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

A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2018. augusztus 

 
NAGYBOLDOGASSZONY  

Az ünnep közeledtével válogattam néhány képet, mely az ünnep tartalmának ábrázolásával foglalkozik: 

Caravaggio: Mária halála (részlet) Theofan Greek: Mária elszenderülése 

Tiziano: Mária mennybevétele 

 Nagyboldogasszony ünnepe, 

más neveken Mária halála, 

Mária mennybevétele, illetve 

vitele (assumptio), dormitio 

(elszenderülés), mind-mind 

ugyanazt a titkot próbálják 

körüljárni, melyet az egyház 

az Efezusi Zsinattól kezdve 

„hivatalosan is vallott”, és 

amelyet XII Pius pápa a té-

vedhetetlenség erejével – dog-

maként – is kihirdetett; Szűz 

Mária Isten Anyja testestől-

lelkestől a Mennybe vitetett.  

Testét nem érte romlás, min-

den teremtmény fölé emelte-

tett, megkoronáztatott.  

Katolikus keresztényként, 

nem kételkedünk ezekben – 

hisz ez testi feltámadásunk, 

megdicsőülésünk második 

legfontosabb „bizonyítéka” a 

Húsvét titka után.  

A most bemutatott ábrázolások – nem hitmagyarázatok! Mikor szemléljük őket, magunk is a titok részesei 

lehetünk. Kérlek benneteket, hogy amikor erről az ünnepről gondolkodtok, szemlélődtök, azt ne megérteni 

akarjátok, hanem a véretekké oltsátok.  

Sok szeretettel: Zoltán atya 



„Én bíztam bennetek, és megrendeltem egy jó nagy autóbuszt a gyöngyösi kirándulásra. Ne 

hagyjatok cserben!” - mondta a májusi utolsó diákmisén Zoli atya. Mert ami igaz, az igaz, 

hiába hirdettük már két hónapja az újságban, alig volt jelentkező a június eleji plébániai ki-

rándulásra. De a kérés hatott, oly sok embernek esett meg a szíve Zoli atyán, hogy a megren-

delt busz kicsinek bizonyult, és Gábor atya is bevetette a kisbuszt, Szigetiék pedig a saját 

autójukkal csatlakoztak a közösséghez. Először Gyöngyöspatára mentünk, hogy megcso-

dáljuk a híres Jeszze-oltárt. 

 

Egyházközségi kirándulás a Mátra vidékén 

A 12. században kis román 

templom épült itt, amelyet a 

századok során kibővítet-

tek.  A  középkori szárnyas oltár 

pótlására a 16. század végén 

készült a hazánkban egyedülálló 

Jessze-oltár. Középen a gyertya-

padon Jessze életnagyságú 

szobra fekszik, akinek a törzsö-

kéből hatalmas fa sarjad, annak   

ágai tojásdad alakban kereszte-

zik a Mária születését ábrázoló 

festményt.  

A fa ágain Jézus ősei (királyok, próféták, 

köztük  Salamon és Dávid) ülnek, az össze-

hajló ágak felett Mária trónol a kisdeddel. 

A fa két oldalán egy-egy kandelábert tartó 

angyal áll, gyertyák világítják meg a fatör-

zsön nyíló tabernákulumajtót. 1806-ban a 

szobor elé copf stílusú oltárszekrényt állí-

tották, ekkor csonkították meg a szépen 

faragott, ősz hajú Jesszét 

A 8 méter magas Jessze-fa törzsén iratsza-

lagok kígyóznak az Énekek énekéből vett 

idézetekből. 1868-ban földrengést követő 

tűz okozott kárt az oltárban. A tűzkár nyo-

mait 1878-ban Reinhard és Hatzunder pesti 

aranyozó tüntette el. 

Ezután a gyöngyösi Szent Bertalan-plébániára mentünk, ahol Zoli atya roko-

na, Feri atya nagyon szívélyesen fogadott bennünket, borral, pálinkával kí-

nált, így nehezen tartottunk ki eredet tervünk mellett, hogy az egyházmegyei 

kincstár és a templom szépségeit megtekintsük.  

