
 

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

A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2018. január 

A karácsony igazi jelentése 
 

 Íme a teremtett világ hierarchiája: alul a vegyületek, fölöttük a növényvilág, majd az állatok, legfölül az 
ember.  
A kozmosz egyetemes törvénye, hogy semmi sem lép magasabb szintre, csak ha a magasabb rendű leereszke-
dik hozzá. Például ahhoz, hogy a vegyületekből élőlény legyen, a növénynek le kell ereszkednie hozzájuk. Ha a 
növény beszélni tudna, azt mondaná: „Ha nem haltok meg alacsonyabb rendű létetek számára, nem élhettek az 
én országomban; ám ha meghaltok mostani alacsony léteteknek, akkor lüktető, élő szervezetté lesztek.” 

Ha a növény szeretne az állatban élni, az állatnak le kell ereszkednie hozzá. Így szólhatna a növényhez: 
„Ha meg nem halsz alacsonyabb rendű léted számára, ha gyökerestől ki nem szakadsz a földből, ha meg nem 
őrölnek a halál fogai, nem élhetsz az én országomban. Ám ha 
kész vagy arra, hogy feláldozd mostani alacsony létedet, akkor 
nem csupán élőlény, hanem érző lény leszel, amely lát, hall, 
tapint, mozog.” 

Hogy az állat az emberben élhessen, az embernek le 
kell ereszkednie hozzá és fel kell emelnie, mondván: „Élhetsz 
magasabb létrendben, ha kész vagy rá, hogy alávesd magad a 
késnek, a tűznek. Így gondolkodó, akarattal rendelkező lénnyé 
leszel, aki ismeri a tudományt és a művészetet, akinek elméje 
pásztázza az univerzumot és olvassa a csillagok titkait.” 

Sem a vegyületek, sem a növények nem mondhatják, 
hogy nincs náluk magasabb rendű élet. Ugyanígy létezik az 
embernél magasabb rendű élet: az Isten. S ha az ember maga-
sabb szintre akar lépni, akkor Istennek kell valamiképpen leereszkednie hozzá.  

Csakhogy ez nem ilyen egyszerű. Az ember alatti, természeti létezők nem személyek. Az oxigénnek 
nincs szabadsága. A káposztának nincs szabadsága. A természeti létezők közül az erősebb rendelkezhet a má-
sikkal. Az ember azonban szabad, ezért felemelkedése csakis szabad döntésből fakadhat. Ezért...  
 
 Egy nap angyal szállt alá a hatalmas fehér fényesség trónusától, s az ezdreloni síkság fölött leereszkedett 
egy imádkozó leányhoz. Isten szólt általa: „Adsz-e nekem egy embert, egy emberi természetet? Mondod-e az 
egész emberiség nevében, szabad döntéssel: Íme egy ember?” S ő felelt: „’Fiat’, legyen. Történjék igéd sze-
rint.”  

Isten Lelke, tüze, szerelme szállt le rá, és kilenc hónap múlva az éj csendjében halk sírás hangzott fel a 
fehérlő betlehemi dombok között.  
A tenger nem hallotta meg, mert betöltötte saját harsogása. A Föld nagyjai nem hallották meg, mert nem érthet-
ték, hogyan lehet a férfinél nagyobb egy gyermek. Csak kétféle ember hallotta meg a sírást azon az éjszakán: a 
Pásztorok és a Bölcsek. A Pásztorok: akik tudják, hogy nem tudnak semmit. A Bölcsek: akik tudják, hogy nem 
tudnak mindent. 

Miért jött el gyermekként az Isten? Nem azért, hogy jó emberekké tegyen minket. Hanem hogy új em-
berekké tegyen. Hogy átformálja a természetünket. Képzeljük el: mintha ez a márványtömb virágot hajtana, 
ami nem tartozik a természetéhez. Vagy ez a csokor virág járkálni kezdene, ami nem tartozik a természetéhez.  

Képzeljük el, hogy mi, emberek, egyszerre Isten gyermekeivé lennénk: az isteni természet kezdene lük-
tetni bennünk. Magasabb szintre emelkednénk, átadva emberi természetünket és egyesülve isteni Személyével. 
Elménket betöltené Isten igazsága és hatalmas bölcsessége. Akarata és szeretete birtokba venné lényünket és 
átjárná, elárasztaná minden meglévő szeretetkapcsolatunkat. 

Ha mindez megtörténne – és megtörténik! –, ez volna karácsony értelme. Ezért jött el Isten Fia a Földre: 

hogy minket is Isten fiaivá tegyen. Hogy az ember több legyen, mint csupán ember. Ez a mi reményünk, örö-

münk, békénk, boldog karácsonyunk.                                                                                         Fulton J. Sheen 

Sheen érsek a 20. sz. egyik legjelentősebb egyházi gondolkodója és szónoka. Az Egyesült Államokban évtizedeken át milliók hallgat-

ták televíziós és rádiós beszédeit. A szöveg egy 1956-ban elhangzott televíziós beszédének rövidített fordítása Ménesi Krisztina tol-

mácsolásában. 



