
A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2018. június-július 
Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 

NEGYED ÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT 
 

 
"Ahhoz, hogy nekem tessél, nem kell nagytudásúnak lenned, megelégszem azzal, ha 
nagyon szeretsz! Szólj tehát egészen egyszerűen hozzám, úgy, ahogyan legközelebbi 
barátoddal beszélgetnél. 
VALAKI ÜGYÉBEN SZERETNÉL KÉRNI TŐLEM VALAMIT? 
Nevezd a nevén az illetőt, s mondd, mit tegyek érte. Kérj sokat - ne szerénykedj! Beszélj 
egyszerűen és őszintén előttem a szegényekről; azokról, akiket vigasztalni akarsz; a bete-
gekről, akiket szenvedni látsz; az eltévelyedettekről, akiket a helyes úton szeretnél tudni! 
Szólj előttem mindegyikért legalább egy szót. 
ÉS NEKED MAGADNAK NINCS SZÜKSÉGED VALAMILYEN KEGYELEMRE? 
Készíts egy listát mindenről, amit szeretnél, gyere és olvasd fel itt a jelenlétemben. Valld 
meg őszintén, ha esetleg büszke, öntelt, állhatatlan vagy... és kérjed, hogy jöjjek segítsé-
gedre, amikor fáradozol, hogy megszabadulj ezektől a tulajdonságaidtól. Ne szégyelld 
magad! Sok megigazult és szent van az égben, akiknek ugyanezek voltak a hibái. Ők 
azonban alázatosan kértek engem... és ezután fokozatosan úrrá lettek hibáikon. És ne 
restelld olyasmihez kérni a segítségemet, mint egészség, munkaköri vagy tanulmányi 
siker. Mindezt megadhatom és meg is adom neked mindaddig, amíg hasznodra vannak, 
és nem veszélyeztetik üdvösségedet. Kérj tőlem bátran ilyesmiket is! Mire van éppen ma 
szükséged? Mit tehetek érted? Ha tudnád, milyen nagyon szeretnék segíteni neked!  
VAN VALAMI AKTUÁLIS TERVED?  
Beszélj nekem róla! Mi foglalkoztat, milyen gondolataid vannak? Mit tehetek a kedvedért testvéreid, családod, munkatársaid, veze-
tőid érdekében? Te mit szeretnél tenni értük? És a kettőnk kapcsolata? Él benned a vágy az én dicsőítésemre? 
Biztos vannak olyan barátaid és ismerőseid, akik nem ismernek engem. Szeretnél-e értük is tenni valamit? Mondd, mi kelti fel ma 
különösen a figyelmedet? Mi az, ami után nagyon-nagyon áhítozol? Milyen eszközeid vannak kívánságod teljesítéséhez? Panaszold 
el, ha kudarcok érnek, s én majd megnevezem sikertelenséged okát. Nem akarsz a magad számára megnyerni engem? Én ura va-
gyok a szíveknek, és szelíden terelgetem őket a nekem tetsző útra anélkül, hogy korlátoznám szabadságukat. 
ELSZOMORODTÁL VAGY ROSSZ A KEDVED?  
Mondj el minden apró részletet arról, ami elszomorít. Ki bántott? Ki az, aki megsértett? Ki nem volt rád tekintettel? 
Oszd meg velem a gondolataidat, s hamarosan látni fogod: az én példám szerint mindenkinek meg tudsz bocsátani, minden sértést 
el fogsz felejteni. Jutalmul vigasztalást nyersz majd. Félelmeid vannak? Bizonytalanságok gyötörnek? Vesd magad gondviselő karja-
im közé! Veled vagyok, az oldaladon állok! Mindent látok, mindent hallok, s egyetlen pillanatra sem hagylak magadra. Azt tapaszta-
lod, hogy akik korábban kedveltek, most elhanyagolnak, elfelejtettek, vagy távol tartják magukat tőled, bár erre nem adtál okot? 
Könyörögj értük, s én majd visszahozom őket a te oldaladra - amennyiben nem válnak üdvösséged kárára. 
SZERETNÉD-E MEGOSZTANI VALAMI ÖRÖMÖDET VELEM?  
Miért nem osztozol velem az örömeidben is, hiszen a barátod vagyok? Meséld el nekem, hogy az utolsó látogatásod óta mi volt az, 
ami enyhítette bánatodat, ami megvigasztalt! Talán kellemes meglepetésben volt részed, esetleg jó híreket kaptál, leveled érke-
zett, vagy a vonzalom valamilyen jelét vetted? Lehet, hogy sikerült egy reménytelennek tűnő helyzetből kilábalnod, vagy valami 
nehézségen úrrá lenned? Ez mind az én művem. Ne mondj egyebet, egyszerűen csak annyit: Köszönöm, Atyám! 
SZERETNÉL NEKEM MEGÍGÉRNI VALAMIT?  
A szíved mélyén olvasok. Az embereket könnyű megtéveszteni, Istent azonban nem lehet. Légy hozzám teljesen őszinte. Eldön-
tötted magadban, hogy a bűnre csábító alkalmakat elkerülöd: hogy nem veszel a kezedbe olyan könyveket, nem nézel olyan műso-
rokat, amelyek a fantáziádat felkavarják? Elhatároztad, hogy kerülöd az olyan embert, aki összezavarhatja a lelki békédet? Voltak, 
akik megbántottak, akik elkövettek valamit ellened, és mostanáig nehezteltél rájuk. Ugye megpróbálsz újra engedékeny és megbo-
csátó lenni?  Jól van. Most vissza fogsz térni megszokott foglalatosságaid helyére, a munkádhoz, a családodhoz vagy a tanuláshoz. 
De ne felejtsd el az az időt, amit itt kettesben töltöttünk! Amennyire tőled telik, törekedj a csendre, a szerénységre, a belső mélyü-
lésre, a felebaráti szeretetre. Szeresd Anyámat, aki a tiéd is! Gyere újra, szeretettel még jobban feltöltött szívvel! Készülj fel arra, 
hogy lelkem még jobban átjárhasson. 
Ha így lesz, akkor Szívemen minden nap új szeretetre, új jótéteményekre, új vigaszokra fogsz találni." 