Szent Bertalan templom, Gyöngyös 

Végül a jó hangulatú tarisznyás-kínálós ebéd után 

erre is sor került, majd a Mátra vidéki zöldmályi pin-

cészetben inni, mit is beszélek, imádkozni és énekel-

ni tanultunk Zoli atyától:  

Mestereknek Mestere, mondd meg, mi 

az Egy (Kettő, Három…)? 

  

EGY az Isten, a Jóisten, aki él örök-

ké, mindörökké. Ámen. 

KETTŐ: Mózes táblája, egy … 

HÁROM a pátriárka, kettő… 

NÉGY az evangélista, három… 

ÖT az Egyház parancsa, négy… 

HAT pohár bor, Kánaánból, igyunk 

egyet barátságból! Öt… 

HÉT a szentség, hat… 

NYOLC boldogság, hét… 

KILENC az angyali kar, nyolc… 

TÍZ a Tízparancsolat, kilenc… 

TIZENEGY a Szent Szüzek, tíz… 

TIZENKETTŐ apostol, tizenegy  

G.E. 



 A program szerintem nagyon változatos 
volt. A hét folyamán minden nap egy Egerhez köt-
hető szent életével ismerkedtünk meg. Például 
Szent Orbánnal, Páduai Szent Antallal, Kapisztrán 
Szent Jánossal. Fél napot töltöttünk Bence vezeté-
sével a várban, aki elmondta, hogy mi történt 
1552-ben. Számomra a legérdekesebb a kazama-
tákban való séta volt. Láthattuk, mivel figyelték a 

törökök mozgását a várvédők: dob tetején borsóval, vizes tállal. El-
játszottuk az egri vár ostromát a Püspökkertben, csak mi nem fegy-
verekkel, hanem számokkal háborúztunk. Nagy örömömre egy egész 
napot az egri strandfürdőben töltöttünk. Az ebédünk ekkor nagyon 
finom volt! Anna és Dödő hagyta táborunkra a rengeteg hambur-
gert, amit Dávid frissen sütve hozott délben utánunk. Egy-egy zápor 
megijesztett minket a fürdőben, de behúzódtunk a benti medencék-
be. Megnéztük az egri székesegyházat, jártunk az Érseki Látogató-
központban is. Megcsodáltuk a korábbi püspökök öltözetét és lakosztályait, gyönyörű festményeket is láttunk. 
A „Város a város alatt” tulajdonképpen az egri érsek pincerendszere volt. Ide gyűjtötte be az egész egyházme-
gye borait az érsek. A tikkasztó melegben jó érzést volt lemenni a kellemesen hűs mélységbe. Itt nemcsak a 
pincerendszert mutatták be, hanem Eger régi mesterségeit is. A legizgalmasabb az volt, amikor lekapcsolták a 
lámpákat, és sötétben kellett végigmenni a föld alatti lovaskocsis körforgalomban. 
Zoli és Gábor atya szerda délután szentmisével zárta a lelkinapot. Mindenki elmondhatta saját könyörgését, és 
rengetegen ministráltunk. 

A tábor csúcspontja a csütörtök-pénteki kirándulás volt! Bár a felsőtárkányi buszra 
nehezen fértünk fel, a kezdeti nehézségek után a kisvasúton már külön vagont kaptunk. 
Énekszótól zengett az erdő. A Stimecz-háztól a Samassa-házig gyalogoltunk, de megérte a 
fáradságot. Egy gyönyörű kis ház várt ránk az erdő közepén egy kis tisztáson. Akinek délután-

ra maradt még energiája, az fölmehetett a Tar-kőre, 
innen gyönyörű kilátás nyílt az egész tájra. Bár izgul-
tunk, hogy medvével találkozunk, de nem jött felénk 
egy sem. Visszaérve 3 méteres nagy máglyát raktunk 
Barabás Zsolt, Ádám apukája segítségével. Este virslit, 
hagymát sütöttünk, nutellás palacsintát ettünk Dávid-
nak köszönhetően, és rengeteget énekeltünk a tűz kö-

rül. A bátrabbak az éjszakát is itt töltötték. A péntek délelőtt már a rendrakással és városba való visszajutással 
telt. A szombati tábort záró mise végén Zoli atya okleveleket osztott a tábori munkánkért.   

