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

A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2017. december 

ADVENT 
„Az elnevezés eredetét nem tudjuk pontosan megállapítani, mert az egyes egyházakban különböző volt a gyakorlat. Az 
időszak jellege is kettős: megemlékezés Urunk első eljöveteléről, de ugyanakkor Krisztus történelem-végi, második eljö-
vetelének várása is. 
 Négy adventi vasárnap van. A szentírási olvasmányok az egyes vasárnapokon a következő témákról szólnak: éber-
ség Krisztus várásában (1. vasárnap), megtérésre való felszólítás Keresztelő János prédikációja által (2. vasárnap), az 
előfutár tanúságtétele (3. vasárnap) és Jézus születésének hírüladása (4. vasárnap). 
 Advent idején templomainkban hajnali (roráté) misét tartanak. Régen az adventi hétköznapokon hajnalban a 
Szűzanya tiszteletére mutatták be a  misét. Ez a mise a „Roráte coeli desuper” (Harmatozzatok egek onnan felülről) sza-
vakkal kezdődött. Ma adventi köznapi szentmisét végzünk, melynek saját szövege és szentírási szakasza van.  
Advent idejét két részre osztjuk, amit nagyon jól kifejez a két adventi prefáció is. Az első rész (december 16-ig) a vára-
kozásról és a készenlétről szól: Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, és megnyitotta számunkra az üdvös-
ség útját. A második már közvetlenül a karácsonyi készületre hívja fel a figyelmünket: Őt előre hirdette a próféták szó-
zata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szűzanya, az ő közeledtét jelezte Keresztelő János, majd bizonyságot tett 
arról, hogy már hozzánk érkezett.” /Verbényi István: Ministránsok kézikönyve/ 
Plébániánkon is lehetőség van a hajnali roráte misékbe való bekapcsolódásra, ezzel is megszentelve a várakozás idősza-
kát, gyakorolva az áldozatvállalást, készülve a Vigasztaló érkezésére. Hétfő, csütörtökön és szombaton a Kruspér utcai 
Szent Tádé Kápolnában; kedden, szerdán és pénteken a Magyar Szentek Templomában reggel 7 órakor van mise. 
 Az adventi készület másik kiváló lehetősége az adventi koszorúnál való imádság. Fantasztikus az egyházban, hogy 
mindennek jelentése, szimbolikája van, semmi sem véletlen, és így van ez az adventi koszorúval is. Az eredetileg fenyő 
alap a karácsonyfára való utalás. A fenyő lényege pedig az, hogy örökzöld, ahogyan Isten is örök szeretettel szeret min-
ket, örökké velünk marad. A koszorún a természetes díszek is az élet jelei. A koszorún a négy gyertya a négy hétre utal, 
minden héten eggyel többet gyújtunk meg, így a világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, 
amelyet Isten Fiának eljövetele ad karácsonykor. Hiszen Ő a Világ Világossága! A négyes számnak, a négy hétnek van 

egy másik értelmezése is. Minden gyertya szimbolizálhat egy-egy fogal-
mat és egy-egy személyt, vagy közösséget: 
1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást 
(hit); 
2. a zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás 
(remény); 
3. Szűz Mária – aki megszülte a Fiút  
(öröm – rózsaszín gyertya); 
4. Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette 
az utat az emberek szívéhez  
(szeretet). 
Tehát a három gyertya kevés, az öt sok, a négy gyertya értelme segít a 
karácsonyra való készületben. A gyertyák színe vagy fehér – mint ere-
detileg, és a szalagok ez esetben lilák, illetve egy rózsaszín, vagy ma 
már szokás 3 lila és 1 rózsaszín gyertyát is használni. A lila a bűnbánat 
jele, a rózsaszín pedig előrevetíti – hogy ne feledjük – az örömöt, ami 
rövidesen ránk köszönt, a Megváltó születését. A színek is segítenek 
nekünk, hogy mire és hogyan várakozunk. A lényeg, hogy nem arany, 

ezüst, piros, vagy éppen kék a gyertyák színe, mert akkor csupán dekoráció lenne az adventi koszorú. 
Ha tisztelettel tekintünk az egyház jeleire, szimbólumaira, akkor azok nagyban megsegítik testi-lelki készületünket az 
igazi ünnepre, amikor Isten emberré lesz!  