 
(Szent Antonius Maria Claret naplójából) 



 

 

 Tudtam, hogy ez a pünkösd más lesz, mint a többi. Az egyete-

men megismert legjobb barátnőm nagylánya ugyanis egy hónappal 

előtte bérmaanyukájának választott. Nagyon megható volt, hogy a 

szülei által kigondolt 4-5 személyből rám esett a választása, hiszen 

évente 2-3 alkalomnál nem találkozunk többet, igaz az is, hogy leg-

alább 10 éve rendszeres résztvevője volt húgicájával Andris 

„nagyszabású” szülinapi bulijainak vagy a közösségi balatoni csalá-

dos összejöveteleknek, ami mégiscsak jelentős benyomást tehetett rá. 

 Az érdi kistemplom zsúfolásig megtelt a bérmálandó ifjak, bér-

maszüleik és a helyi hívek vidám sokaságával. A szigorú hangú, de 

csillogó szemű diakónus bevezető beszéde és az élettel teli, kirobba-

nó, a misén önállóan éneklő, könnyedén szereplő fiatalság között 

csak látszólag volt ellentét, úgy látszik, sokféle ember megfér Isten házában. Ajándék volt számomra, hogy 

gyerekkorom káplánja, a ma már püspökké lett Spányi Antal celebrálta a szentmisét.” Nemrég” még az én bér-

málásomon volt jelen, most újból találkoztunk, csak a szerepek változtak meg kissé. Életünk Krisztusban a 

Szentlélek segítségével szükségszerűen fejlődésnek indult, persze, különböző mértékben. 

  Otthonukban a nagylány többször átölelt, ami nagy örömmel töltött el és egy kis aggodalommal, hogy 

vajon meg tudok-e felelni ilyen csodás bizalomnak, ami felém irányul. De azt hiszem, a Szentlélek megoldja 

ezt a problémát is. A bérmakönyvébe írva is ilyesmi jutott az eszembe: „ Mi magunk sokszor tehetetlenek va-

gyunk, de a Szentlélekkel csodás életünk lehet!”  

 

 

  

Boldogan teszek eleget Zoli atya kérésének, 
miszerint írjak néhány mondatot a 2018. május 
13-án templomunkban történtekről, azaz az el-
sőáldozásról. 
Elsőáldozásra váró gyerek szülőjeként előre 
tudtuk, hogy ez a vasárnap más, mint a többi. 
Tényleg más volt! 