 Elvitt engem Jézushoz...   

  
 Hívő életem első lépéseit hagyományosan katolikus, nagy csa-
ládban tehettem meg. Öcsémmel titkon házhoz járó kedvesnővérek 
szárnya alatt haladtunk a katekézisben, később tanítás előtt - naponta 
letérdeltem a templomban, és Maulbertsch-freskók árnyékában kér-
tem segítséget induló napomhoz.  
„Gyermeteg/gyermeki” hitem alapján nem volt fegyverem református udvarlóm érvei ellen, aki éppen akkor 
fordított hátat az egyházi gimnáziumnak. Ő lett 5 évvel később a férjem: szintén hívő, mély protestáns gyöke-
rekkel rendelkező családból származott. Polgári házasságot kötöttünk csak, egyáltalán „nem engedelmesked-
tünk egymásnak Krisztus félelmében”, hallgatólagosan és fokozatosan kikapcsoltam életemből a Jézusra fi-
gyelést. 

 Elváltunk, hitbeli elveinket megtartva, fiamat édesapjá-
val teljes egyetértésben neveltem fel. Megismerkedett a pro-
testáns hit alapjaival és konfirmált, majd – több kanyar után - 
diplomát szerzett geológia helyett, a teológián.  
Tanulmányai kezdetétől rendszeresen beszélgettünk hitünkről, 
megtárgyaltuk az 1500 éves közös alapok utáni reformáció 
okozta szakadást, a különbözőségeket, mindezek hatásáról 
személyes életünkre. Fiam tiszteletben tartotta vallásomat, 
segített a büntető istenképem megváltoztatásában, életgyónás-
ra buzdított. 
Később, kisvárosi lelkészekként „α majd ß kurzust” indítottak 
menyemmel; mindennapos tevékenységük érdekelt, rendszeres 
résztvevője lettem a programnak. Itt éltem meg a közösséghez 
tartozás, az együtt imádkozás, éneklés örömét; az őszinteséget, 

hitem, Krisztus-kapcsolatom fontosságát. Szép időszak volt, hetente találkoztunk. Egyben segíthettem is a 
négy gyereket nevelő lelkészházaspárnak, sok, nagyon szép időt tölthettem unokáimmal - természetes volt, ha 
vasárnap nálam voltak, szentmisére jártunk. 
Közösségi alkalmak után, hazafelé pedig zengett, zsongott bennem a sok taizéi és egyéb karizmatikus dallam.  
Már éppen jól „befészkeltem” volna magam a hit puha fészkébe, mikor elvesztettem fiamat. Katolikus közös-
séget kerestem, eljutottam Medjugorjébe, barátaimon kívül eladdig ismeretlen emberek álltak mellém. Leírha-
tatlan élmény volt felkészülni, és felnőtt fejjel bérmálkozni. 
 Négy unokám felnőtt már, rendszeresen részt vesznek édesanyjukkal, utóbbi években önállóan is, ifjúsá-
gi rendezvényeken, fesztiválokon „Közös Pont” sátorban. Tanúságot tesznek hitükről, megosztják közösségi 
élményeiket, beszélnek az egyházról, az anyagi és az anyagon túli világról. Legfiatalabb unokám pár héttel 
ezelőtt magyarázta: „Tudod Nagyi, azt kell képviselnünk és hirdetnünk, mennyire fontos nekünk, egyistenhí-
vőknek összetartani - nem a különbözőségeket hangsúlyozni -, hogy fennmaradjon a kereszténység. 
Érzem és értem – mert nálunk, családon belül könnyű – az ökumenét: 
„Megosztottam velük dicsőségemet, amelyben  
részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk”( Jn 17, 22)   

M.B. Annamária 

„Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek!” 

(Juhász Gyula) 

Minden év elején Magyarországon megrendezésre kerül az ökumenikus 
imahét. Gyökerei több, mint két és fél évszázadra nyúlnak vissza a múlt-
ba. A kezdetben helyi vagy kisebb-nagyobb térségek közösségeinek ima-
összejövetelei, kezdeményezései - a közös célokért, a keresztény egység-
ért tartott ima-alkalmak - fejlődtek az idők során egyre tágabbá és egyete-
mesebbé. Az imahét és az ökumenikus mozgalom szorosan összefügg, bár 
az imahét gondolata régebbi az ökumenikus mozgalomnál.  

2018-ban az ökumenikus imahét január 21-28. között lesz. Anyagát a 
karibi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje 
így hangzik: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod 
kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). 

Az országos nyitó istentisztelet 2018. január 21-én, vasárnap 19 órakor 
lesz a Szent István Bazilikában. Szentbeszédet mond dr. Erdő Péter bíbo-
ros és igét hirdet Steinbach József református püspök, a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. A liturgiában a MEÖT tagegyhá-
zainak vezetői szolgálnak. 