Gere Dömötör 
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                 Volt egyszer egy mikulás 

Csokimikulások és „igaziak”, krampuszok és egyéb mütyürök hirdetik, hogy….mit is? Hogy 
itt az újabb alkalom a vásárlásra: vegyél, fogyassz, ajándékozz! Talán még örömet is szerzel 
vele. Igen, az örömszerzés, az ajándékozás szokása valóban Szent Miklóstól ered. Ismerjük 
jól történetét: A myrai püspök észrevette, hogy az egyik szomszéd nagy szegénysége miatt 
nyilvánosházba akarja adni három lányát, és úgy segített rajtuk, hogy éjnek idején a nyitott 
ablakon át bedobott egy erszényt pénzzel. Így először a legidősebb, majd hasonló ,,égből 
jött'' segítségek után a másik két lány is tisztességgel férjhez mehetett. 
Szándéka a közvetlen segítségnyújtás mellett az, volt, hogy az Égre mutasson, Krisztusra, a 
megváltóra, aki minden gondunkat - bajunkat elhordozza.  
Ma is ez (volna) a mikulás feladata: advent idején az eljövendő Istenfiúra mutatni, akit már 
nagyon várunk. Egyengetni az útját, hogy - akár mikulás napi jócselekedeteinkkel - tisztáb-
bá, szebbé, a karácsonyi kisded befogadására alkalmasabbá tegyünk szívünket. 
Azt gondoljátok ez lehetetlen a mai fogyasztói társadalomban?  
Éveken keresztül eljött ide a templomunkba egy mikulás, Komáromi János, aki ennek szel-
lemében fogalmazta meg az ünnepet. A hétköznap is nagyszakállú hitoktató piros püspöki 
„ornátusban”, piros infulában (és nem bohócsipkában), pásztorbottal a kezében (rajta egy 
jeruzsálemi olajfából készült kereszttel) hitelesen képviselte Szent Miklóst. Adventi éneke-
ket énekelve jött követségbe hozzánk, figyelmeztetett, hogy adventi várakozásunkat töltsük 
meg tartalommal, mert közel az idő, közel az Úr jövetele, amikor mindannyiunk szívében 
megszülethet a béke, a szeret Istene. Természetesen Ő is kiosztotta ajándékait, és a kisgyer-
mekek számára édességet hozott, ezzel hangolva őket a várakozásra.  
János bácsi a nyáron visszaadta lelkét teremtőjének, de biztos vagyok benne, hogy Szent 
Miklós társágában odafönt is imádkozik azért, hogy itt a földön az égi jeleket minél jobban 

megértsük.                                                                                                                   G. E.                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
      

 

- Gábor és Ákos fiaimmal 1985 karácsony szent estéjére, a kis Jézus születésének dicsőítésére készítettünk először mézes-

kalácsokat. Advent első hetében esténként az iskola után és a hétvégéken kezdtük a 

készülődést, a közös munkát az ünnepre. A lelki táplálékot eközben a család verses 

szentírásának felolvasásából nyertük, ami 1907. október 18. napján készült az Úr 

nevében, és lett még abban az évben a nagymamám és családja tulajdona – meséli 

Mari mama. 

- Nagy boldogság számomra, hogy mesélhetek családomnak, feleségemnek, Judit-

nak és gyermekeimnek, Domonkosnak és Fanninak gyermekkorom csodálatos csa-

ládos karácsonyi készülődéséről. Legnagyobb örömömre a mézeskalácsot ma már a 

három nemzedék együtt készíti és öltözteti cukormáz ruhába minden évben – fűzi 

hozzá Ákos. 

- A dió és a méz beszerzése ma már Ákos fiam feladata lett, a többi hozzávalót én 

szerzem be a piacról. A tészta összeállítása, szaggatása, sütése, a megsütött elemek 

összeállítása és festése már közös munka. A több mint három évtized alatt sok ezer angyal, szív, bárány, harang, csillag, 

fenyő, virág, valamint nagyon sok ház és templom készült el a kezünk munkája által, hogy örömet szerezzen más hívő em-

bereknek és családjaiknak is. -  folytatja Mari mama 

- Nekem az egyik kedvenc részem, amikor a tésztát állítjuk össze Mari mamával. Mérlegen kimérjük a sok hozzávalót, 

majd jön az összegyúrás, amiből mindig tapad egy kevés nyers tészta a kezemre, és azt  megehetem – szól közbe Fanni. 