Már a templomba belépve bizonyossá vált, hogy nem-
csak nekünk más, hanem az ott jelenlévőknek is. 
A megszokott közösség soraiban sok ismeretlen, ün-
neplőbe öltözött felnőtt és kisgyerek várta izgatottan a 
szentmise kezdetét.  
Egy pillanatra visszarepültem a saját  elsőáldozásom-
hoz, s ezután felemelő érzés volt szülőként részt venni 
a szentmisén. 
A rövid, ám sokat mondó prédikáció elég volt ahhoz, 

hogy tudatosuljon bennem a Szentlélek jelenléte. 
 Köszönet Gábor atyának, hogy befogadott a nyájába. Köszönet Zoli atyának, hogy bebizonyította azon 
családtagjainknak, akik nem katolikusok, HOGY MI JÓ HELYEN VAGYUNK. Köszönet mindenkinek, aki 
részt vett az aznapi reggeli készítésében. 

 Barabás család 



 Valami biztosan történhetett azon a délutánon, mert bérmalányom apukájával 

olyan őszinte, mély és szívet melengető módon tudtunk beszélgetni, amilyenre ko-

rábban még nem volt példa. Egy másik asztalnál gyerekeim - két nagy kamasz óriás 

és tündéri kislányom - elmélyülten monopolizott a két tini lánnyal. Talán a Szentlé-

lek indított minket arra, hogy saját problémáinkról elfelejtkezve őszintén egymás 

felé forduljunk. Sokszor csak egy kis lépésre van szükség. 

 Hasonló meglepő élménnyel ajándékozott meg egy múlt vasárnapi döntés. 

Miközben férjem Kirgizisztánban volt, egy szülinapra voltunk hivatalosak délután, 

de nagy meleg volt, jól beebédeltünk, az ünnepelt kislány néhány napja hányt 

egyet, és parkolni sem lehetett a környéken egy nagy rendezvény miatt. Lusták vol-

tunk vilivel, busszal, trolival egy órát utazni, kicsit féltünk a vírusoktól is, de végül 

győzött a jóakarat és persze a buli, elmentünk. Nekem volt 2 órám, hogy elfoglal-

jam magam, és a közeli Széchenyi fürdőben landoltam, szerintem 15 éve jártam ott utoljára. Igazi pünkösdi 

élmény fogadott, amikor a gyógymedencében ücsörögve, a világ minden tájáról jött arcokat látva és a bábeli 

nyelvzavart hallgatva rájöttem, hogy mindannyian együtt örülünk a víz, a sós gőzök csodás hatásának. 

 Talán ilyen volt az is, amikor Zoli atyát Kelenföldön sikerült anyukám bogárhátú VW-be ”betuszkolni”  

méretes rollerjével, mert akkor beszéltük meg - mielőtt nagy örömmel vendégül láttuk -,  hogy elvállalom en-
nek a cikknek a megírását.  Hátha „kisül” belőle valami jó.:                                                      

Lehoczky Hajnalka 

Könyvajánlás nyárra 
A mindennapok szorításából kiszakadva talán több időnk lesz az olvasásra, a feltöltődésnek szívet-lelket és értelmet pallé-

rozó módjára. De mit is olvassunk? Mindenképpen olyat, ami szórakoztat és emel. Szeretném néhány könyvcímmel meg-

könnyíteni a választást:  

0-3 éveseknek: Susanne Berner: Böngésző (4 könyv, mely képei által összefüggő történetet ad ki. Nincs benne szöveg, 

de a rajzokban a mindennapi élet ezer apró mozzanatai, derűje és borúja jó alkalmat ad a kicsikkel való beszélgetésre, 

böngészésre.)  

  3-6 éveseknek: Fésűs Éva: Ezüsthegedű (rövid mesék - a természet világában - Szent István Társulat) 
 
5-10 éveseknek: Berg Judit: Lengemesék (Történet a felcseperedésről a lengék vízparti világában. Gyönyörűek a rajzai!) 
 
