
 A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2018. október 

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

Mária öröme 
Mária látogatóba érkezik Erzsébethez, aki hamarosan életet ad Keresztelő Szent Jánosnak. Hosszú utat tett 

meg Názáretből a Megváltó édesanyja - részben a hegyek között is utazva. Amikor fáradtan belép Zakariás 

házába, köszöntése után örömmel üdvözli őt Erzsébet - Ura anyjaként. A magzat is felujjong méhében Má-

ria köszöntésén, aki ekkor már maga is a Szentlélek által fogant Jézust hordozza. A Szentlélek örömteli ára-

dásba kezd az Urat felismerő emberek között: a hittel teli emberek között. Máriát és Erzsébetet olyan vég-

telen boldogság fogja el, hogy Mária dalra fakad. 

Gyönyörű női hang tölti be Zakariás egész házát. Mária arról énekel, hogy elérkezett az igazság pillanata. Az 

az idő, amit már olyan régen vártak az emberek. Az a pillanat, amikor az Úr felemeli az alázatosakat és a 

szegényeket, míg a gőgösöket letaszítja trónjukról. S ez a pillanat nem tűnik most már el, hanem az Úr ir-

galma megmarad nemzedékről nemzedékre az istenfélőkön.  

Mitől lehet ilyen boldog ennek a két asszonynak a találkozása? Érezhetjük, hogy ez a boldogság nem pusz-

tán a találkozásuk tényéből fakad, hanem két ember között kialakuló lelki kapcsolatból. Ennek mélyén leg-

inkább attól, hogy a Szentlélek áradása létrejön közöttük. 

Míg az egyik hordozza magában a Szentlelket, addig a másik 

várakozik annak az érintésére. Ebben az örömteli feszültség-

ben jön létre a lélek áradása. Életünkben megtapasztalhat-

juk, hogy mind a várakozás, mind a Szentlélek hordozása 

egyaránt bennünk lehet.   

A várakozástól és a szeretettől bensőséges találkozás ad le-

hetőséget a fény kiáradására, arra, hogy a Szentlélek betölt-

se Zakariás hajlékát; másképpen a találkozásainkban kialaku-

ló személyes teret is. A lélek áradása fakaszt bennünket dalra. Isten vágya, hogy a bennünk élő Szentlélek 

számára utat nyissunk mások felé.  Ez csak a személyes vá-

rakozással és odaadással telített találkozásokban, emberi 

kapcsolatokban lehetséges. Amikor megéljük találkozása-

ink keserű szárazságát, a kiáradó fény hiányát, gondoljunk 

arra is, hogy talán hiányzik belőlünk a nyitottság vagy az 

ajándékozás vágya a másik ember felé. Csak az örömteli 

találkozásokban tudunk dalra fakadni, és átélni a Szentlélek 

áradását.  

Ez Mária öröme. 

Szigeti Szabolcs 



A Sztálin úti iskolában délutános voltam, már sötétedett, 

amikor kiszabadultunk a 3. osztályból. A kapuban apám-

mal kellett találkoznom, hogy átkísérjen a Szinyei-Merse 

utcai hittanra. Nem vitt át. Azt mondta, hogy most haza 

kell menni, mert felbolydult a város, és tüntetés lesz a 

kommunizmus ellen. Már nyáron bekapcsolódtam kissé a 

politikai életbe, mert gödi nyaralásunk Duna-partján egy 

délben nagy durranásokra lettünk figyelmesek Budapest 

felől. Talán ágyúdörgés? Megtudtam, hogy Rákosi elvtár-

sat leváltották, illetve később tájékoztattak, hogy saját kérésére felmentették (akkor ezt így hívták), felrakták egy moszkvai repülőre, és 

soha nem jött haza (élve). A durrogásnak persze, nem volt ehhez köze, csak a szüleim aggódtak.  

Így hát a nevezetes napon hazafelé indultunk, kissé gyorsított lépésekkel. Az Oktogonhoz (November 7. tér) érve a nagy forgalomban 

megjelent egy kisteherautó, és hirtelen egy halom röplap repült le róla. Apám felkapott egyet, és gondosan elrejtette, csak fojtott hangon 

annyit mondott ismét, hogy tüntetés lesz. Az meg mi, gondoltam, de nem mertem kérdezni. Hazaérkeztünk a Horn Ede utcába (ma Wei-

ner Leó u.), aztán anyám fogott kézen, és gyorsan elindultunk női szabó főnökéhez, hogy elvigye a ruhát, amit neki kellett összefércelni. 

A Nagymező utcán mentünk, ahol a szovjet Sztálin elvtárs 70. születésnapja tiszteletére elnevezett 70-es troli járt (mint ma is). Néhány 

perc múlva kórusban kiabáló tömeg fordult be a Bajcsy-Zsilinszky út felől: „Le a vörös csillaggal, fel a magyar zászlóval!”; „Vesszen 

Gerő, a hídverő”; „Ruszkik haza” és így tovább. Megállították a szembe jövő trolit, az emberek leszálltak, és csatlakoztak a tüntetőkhöz. 

Mi behúzódtunk egy mellékutcába, és onnan néztük az eseményeket.  