2017.12.1-3-ig a plébánia hittanosaival a Gerecsébe látogattunk.  
Nagy meglepetésünkre 20-25 cm hó fogadott bennünket a szállásunkon.  
A hétvége hatalmas kalandot, a hétköznapokból való kikapcsolódást és az 
advent elején való lelki felfrissülést hordozta magában. 

 

Érkezés után társasoztunk a  közösségi teremben. 

Másnap a kirándulás 
fáradalmai előtt meg-
kongattuk a harangot, 
imával fordultunk Is-
tenhez, majd útnak 
eredtünk. 

Zoli atya vezetésével mindössze egyszer 
tévedtünk el, de a táj szépsége ezt minden-
kivel feledtette.  

Sikeresen elértük cé-
lunkat majd a háttér-
ben ködből előtűnő 
hegy panorámájában 
egy misén vettünk 
részt. 

Hóban és -8 fokban tüzet 
rakni? Kellő kitartás és csa-
patmunka árán lehetséges 
csak.  

Miután felmelegedtünk imádsággal, gyónással és 
énekekkel készültünk az adventi időszakra. 

Ezúton is minden hittanos társam nevében szeretném megköszönni ezt a fan-
tasztikus hétvégét, mely  nem jöhetett volna létre Gábor atya, Zoli atya, Gere 
Dömötör és Leskó Zoltán nélkül. 

Pálffy Balázs 



A Magyar Szentek Plébánia év végi beszámolója a 2017. évről 
 
Először is adjunk hálát Istennek az elmúlt évben kapott kegyelmekért. 
A közösség plébánosaként – szeretném megköszönni, Zoltán atyának, a hitoktatónak, Meskó Gyöngyvérnek, 
a ministránsoknak, a képviselő testületi tagoknak, hogy munkatársak voltak a plébániai feladatok ellátásában. 
Köszönetet az egyházi hozzájárulást rendszeresen befizetőknek és azoknak, akik adójuk 1%-át a Magyar Ka-
tolikus Egyháznak ajánlották, valamint a mindennapi szentmisén résztvevőknek, az otthonaikban egyházukért 
imádkozó és szenvedéseiket felajánló betegeknek, hogy anyagi és lelki támogatásukkal hozzájárultak közös-
ségünk építéséhez. 
Egyházi adót 180-en fizettek. (10-zel több, mint tavaly!) A legnagyobb összeg 200 ezer Ft volt, a legkisebb 
1000 Ft. A tavalyihoz képest csökkent a befizetett összeg.  A templomban és a kápolnában egy vasárnapi 
szentmisén 650 – 700 ember vesz részt. Ennek csak a töredéke, mintegy 180 család érzi úgy, hogy az egyház-
községét anyagi hozzájárulással is támogassa.  
A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 378.570 Ft-tal támogatták a kedves hívek egyházközségünket, a 
Szent Tádé Alapítványon keresztül. Hálásan köszönjük azok adományait, akik a kápolna vagy a templom 
fenntartásához, valamint az ifjúsági programokhoz adományaikkal hozzájárultak.  
Köszönjük azok munkáját is, akik a templom vagy a kápolna szebbé tételén egész évben fáradoztak.  
Köszönet a sekrestyések, (Piroska és Magdi néni) áldozatos munkájáért, és a ministránsok oltárszolgálatáért. 
Örülünk, hogy Leskó Zoltán kántorunk visszatérhetett a szolgálatba. 
Külön köszönöm a sziklakertet gondozó házaspár szorgalmas munkáját.  
Köszönöm Füzesi János segítségét, aki a gondnoki munkákat látta el a templomban is, és a kápolnában is.  
Köszönet az Imperatrix énekegyüttesnek a templomi szolgálatát.  
Esküvő: 37 pár (5-tel több, mint tavaly) 

Keresztelő: 37 fő: 21 fiú és 16 lány (1-el kevesebb, mint tavaly) 

Elsőáldozó: 10 gyermek (5-tel több, mint tavaly) 

Bérmálkozó: 6 fő (4-el több mint tavaly) 

Halottak: 65 fő: ebből 24 férfi és 41 nő (9-el kevesebb, mint tavaly) 

Sajnálatos módon mindössze 20 fő részesült a szentségekben !!! 
Köszönetet mondok mindenkinek, aki akar anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette 
egyházközségünk eletet, amit a jövőben is szeretnek kérni. 

 

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. 

Kicsiny Betlehemben megzendült az ének: 

“Dicséret, dicsőség az ég Istenének!” 

Kit oly régtől fogva szívrepesve vártak, 

Megszületett megváltója 

A bűnös világnak.  

Évről-évre többen érzik úgy, hogy a december 
24-én délután eljátszott pásztorjáték a karácso-
nyi ünnep nyitánya. Az évezredes történet fel-
idézése után a jászol elé járulva mi is hódolunk a 
Mindenség Királyának, aki „értünk, emberekért, 
leszállott a mennyből, és emberré lett”. 

A játék megszervezését köszönjük Meskó 
Gyöngyvérnek, Zoli atyának, Pálffy Annának és 
Gere Dömötörnek.   