8-11 éveseknek: Rose Lager Cranz: A szívem ugrál örömében, Az én boldog életem, Boldogság mostanában 
(Regények, melyek a pozitív gondolkodásra nevelnek ritkásan írott nagy betűkkel - Cerkabella Kiadó) 
 
8-12 éveseknek: Nyulász Péter: Helka (Mesés balatoni történet a jó győzelméről) 
 
10-12 éveseknek: Kis Attila: Altináj, Medveszív (Az ősmagyar korban játszódó izgalmas regények, csak jól olvasóknak)  
 
11-14 éveseknek: Berg Judit: Alma (izgalmas, tanulságos regény az együttműködésről, a jó választásról) 
           Jeanne K. Norweb: A Tiltott Ajtó (mesés-fantasztikus történet a keresztény értékekről ) 
12-15 éveseknek: Kamarás István: Titkos kutatónapló (Népszerű bevezetés a társadalomkutatásba és a mai  életbe re-
gényes formában, gyerekszereplőkkel - Luther Kiadó)  
 
13-15 éveseknek: Timothée de Fombelle: Ágról szakadt Tóbiás (I. és II. kötet), Vango (I. és II. kötet), Perle könyve 
(mesés, fantasztikus történet a zsarnokságról- nagyon izgalmas) 
 
13-99 éveseknek: Morpurgo: Kensuké királysága („Robinson-szerű” kisregény a szeretetről és az elengedésről) 
           Douglas: És köntösömre sorsot vetettek…(Egy római ifjú megtérése Krisztus korában) 
 
16-99 éveseknek: Sienkiewicz: Quo vadis (romantikus regény a keresztényüldözésről Neró korában) 
            Gárdonyi Géza: Ida regénye (A boldog házasság titkának regénye) 
 
20-99  éveseknek: Aldrich: És lámpást adott kezembe az Úr (Egy öt gyermekes anya életútja - Szent István Társulat) 
            Böjte Csaba: Út a végtelenbe, Iránytű a végtelenbe, Ablak a végtelenbe, Párbeszéd a végtelennel   

 

Gere Edit 



 

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 az 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

Szeretettel hívunk és várunk  

életünk nagy eseményének közös megünneplésére,  

amikor Isten színe előtt  

örök hűséget fogadunk egymásnak. 

Nászmisés esküvőnk 2018. június 30-án, szombaton 15.30-kor lesz  

a Magyar Szentek Templomában. 

A mise után mindenkit örömmel látunk egy kis agapéra a templomkertben. 
  

Pálffy Anna és Gere Dömötör 

Miserendváltozás:  

A nyári hónapokban a Magyar Szentek Templomában  

a vasárnap esti szentmise elmarad.  

Pap- és diakónusszentelés lesz  

Esztergomban június 9-én 10.30-kor  

Imádkozzunk a szentelendőkért:  

Babos Áronért, Szivák Tamásért és Tóth Imréért.  

Te Deum  

június 10-én vasárnap a 9 órai szentmisében   

hálát adunk az eltelt tanév örömeiért és kudarcaiért. 

Szeretettel várunk minden iskolást! 

Templomunk felszentelésének 22. évfordulóját  

augusztus 19-én a fél 12-es szentmisén ünnepeljük meg.  

Utána a templomkertben közös ebéden örvendezhetünk tovább. 

                             TÁBOR  
Helyszín: Eger, Szervita rendház 

Időpont: Július 8., vasárnaptól – július 14., szombatig 

A tábor költsége: Azoknak, akik rendszeresen járnak hittanra és ministrálni: 

10.000 Ft, a többieknek 20.000 Ft. Ha a családból többen jönnek, igénybe vehető 

20-20 % kedvezmény.  

Kérjük, hogy aki teheti, a Szent Tádé Alapítvány javára utalja az összeget,  

és a jelentkezési laphoz csatoljon egy igazolást erről.  

Jelentkezési határidő: Június 17., vasárnap a 9 órás mise után, jelentkezési lapot a reggelinél vagy az irodában lehet  

mindig kérni. 

További információk: Meskóné Bircsák Gyöngyvér, e-mail címe: bircsakgy@freemail.hu 

Liturgikus események: 

Június 8.: Jézus Szent Szíve főünnep 

Június 24.: Keresztelő Szt. János születése 

Június 27.: Szt. László király emléknapja  

Június 29.: Szt. Péter és Pál apostol emléknapja  

Július 2.: Sarlós Boldogasszony ünnepe 

Július 3.: Szt. Tamás apostol emléknapja  

Július 11.: Szt. Benedek apát, Európa fővédőszentje 

Július 18.: Szt. Hedvig királynő emléknapja  

Július 24.: Árpád-házi Szt. Kinga emléknapja  

Július 25.: Szt. Jakab apostol emléknapja  

Július 26.: Szt. Joakim és Anna emléknapja  