Én is köszönetet szeretnék mondani elsősorban Meskóné Bircsák Gyöngyvérnek a tábor szervezéséért, 
Gábor atyának a napi bevásárlásokért, szentmisékért, a lecsóért, Zoli atyának az állandó humoráért, szervezé-
séért, Hámori Beliánnak az esti zenéléséért, Veronikának, Kingának, Joubinak, Balázsnak, Góbi Gábornak, Beli-
ánnak a szervezői munkájáért.  Nagy köszönet Antal Dávidnak, aki fáradhatatlanul sütött-főzött a tábornak a 
nyári hőségben.  
És mindenkinek, aki örömtelivé, vidámmá és felejthetetlen élménnyé tette ezt a nyári tábort számomra! 

Meskó Hunor 

„Honda! Harakiri! Nippon! Jamasoto!” - üvöltöttük körben 
állva játék közben a hittantáborban július második hetében. 
„A Dunában úszik egy zsömle, a Borika bele van tömve.” 
„Minden ember ember, csak a hóember nem ember.” - éne-
keltük jártunkban-keltünkben a hét folyamán. 

A belvárosban tudták, hogy ott táborozunk. A 
városban sétálva ugyanis mindenkinek na-
gyot köszöntünk. Jókat játszottunk a szervita 
rendház udvarán, főleg fociztunk, simogattuk 
az egri Karitasz kutyusát, akit Foltinak nevez-
tek el a lányok.  



 

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. 

Templomunk felszentelésének 22. évfordulóját   augusztus 19-én ünnepeljük. 

11.30-kor Snell György segédpüspök úr ünnepi szentmisét mutat be,  

melyen az Imperatrix Énekegyüttes és az Albinoni Kamarazenekar működik közre  

Schrajbert Zsolt vezetésével.  

A szentmisét követően közös ebéd lesz e templomkertben. Aki tud, hozzon süteményt!  

Délután 4-kor a hagyományos papok-papák focimeccsel zárjuk az ünnepet.  

Töltsük együtt egyházközségünk legnagyobb ünnepét!  

 

Augustus 20-án 13 órakor Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr meg-

bízásából a Mária Rádió budapesti stúdiójától (1133 Budapest, Gogol utca 

28.) gyalogos zarándoklatot szervezünk Székely János szombathelyi me-

gyéspüspök vezetésével a Szent István Bazilikáig.  

Ez nagyszerű alkalom, hogy imádságos lelkülettel érkezzünk az ünnepre.  

A bazilika előtti téren 15 órától kulturális programok lesznek:  

Köszöntőt mond Böjte Csaba ferences rendi szerzetes.  

A rendezvényen hallhatóak lesznek a Sanctus Stephanus Kárpát-medencei versmondó ver-

seny díjazottjai, fellépnek a Szentpéterfai Talentumok és a Csillagszemű Gyermek-

táncegyüttes. A műsort Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes ezen 

alkalomra összeállított népénekének csokra zárja.  

17 órakor szentmise, majd Szent Jobb körmenet lesz.  

Ünnepeljük együtt Szent István királyt! 

A krisztinavárosi  

Havas Boldogasszony   

templom búcsúnapja  

 

augusztus 4-én és 5-én lesz.  

 

A szombati szentmise kivé-

telesen 19.15-kor kezdődik  

az espereskerületi atyák  

és hívek részvételével.  

 

Vasárnap 11 órakor lesz az 

ünnepi nagymise.  

 

A délelőtti szentmisék után 

az esti szentmise kezdetéig 

folyamatos szentségimádás-

ra van lehetőség.  

 

 

A Mária Út teljes útvonalán, minden 

szakaszon egy közös célért, az édes-

anyákért szervez zarándoklatokat a 

Mária Út Egyesület  önkéntesei segít-

ségével 2018. augusztus 25-én, 

Nagyboldogasszony ünnepe után.  

Bővebb információk:  

http://www.kemesze.org/zarandoklatok/1uton-nemzetkozi-zarandoknap/ 

 az édesanyákért  

Huszti Zoltán:  

Átvérzett képek  

A Liget Galéria kiállítása  

megtekinthető aug. 2-30-ig  

Bővebben: https://

www.youtube.com/watch?

v=SqVrkxXArl4 