- Amióta a gyerekek aktívan részt vesznek a mézeskalács készítésében is, nemcsak a kóstolásában, azóta az én feladatom a 

tészta szaggatása, formára vágása lett. Ehhez műanyag és acélformákat, 

valamint előre megrajzolt és kivágott sablonokat használok – világosít fel 

Judit. 

- A kiszaggatott mézeskalács-alkotások tepsibe helyezése, dióval díszíté-

se, tojással lekenése az én feladatom. Általában mamát is én szoktam 

megkérni, hogy meséljen nekünk. Például arról, hogy az Ő gyermekkorá-

ban, miként volt advent időszakában a Szállást keres a Szent Család-járás 

– teszi hozzá Domi. 

- Az unokák nagy gondoskodással figyelik a sütési időt, valamint tüzete-

sen átnézik, hogy van-e az elkészültek között picit szépséghibás, amit 

„eltüntethetnek”, kóstolhatnak! A cukormázas festéskor körülüljük az 

asztalt, előkerülnek az iskolában tanult karácsonyi versek, énekek és tör-

ténetek. 
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A magyar szentek és boldogok em-
lékezete jelentős ünnepe nemze-
tünknek határon belül és kívül is. 
Mi, a Magyar Szentek Plébánia 
hívei kiváltságos helyzetben va-
gyunk: a magyar szentek ünnepén, 
november 13-án tartjuk plébánia-
templomunk búcsúját. Kerestem, 
de nem találtam más ilyen titulusú 
templomot hazánkban. A templom 
1996-ban épült, ismert körülmé-
nyek után; 2001-ben tette plébá-
niatemplommá Paskai László bíbo-
ros úr. 
Ezen a napon évek óta Écsy Gábor 
plébános atyával koncelebrálnak az 
espereskerület papjai, és a szom-
szédos plébániák hívei közül is töb-
ben ellátogatnak a hűvös és sötét 
őszi este ellenére, együtt ünnepelni 
velünk. Idén is szentségimádás 
előzte meg a szentmisét 17–19 

óráig, amelyben hálát adtunk hazánk példaadó szentjeinek sokaságáért. Az oltár mellé helyezték a 92 kis ereklyetartót tartalmazó, 
közel embermagasságú keresztet. Ez látványával, az Imperatrix Együttes felemelő zenei szolgálata pedig hangjaival hatott a képzelet-
re, színezte a szentmise egyedülálló, pótolhatatlan lényegét. 

A homíliát idén Huszti Zoltán káplánunk mondta, élményszerű volt a magyar szentek és boldogok hosszú felsorolása. Konklú-
ziója, hogy a sokszínű példák követésre szólítanak fel bennünket – kivétel nélkül mindannyiunkat –, mert meghívottak vagyunk az 
életszentségre saját életkörülményeink között. Külön örömünkre szolgált Brenner János vértanú pap küszöbön álló boldoggá avatásá-
nak említése: régóta várunk erre az eseményre, egy régebbi zarándoklatunk alkalmával útba ejtettük egykori kápolnáját. 

Az utolsó ünnepi áldás elhangzása és a Himnusz utáni barátságos "lélekmelegítő" fogadást már sokan nem tudtuk igénybe 
venni az időjárás viszontagságai miatt. De amit magunkkal vittünk a lelkünkben, az hosszú távon inspirálóan melegítő lesz.  

