tanfolyamot. Egy darabig kis művészmozikban dolgoztam. 

Újra felvételiztem, ezúttal a Képzőművészeti Egyetem intermédia szakára. Felvettek. Szerettem 

ide járni, végig alkothattam. Mindenből műalkotást készítettem, még az évfolyamtársaim használt 

festékpasztilláiból is. Egy idő után szóltak a tanáraim, hogy a festő szakra kellett volna mennem, 

mert minden az én műveimmel van tele. Ekkor szembesültem azzal, hogy simán felvettek volna a 

festőszakra, ha lett volna bátorságom oda jelentkezni. 

A képzőben egyre erősödött bennem egyfajta kiválasztott-tudat. A művész-tudat mellett egyre in-

kább egy papi-tudatra ébredtem. Nem ekkor alakult ki, inkább ekkor tudatosult bennem, hogy 

mindvégig éreztem magamban, hogy van egy Erő, ami alkot engem, én átadom magam Neki, és 

hagyom magam alakítani. Egy olyan alkotási folyamat része vagyok, ahol én vagyok a mű. 

A képző után jelentkeztem a szemináriumba, ahova a legnagyobb csodálkozásomra egyből felvet-

tek. Még a családom sem hitt abban, hogy megmaradok. A Gondviselés vigyázott rám. A szeminá-

rium olyan volt, mint Pannonhalma, csak nem olyan színes. Annak örülök, hogy sok jó barátot 

szereztem itt. Szakdolgozatomat kánonjogból írtam, mert egzaktabb, mint az elvont dogmatikai 

kérdések. 

Egy éve szenteltek pappá. Papi jelmondatom ez: Feltámadott! Első állomáshelyem az albertfalvai 

plébánia volt, úgy érzem, itt jól megtaláltam a hangot a hívekkel. A papi életre vonatkozóan in-

kább életviteli terveim, elképzeléseim vannak. Itt a plébánián is látom, hogy mennyi mindenhez 

kell értenie egy plébánosnak: a hitéleti feladatokon kívül gazdasági, műszaki kérdéseket is meg 

kell oldani, mindig szervezni kell valamit. Szerintem mindenki jól járna vele, ha a papi közösség-

nek az a tagja foglalkozna az ilyen feladatokkal, aki a legjobban ért hozzá. Nehezen viselem a ma-

gányt, szeretnék papi közösségben működni, paptársaimmal együtt élni. Erre a kánonjog is lehető-

séget ad. Ez nem szerzetesi közösség lenne, hanem egy feladatmegosztáson is alapuló együttélés. 

Hiszem, hogy együttműködve sokkal eredményesebben tudnánk megbirkózni a papsággal együtt 

járó kihívásokkal. 

Huszti Zoltán 

Köszönjük a plébánia híveinek, hogy anyagi támogatásukkal és imáikkal segítették a hittanosok és ministránsok nyári pihenését.                     

Meskóné B. Gyöngyvér 

Ismét elérkeztünk egy csodálatos évfordulóhoz: Huszonegy évvel ezelőtt 

1996. augusztus 16-án Paskai László bíboros úr felszentelte templomunkat. 

Azóta Écsy Gábor atya minden nap hittel és szeretettel áldja és fogadja a 

híveket.  

Ezt az ünnepet mindig a hozzá legközelebb eső vasárnapon püspöki nagy-

misével és kerti szeretetlakomával köszöntjük. 

Idén is már szombaton megkezdődtek a szokásos előkészületek: a templom rendbetétele, a kert berendezése, az ebédhez valók 

pucolása. Közben a közösség jelen lévő tagjai megismerkedhettek a kedves, jó ke-

délyű új káplánnal, Huszti Zoltán atyával  (Bemutatkozását e lapban olvashatják).  

Míg Zoli atya misézett, a  hagyományokhoz híven – elkészült a finom  lecsó Va-

dász Bálint irányításával, és Gábor atya csapra verte a sört is,  a segítők így jó han-

gulatban beszélgetve készültek az ünnepre. 

Vasárnap szokás szerint  Ellenrieder Gábor a segítőkkel megfőzte a finom pörköltet 

krumplival, én pedig sok finom süteményt készítettem.  

Az ünnepi szentmisét Snell György püspök úr celebrálta Musits Antal esperes és 

Écsy Gábor plébános úrral, a zenét most is az Imperatrix együttes szolgáltatta 

Srajber Zsolt vezetésével. Hálásan köszönjük a szép egyházzenei szolgálatot.  

Ezután a templomkertben a közben megérkezett pap vendégekkel: Kampfmüller Sán-

dorral, Forgács Alajossal, Bakos Zsolttal és Matolcsy Kálmánnal együtt ültünk a szere-

tetlakoma asztalánál.  

Délután a hagyományokhoz híven a papok-papák focimeccs következett, de ezúttal a 

műfüves új pályán játszhattak a résztvevők. A papok az első félidőben 2:1-re vezettek, 

a második félidőben még felhozták 4:2.-re , így a hagyományokhoz híven ők nyertek.  

Köszönjük minden segítőnek az ünnep megszervezését! Remélem, a 22. évfordulót is 

együtt, jó kedvvel, szeretettel ünnepelhetik a hívők.  

Isten áldja meg a Magyar Szentek közösségét! 

Antal Dávid 

Hamar elérkezett a nyáron a júliusi várva várt vonyarcvashegyi hittantáborunk! A plébániai 

hittanosainkhoz az idén is csatlakoztak a vajdasági Erdős fiúk, akiket a gyerekek már barátként, 

nagy örömmel fogadtak. A nagyon gazdag program között szerepelt Keszthely felderítése, a 

Festetits kastély és múzeumainak megtekintése, hajóval kirándultunk Szigligetre, ahol bevettük 

a várat, útközben egy kis hegyi kápolnánál pont délben Úrangyalát imádkoztunk.  

Egy napot Kehidakustányban, az élményfürdőben pihentünk, majd egy egész napot a Kis-Balatonnál töltöttünk, megismerve 

Matula bácsi kunyhóját, a balatoni növény-és állatvilágot. Persze nem maradhatott el a vonyarci strandolás sem! Az időjárás 

nagyon kedvezett, nappal gyönyörűen sütött a nap, esténként viszont teszteltük sátrainkat, erős szelek és viharok, eső próbáját 

kellett kiállniuk. Dávid nagy örömünkre az idén is nagyon sok finomságot varázsolt elénk, a kakaós csiga, a palacsinta szinte 

már elmaradhatatlan része lett a táborunknak. Gábor atya, Tibor atya, Anna, Maci, Tekla, Dávid, Vera, Kinga és Dödő nagyon 

nagy szeretettel és sok munkával szervezték ezt a hetet, amit az alábbi kis vélemények is alátámasztanak: 

"Nekem azt tetszett a legjobban, 

hogy ott voltak a barátaim! Na-

gyon jó volt az élményfürdőben, 

és a hajózás is" - 7 é. lány 

"A balatoni vizicsaták és az 

esti focimeccs-nézés nyúj-

totta a legnagyobb örö-

möt." -15 é. fiú 

"Én először sátraztam hit-

tantáborban, ez tetszett a 

leginkább a héten." 9 é. fiú 

„A balatoni fürdőzés volt a 

legjobb.” 5 é. lány 


