
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2017. október 

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

 Kedves Testvérek! 

Az alábbi cikket az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2017/VI. körleveléből vettük át.  

Úgy gondoljuk, egyházközségünk már némely szempontnak eleve eleget tesz a benne foglalt 

főpásztori kéréseknek. Szeretnénk, hogy a jövőben, plébániánkon heti rendszerességgel legyen 

egész napos szentségimádás. Ennek módjáról még nem határoztunk. Kérjük a testvérek imáit, 

és a jövőbeni szentségi őrök jelentkezését, hogy minél többet adhassunk az Úrnak! Addig is ja-

vasoljuk a már meglévő alkalmakon való részvételeket: 

Buzdítás a szentségimádási napok megtartására 

 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

készülve szeretettel kérem a Felelős Lelki-

pásztorokat, hogy az előírt egyházmegyei 

szentségimádási alkalmakon túl is tartsanak 

rendszeres szentségimádásokat temploma-

ikban. Ahol erre a feltételek adottak, tartsák 

nyitva a templomot vagy legalább annak 

előterét a szentmiséken kívül is, hogy híve-

ink napközben is betérhessenek egy-egy 

imára. A tabernákulum és az örökmécses 

látványa tudatosítsa a betérőkben a szentsé-

gi jelenlétet. Ezen túlmenően aktívan is erő-

sítsük az Oltáriszentség tiszteletét a hívek-

ben, és buzdítsuk őket az Eucharisztia minél 

gyakoribb vételére. Emlékeztessük őket, 

hogy a Krisztussal és egymással való egysé-

günk (vö. Jn 6,56; 1 Kor 10,17)  

és az üdvösség felé vezető utunk tápláléka 

az Ő Testének vétele (vö. Jn 6,54). Teremt-

sünk gyónási lehetőségeket és bűnbánati 

alkalmakat, hogy ezek hiánya senkit ne 

tartson távol az Oltáriszentségtől! Nyújt-

sunk segítséget azoknak, akik életállapotuk-

ból kifolyólag nem járulhatnak a Szentség-

hez. Bátorítsuk mindazokat, akik rossz bei-

degződések, esetleg téves ismeretek foly-

tán elzárkóznak a szentáldozástól, holott 

helyzetük egyszerűen rendezhető volna. 

Legyünk azon, hogy minél több hívő számá-

ra lehessen és legyen fontos a hétköznapi 

szentmiséken, szentségimádási alkalmakon 

való részvétel is, a Krisztussal való tudatos 

és felkészült találkozás pedig öröm és ke-

gyelem forrása! 

 

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. 

Október 23. 

Nemzeti ünnep 

Ha életünket átitatja hitünk, 
akkor nemcsak az egyházi 
ünnepeken járulunk Urunk, 
Istenünk elé, hanem minden 
létünket meghatározó alka-
lommal.  

Ilyen  esemény az októberi 
forradalom is. 1956-ban 
megmutatkozott a nemzet 
erkölcsi ereje, képessége az 
összefogásra. A nemzetközi 
politikai helyzet nem segí-
tette szabadságunk kivívását, 
a forradalom elbukott, de a 
hősökre emlékezve megerő-
södhetünk hitünkben és ha-
zaszeretetünkben. Tartozunk 
nekik annyival, hogy imádko-
zunk értük!  

Tegyük meg mi is! 

október 23-án a 1/2 6-os 
misén a Magyar Szentek 
Templomában, és utána 
álljunk meg egy közös főhaj-
tásra és gyertyagyújtásra a  
templomkertben lévő dom-
borműnél. 

Magyar Szentek Plébánia hittanórái 2017. ősz 

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISKOLA 

1. évfolyam  Kedd 6.óra 

2. évfolyam Hétfő 6.óra 

3. évfolyam Szerda  6.óra 

4. évfolyam Szerda 7.óra 

5. évfolyam Hétfő 6.óra 

6. évfolyam Hétfő 7.óra 

7.-8.    évfolyam Hétfő 7.óra 

 

 

MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIA  

Ovishittan       péntek 17: oo – 18:oo      Nagyterem 

Kisiskolás         péntek 17:oo - 18:oo        Kisterem 

(elsőáldozó) 

14-19 évesek   péntek 18:oo - 19:oo        Nagyterem 

Nagyifi csoportalkalom:   havi 1 este 

A SZENTOLVASÓ HÓNAPJA 

Októberben, a Szűzanya hónapjában minden este különféle 

szándékokra a RÓZSAFÜZÉRT imádkozzuk. 

Hétfőtől péntekig az esti szentmisék után, szombaton és vasár-

nap az esti szentmisék előtt fél órával – mindig azon a helyen, 

ahol a mise is van.  