Trager Mária 

TEMPLOMÜNNEP 

Hangverseny 
November 25-én immár  sokadik alkalommal rendezte meg kántorunk, Leskó Zoltán az őszi jótékonyági koncertet, melyen a Szent 
Tádé Alapítvány javára gyűjtést is szerveztünk. Különösen nagy öröm volt hívő közösségünk számára az, hogy Zoli ismét velünk lehe-
tett egészségesen, sok nehéz küzdelem után. 
A koncertet persze próbák előzték meg, kinek otthon, kinek a templomban, és ezek az előkészületek legalább annyira fontosak az 
ember számára, mint maga az előadás. A hétköznapi taposómalomból való kiszakadás, az együttlét, keresztény testvéreink megisme-
rése, az együtt zenélés, alkotás, az egyre jobban sikerülő közös produkció felett érzett öröm külön ajándék volt nekünk, résztvevők 
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Kórusunk is lelkesen próbálta hétről hétre a vesperást kántorunk vezetésével és nagy örömünkre Zoli atya szép hangjával, 
különleges egyéniségével, sőt újabb kórustagokkal is kibővültünk. Igaz, a férfikar nagy dominanciát mutat és egy jobban 
hasonlitunk egy középkori scholához. Ezúton is várjuk a lányokat, hölgyeket alkalmi kórusunkba! 
Az előadás szerintem a hallgatóság és a szereplők számára is nagy élmény volt.   

Megcsodálhattuk gyermekeink zenei fejlődését : Meskó Lelle és Meskó Hunor - hegedű, Meskó Csongor - zongora,                   

Scholz Annamária - cselló, Angyal Hunor - klarinét. 

Örömmel hallgattuk a  nagyobb fiatalokat: a fuvolista Erdős Lászlót, a zongorista Hámo-
ri Belián-t és a felnőtteket: Angyal Mártont orgonán, Leskó Zoltánt orgonán és zongo-
rán, Demény Beáta és Bartha Eszter operaénekes dalait, Melles Fanni hegedűjét, dr. 
Lehoczky Hajnalka és Dr. Iglóy Károly énekét, Tímár Levente gitárját. Jó volt látni, hogy 
a templomból milyen sokan leljük örömünket a muzsikálásban, éneklésben. Szemán 
Sándorné szép versein elgondolkodhattunk a műsor-
számok közben és azután otthon is.  

Végül megkoronázva a koncertet, kántorunk vezetésével egy különleges, több szólamú vesperást énekelt kórusunk, talán ez 
szólt a legszebben a templomban, megérintve Istenre vágyódó szívünket.  
Bízunk benne, hogy sikerült egy kis örömet csalni a hallgatóság és  a résztvevők életébe is ezzel a  koncerttel. Jövőre ismét talál-
kozunk remélhetőleg! 

Dr. Lehoczky Hajnalka 
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„Uram Jézus Krisztus, Te azt akarod, hogy várjunk Téged! 
Taníts hát meg várni!  
Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél és eljövendő vagy.” 

                 (Túrmezei Erzsébet)  