- Végre! – kiáltotta felénk egy fiatal nő. Anyám visszakiáltott: 

- Végre! 

Aztán a tömeg Himnuszt énekelve elhömpölygött. 

Reggel iskolába kellett volna mennem, de nem engedtek el, mert azt mondták, veszélyes és lövöldöznek. Én izgatottan kinyitottam az 

ablakot, de mivel hirtelen lövések dördültek el, ijedten visszahúzódtam. Forradalom volt. 

Délután Kossuth-címert rajzoltunk a nővéremmel. Géppuskalövések, ágyúlövések, aknatűz. Ez hallatszott be az utcáról. 

Másnap anyámnak vásárolni kellett mennie. Tejet, kenyeret, miegymást. Sokáig nem jött vissza. Rózsafüzért imádkoztunk hangosan. 

Aztán megjött. Az oroszok egy tankról lőtték a Nyugati téren a sorban állókat. Harmadnap tűzszünet volt. Leköltöztünk a pincébe, a 

leomlott farakások tetején aludtunk. Az óvóhelyen a ház kommunista lakói rendezkedtek be, és rettegve kérték apámat, hogy hadd hall-

gathassák a Szabad Európát.  

Néhány nap múlva kimerészkedtünk az utcára, láttuk a masírozó tankokat és a kis növésű tatár arcú orosz katonákat.  

A rádió Mindszenty szózatát sugározta. Napok múltán csend lett, majd egy hajnalban ágyúlövések zaja közepette szólt a rádióban Nagy 

Imre miniszterelnök segélykiáltása:  „Ma hajnalban a szovjet csapatok megtámadták hazánkat!” 

Pár hónap múlva - költözésünk után - a Práter utcai iskolában március 15-én ünnepély volt, ahol a szavalókórusban Vörösmartyt idéz-

tük: „Most tél van és csend és hó és halál”. Micsoda bátorság 

’56. október 23. 

Egy fiatal történelemtanár kollégám 2014 őszén megkérdezte: 

          - Mi az a 301. parcella, mi van ott? 

Mintegy harminc év elteltével mi is felfedeztük a rákoske-

resztúri temető 301. parcelláját, ahová a kivégzett mártírokat elföl-

delték. Csendben, lopakodva eljött a szabadság kora, ünnepélyesen 

átalakult a gyalázatos hely, melyen családunk 50 forinttal támogat-

ta a fejfák állítását. Állami és iskolai ünnepélyek helyszínévé vált.        

1989.  

Gere György 



2018 szeptember 18-án este a Magyar Szentek Temploma szép eseménynek adott ott-
hont, amelyet   az Ars Sacra rendezett „Isten Szépsége” címmel.  
Fecske Orsolya festőnő képei - és kérdése - nyitották meg a Szépségről való elmélkedést: 
Gondolkodtunk-e már azon, hogy a Szépség   miért „épp úgy” érinti meg az ember lel-
két. Rögtön meg is kaptuk az ésszerű választ: Attól függően, hogy „készítők” vagy befo-
gadók vagyunk, mást és mást jelent a Szép.  
A festőnőt például a zene ragadja meg olyan elemi erővel, hogy  egyszerre van jelen a 
szépség, az öröm és a fájdalom. Ő Furier: Pie Jesus c. darabját hallgatva élte át a napok-
ban ezt a szívet szétfeszítői érzést, más egy irodalmi mű,  versírás, -hallgatás, színházi  
élmény kapcsán tapasztalja meg „ugyanezt”.  („Pattanó szívem feszítve húrnak…” Kosz-
tolányi emléktáblája a Bartókon.) A katarzis megfoghatatlan élményét fejezi ki a 
Szentírásban Izajás próféta jövendölése   a  „fájdalmak férfiáról” („aki elől eltakarjuk 
arcunkat”). Az bizonyos, hogy a Szépség, vagyis a Teremtő Isten Lelke,  fogja  megváltani 
a világot. Ezért imádkozik az Egyház a művészekért így: „Istenünk! Te adod a művészek-

nek a tehetséget. Tedd, hogy munkájuk által sugározzanak a világra reményt és örömet!” 
Smikál György verse, melyet Prazsák Csilla (Jöjj fel ide” c.  festménye ihletett, a Jelenések könyvéből „kölcsönözte” gondolatmenetét.  
A vers is csak erősítette az est sugallatát: a Szépség örök talány. 
Huszti Zoltán káplánunk ezekkel a szavakkal vezette fel „átvérzett” képeit: 
 „Bennem a képek hatására csomó kosz és sértődöttség oldódik ki. A művész egyben feltaláló is; a Szépség keresése közben mindig 
rátalál valami váratlanra. Vannak képeim, amelyek hónapokig érnek, magukat alakítják”.  Zoli atya ezután festményeit körbe mutatta, 
csak címüket árulta el, s kérte, a csöndben engedjük - dolgozni - érzéseinket, gondolatainkat.  „Segítsetek közösen élni ezen a Földön!” 
– mondta, s ez akár egyik mottója is lehetne szentírásmagyarázatainak ill. prédikációinak.  
Ezután Smikál György: Fascinosum (Elbűvöltség) c. verse varázsolta el a résztvevőket a teremtett világ ujjongó szépségével.  
A művek bemutatása közben a szociális testvérek taizéi énekeivel hangolódtunk az élmények befogadására. Vezetőjük, Franciska test-
vér szavai csengenek fülemben: rácsodálkozni Isten szeretetére, növekedni naponta a szeretetben, vágyakozni Isten mérhetetlen Jósá-
ga és Szépsége után – ez  a rendezvény fő mondanivalója és a mi feladatunk is.  