LITURGIKUS ünnepek: 

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 

Templombúcsúk:  

Gazdagrét, Szent Angyalok Temploma: Ünnepi 

szentmise: Okt. 1-jén  vasárnap 10:00 és okt. 2-án hétfőn 

19:15. 

Sziklatemplom, Pálos templom: Ünnepi szentmise : 

október 8. vasárnap este 20:00 –kor. 

A Kruspér utcai kápolnában szent Tádé ünnepét 

október 29-én vasárnap tartjuk.  

Október 22. missziós vasárnapi gyűjtés! 

csütörtök esténként az esti szentmise után 

okt. 23-án 19 órától a MSZT-ban  (Cor et Lumen közösség ) 

nov. 13-án 17 órától 19 óráig a MSZT-ban (Templombúcsú) 

nov. 27-én 19 órától a templomban  (Cor et Lumen közösség ) 

minden hónap első szerdáján a Kruspér utcai kápolnában az esti szentmise  után 



Az imádság: szívünk felemelése Istenhez.  A rózsafűzér is imádság, tehát lényegéhez tartozik, hogy  Isten jelenlétében érezzük ma-
gunkat, miközben mondjuk. Lehet közös ima (pl. szentmisék után a Kruspér utcában),  de magánimaként is gyakorolhatjuk. Erősít-
heti keresztény közösségünket, vagy válaszokhoz segíthet magánéletünkben.   

Olyan egyszerű imádság, hogy  titkait egy gyerek is megérti, de a tanult felnőtt szintén talál táplálékot benne lelke számára, mert a 
kegyelemmel mindig mélyebbre és mélyebbre lehet a titkokba behatolni. Mindenki mindenhol imádkozhatja, és ezáltal ebben az 
olyannyira evilági beállítottságú, rövid életű, felületes világban az igazi, maradandó valóságra gondolhat.  

„A tanulás önmagában keveset ér, a kreati-
vitáshoz szükség van az intuicióra is, ami 
pedig gazdag belső világot feltételez.” -  

Csókay András agysebész könyvében beszá-
mol arról, hogy számtalan szakmai kérdésre 
talált megoldást a rózsafüzért imádkozva.  

Ezt a rózsafüzért egy 
munkaszolgálatos kato-
na készítette a II. világ-
háború idején a fron-

2014 júniusában az Iszlám Állam (ISIS) fegyveresei 

néhány nap alatt elűzték szülőföldjükről a Ninivei-

fennsíkon élő keresztényeket.  

Egy ötgyermekes család legkisebbjét kikapták édes-

anyja karjából, és elvitték. Három éven keresztül 

folyamatosan keresték a szülők kislányukat,  az apa 

naponta elmondott egy rózsafüzért gyermeke szaba-

dulásáért. Imádkoztak, hogy ebben a világban, mely 

hirtelen rémálommá vált számukra, legyen egy anya 

és egy apa, aki gondját viseli, aki megkönyörül a kis-

gyermeken. Végül egy muszlim családnál találtak rá: 

itt védelmezték és szeretettel gondját viselték gyer-

meküknek.  

Úgy érezték, Isten a rózsafüzérrel elmondott imádsá-

gaikat meghallgatta, kérésüket teljesítette.—írja a 

Magyar Kurír. 

„Az örvendetes olvasónak mind az öt titka a 
megtestesülés köré csoportosul.  

A fájdalmas olvasó valamennyi titka Jézus testi 
szenvedéséről szól.  

A befejező öt titok úgy tűnik, mintha tőlünk a 
legmesszebb állana.” - írja Pilinszky János el-
mélkedésében.  

A rózsafüzér „titkai” 

Sziénai Szent Katalin (XIV sz.) írástudatlan volt, 
mégis a pápa és sok uralkodó tanácsadójává 
vált. Bölcsességéért egyházdoktorrá avatták.   

A képen  Rózsafüzér királynője nyújtja neki és 
a domonkosoknak a szent olvasót.  

A rózsafüzér arra való, hogy az örök igazságokra irányítsa figyelmünket, s így segítsen rendezni életünket.    

Még a szétszórtsággal küzdő ember is megtalálhatja benne  lelkének nyugalmát. Igyekezzünk háttérbe szorítani azt, ami lelkünk 
Istenhez való felemelkedését gátolja. Ez sok minden lehet: napi gondok, kötelességek, szenvedélyek, kísértések stb. 