Örök 
ádventben 
Fagyöngy 

Hogyan lesz szent 

a szenteste 

Karácsonyok fényessége 

Karácsonyi legendáskönyv 

Balás Béla: Születésnap közeleg 

Gyökössy E.: Karácsonyváró örömünk 

Döbrentei Ildikó: És képzeld, Uram 

Gyökössy E.: A várakozás megszentelése 

Kránitz M.: Maga az Isten jön el 

BIB 

LI 

A 

 Nagyon sok, szép karácsony van már mögöttem: emlékképek, színes szilánkok életem karácsonyfáján. 
Advent közeleg megint, s jólesik emlékezni, átgondolni, hogyan változott az ünnep gyerekkorban beidegződött 
rendrakással induló, remélt és várva-várt ajándékkal - a szegénység csodákat szült - a betlehemi istálló hidegén 
át napjaimig.  
 Volt életemnek hosszú időszaka, amikor nem foglalkoztam a hitemmel, gondosan elcsomagoltam egy 
sarokba. Gyermekem édesapja református volt - külön-külön nem jártunk templomba, de mindketten hittünk, 
s fiunk az apja vallását követte. A Biblia tartalmával megismerkedve konfirmált. Karácsonyainkba anyósom ho-
zott családi hagyományaikon nyugvó igaz örömöt.  
 Az eszement loholásban, ajándékozási kényszerben elfelejtettem, hogy Jézus egyáltalán nem azt mond-
ta, hogy vásárlással ünnepeljük születését. A rohanó hétköznapok után rendszerint lihegve becsúsztam a kará-
csonyfa alá és a gyermekarcban kerestem az elcsendesedést imával, versekkel, énekkel. 
 Válásunk után Jézushoz fordultam újra, kerestem segítségét – egyetlen fiam felnőtt, lelkész lett. 
Otthonunkba visszatért a hit, sokat beszélgettünk. Rácsodálkozhattam, hogy megváltozott a büntető Istenarc, 
nem félnem kell tőle, hanem belesimulni szeretetébe.  
Részese lehettem a négygyermekes lelkészpár készületének és ünnepének. Míg Mama és Papa a gyülekezettel 
foglalkozott, unokáimmal adventi naptárt böngésztünk, imával közeledtünk nap-nap után az áhított ünnephez. 
Levelet írtunk az Úrnak. Megérintett, és csak ma tudom, mennyi nem remélt muníciót gyűjtöttem a nehéz na-
pokra.  
 A rendszeres imán túl, a közösséghez tartozás szüksége égetett fiam elvesztése után. 
A gyerekkori levélírás új értelmet kapott.  
Imádkozás közben papírra vetett gondolataim, – ha nem is kapok közvetlen választ az Úrtól, később, átolvasva 
újabb gondolatokat vetnek fel. 
 Elmúlt már 2000 éve, hogy a Szent Szüle Pár a megbélyegzést vállalva elfogadta kisdedjükként az Édes 
Urat. A csordapásztorok és a három király minden hezitálás nélkül elindult, s megtalálta Őt a jászolban.  
 Vajon én eleget tudok-e tenni a „Kövess engem” felszólításnak, vagy csak „levelező partner” maradok?  
Úgy értem, Jézus azért jött, s jön el újra, azért van karácsony, hogy hívjon. 
  
 „Fel nagy örömre……….”                                                                                                                             

 M.B. Annamária 
ny.könyvtáros 
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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. 

December 8-án, pénteken délután 5-re érkezik a hittanterembe a Mikulás.  

Minden kicsi és nagy gyermeket szeretettel várunk! 

Mivel december 24. advent 4. vasárnapja,  
a szentmise a szokásos időben:  

8-kor  a kápolnában  
9-kor és fél 12-kor a templomban lesz.  

A karácsonyi éjféli szentmise 
 a Kruspér utcai kápolnában 

 22 órakor, 
a Magyar Szentek Templomában pedig  

24 órakor lesz.  
 

 
 
 
 
 
 
December 24-én, vasárnap 16. órakor  

pásztorjátékot adnak elő egyházközségünk 
fiataljai a templomban. 

Szeretettel hívunk mindenkit ! 

 

December 11-én, hétfőn a 
GUADALUPEI SZŰZANYA 
vigíliáján este ½ 6-kor lesz 
ünnepi szentmise. 
 

December 15-én, pénteken este 7 órától 
az Imperfectum együttes tart zenés, el-
mélkedős adventi áhítatot a templomban. 
 
December 17-én, advent 3. vasárnapján a 
9 órai mise után a Bárdos Lajos Általános 
Iskola és Gimnázium diákjai betlehemest 
adnak elő.  
 
December 21-én, csütörtökön 19 órától az 
Ars Nova Sacra  énekegyüttes koncertje 
lesz a templomban. 

 Miserend december 25-én 
A kápolnában: 8,00 és 19,00 órakor 

A templomban: 9,00 és 11,30 kor, melyen az 
Imperatrix énekegyüttes  

működik közre 
 

december 26-án 
A kápolnában 8,00 és 19,00 órakor 

A templomban: 11,30-kor 

December hónapban a templom főbejáratánál elhelyezett perselybe gyűjtjük az adományokat a 
"szegények karácsonyára".  

Kérjük, aki teheti, támogassa anyagilag ezt a kezdeményezést. 

Közeledik az év vége! Aki ebben az évben még nem fizetett egyházi hozzájárulást, megteheti a kápolnában vagy a templom-
ban az irodaidő alatt vagy a sekrestyében. A püspöki kar által irányszámként megadott adó összege az éves jövedelem 1%-a.  

December 31-én, vasárnap az év végi hálaadás  
a mise keretében lesz  

a templomban 9-kor és fél 12-kor, 
 a kápolnában 8.00 és 19.00 órakor. 

 

Január 1-je, hétfő parancsolt ünnep, 
Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe:  

A kápolnában: 8,00 és 19,00-kor 
A templomban fél 12-kor és 19 órakor lesz 

mise 