Menyhárt Anikó 

ISTEN SZÉPSÉGE 
Képekben, versben, imában, zenében  

A rózsafüzér mint közösségformáló erő 
A rózsafüzér a leghatásosabb ima, mert a Szentírás tartalmához és szavaihoz a legin-
kább hű imaforma.  
A rózsafüzér nem liturgikus cselekmény ugyan, de egészében az imádkozást odavezeti. 
Nem véletlen, hogy II. János Pál naponta elimádkozta mind a négy rózsafüzért 
(örvendetes, fájdalmas, világosság és dicsőséges), és Ferenc pápa is gyakran biztat ben-
nünket erre.  
A rózsafüzér örvendetes titkai arra tanítanak, hogy az élet és a vallás örömteli, az ör-
vendetes titkok arról szólnak, hogyan találunk az örömre.  
A világosság titkai megtanítanak arra, hogy Jézus Krisztus tanítása fényt hoz az életünk-
be. Megmutatta dicsőségét és nekünk hagyta az Oltáriszentséget, hogy minden nap 
találkozhassunk vele. A fájdalmas rózsafüzér titkai azt magyarázzák, hogy Isten akaratát 
nem teljesítve a fájdalmak útján járunk. A dicsőséges rózsafüzér titkai arra a nagy iga-
zságra tanítanak, hogy az életnek van célja jelen életünk után is. A rózsafüzér húsz titka 
derít fényt arra, hogy a szentségek mindannyiunk számára léteznek, és elérhető közel-
ségben vannak. A titkok hangsúlyozzák, hogy rendeltetésünk helye a Menny – a jelen 
életünk utáni dicsőséges élet.  
A világnak ma nagy szüksége van az imára, ami Pio atya szerint a legnagyobb erővel bír. 
Mi a titka, hogy ilyen hatékony az imádság? Az lehet, hogy az imádság és az elmélkedés 
együtt van, és ennek középpontja Jézus Krisztus.  
A rózsafüzért a plébániánkhoz kötődő rózsafüzércsoportok, -közösségek imádkozzák, 
törekedve arra, hogy ne váljon sietőssé, gépies ismétléssé. A Kruspér utcai kápolnánk-
ban hosszú idő óta jól működő imacsoport imádkozik, sokan már az égi hazába költöz-
tek közülünk, így a jelen létszám nyolc-tíz főre tehető. Heti egy alaklommal, szerdán ½ 5 -kor jövünk össze, az utóbbi időben abban az 
örömben is volt részünk, hogy az Oltáriszentség előtt imádkozhattunk. Jó lenne, ha egyre többen csatlakoznának hozzánk úgy is, hogy 
kicsi idővel előbb jönnének a szentmisére, és még be tudnának kapcsolódni a közös imába.  
Ezzel a reménnyel megerősödve szeretnénk folytatni életünket a Szent Tádé Kápolnában, imádságban, szeretettben. 

Rózsafüzér imaközösség „Jézus az emberiségért” imacsoport 



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. 

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 szent-
mise: Okt. 2-án kedden 11 órakor 

Sziklatemplom, Pálos templom: Ünnepi szentmise : 
október 8-án hétfő este 19:00-kor  

A Kruspér utcai kápolnában Szent Tádé ünnepét októ-
ber 28-án vasárnap tartjuk a szentmisék keretében 

reggel 8:00 és este 19:00 órakor  

Missziós vasárnapi gyűjtés: Október 21-én vasárnap a miséken  

Magyar Szentek Plébánia hittanórái 2018. ősz 
BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK.  

1. évfolyam        Szerda     6.óra 

2. évfolyam        Kedd      6.óra 

3. évfolyam Csütörtök   6.óra 

4. évfolyam Péntek        5.óra 

5. évfolyam Péntek         6.óra 

6. évfolyam Szerda          6. óra 

7. évfolyam Szerda          7.óra 

8. évfolyam Péntek          7.óra 

 

MAGYAR SZENTEK PLÉBÁNIA 

Ovis-Családi napközi hittan: Péntek 17:00 - 18:00, Nagyterem 

Kisiskolás (elsőáldozó, ministráns): Péntek 17:00 - 18:00, Kisterem 

Bérmálkozó: Minden páratlan hétfő 19:00, Nagyterem 

Nagy-ifi csoportalkalom: Havi 1 este 

Katekumen:  Minden páros hétfő 19:00, Nagyterem 

Értékörzők (Szépkorúak hittanja): Havi 1 este 

Apakör:  Havi 1 este 

A plébániai kirándulás november 17-én lesz Pákozdra.  

Jelentkezés a  sekrestyében.  