Ne sajnáljuk a fáradságot, még akkor sem, ha olykor olybá tűnik, hogy mindennemű haszon nélkül imádkozunk. Isten látja törek-
vésünket, és kegyelmével jutalmazza azt.                                                                                                                                             Gere Edit 

Utunk következő állomása egy közösségi ebéd volt a Családi Hangulat étteremben még Márianosztrán, 

majd Nagybörzsönybe indultunk több különleges látványosság megtekintésére. Az egyik a XIII. századból 

származó román stílusú Szent István templom, amely szinte eredeti állapotban megtekinthető, a másik 

pedig egy Bányásztemplomnak elnevezett gyöngyszem volt. Az utóbbi Nagybörzsöny német származású 

bányászközösségének az emlékeit is őrzi. Ebben a templomban kántorunk, Leskó Zoltán gyönyörű játékát 

is meghallgattuk, majd közösen elénekeltük a Loretói Litániát. Végül a legelszántabbak a kitartóan hideg és 

esős időjárás ellenére még a Vízimalom múzeu-

mot is megtekintették, és ezzel valóban egy teljes 

vallás- és kultúrtörténeti kirándulással lehettek 

gazdagabbak. 

Úgy gondoljuk, hogy ebből a szép napból leginkább fontos lenne megőriz-

nünk azt az üzenetet, amit a pálos atyáktól kaptunk ajándékba a 

márianosztrai bazilikában: nagyon fontos a keresztény közösségi élet kialakí-

tása és megőrzése az egyéni vallásgyakorláson túl. Imádkozzunk azért min-

dannyian, hogy ebben az évben kifejezetten ügyeljünk – Zoli atya újmisés 

áldását és lendületét is felhasználva – a plébániai életünk közösségi megúju-

lására, illetve az elért eredmények gondos továbbépítésére, megőrzésére.  

Szigeti Szabolcs és Lehoczky Hajnalka 

Márianosztrán közösségben élhettük meg hitünket 
Szeptember 23-án plébániai közösségünk buszos zarándoklatra indult Márianosztrára: a Pálos-rend által gondozott kegyhelyre. Arra 

a helyre, amelynek sorsa egybeforrt a magyar történelem legszebb és legviharosabb időszakaival is. Büszkén mondhatjuk el, hogy 

innen indult el tizenhat magyar pálos szerzetes a Lengyel Királyságba a Jasna Góra (Fényes Hegy) kolostor megalapítására, oda ahol a 

częstochowai Fekete Madonna kegyképet őrzik, és jelenleg is Lengyelország nemzeti és vallási identitásának egyik legfontosabb köz-

pontja.  

A látogatót értelemszerűen meghökkenti, hogy a pálos templom és rendház egy fegyház és börtön épü-

letegyütteséhez kapcsolódik. Először arra gondolhatnánk, hogy ez az elhelyezés is a kommunista diktatú-

ra és talán korunk vallási közömbösségének egyik megnyilvánulása. De valójában ez a katolikus egyház 

egyetértésével alakult így a XIX. század közepe óta, és valóban lehetővé teszi még ma is az egyik legki-

szolgáltatottabb helyzetben lévők, a szabadságukat elvesztők megsegítését vagy akár szolgálatát. Érde-

mes megjegyezni, hogy a kommunista időszakban olyan politikai foglyok voltak itt bebörtönözve ember-

telen körülmények között, mint Bibó István, aki a XX. századból talán még mindig az egyik legfontosabb 

szellemi hagyatékot adta számunka a magyar állami működés megújításához.  

Különös családi élmény volt, hogy éppen az elmúlt években lettünk rajongói a Don Matteo-sorozatnak, 

amely a börtönbe kerülő bűnösök iránt is szeretettel forduló Jézus képét mutatja fel.  

A templomot bemutató pálos atyától egyik fontos üzenetként kaptuk – a jelen lévő mátrai, recski 

zarándokokkal együtt -, hogy a közösségben végzett imának és keresztényi cselekvésnek kiemelt 

jelentőségűnek kellene lennie Magyarország megújulásában. Abban az országban, amelynek lakos-

sága részben a kommunista évtizedek, részben a fogyasztói társadalom hatására dominánsan el-

mozdult az invidualista önmegvalósítás irányába. A bennünk lévő világosság gyakran elhalványul, 

és csak magányosan pislákol, így nem csoda, hogy sok esetben sem magunk nem látjuk a helyes 

utat, sem mások számára nem tudjuk azt megmutatni. Ezért is volt nagy élmény mindannyiunk 

számára ezen a napon, hogy közösségben élhettük meg a hitünket, és a bennünk élő világosságot 

láthatóvá tudtuk tenni egymás számára. Átélhettük, hogy a jézusi világosság erőre kap bennünk, 

megerősödik a másokban élő krisztusi melegségtől. 


