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

 A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2019. október 

 

Itt a Magyar Szentek templomában és a Szent Júdás Tádé kápolnában is tartunk rózsafüzér alkalmakat október-
ben. Hozzáteszem – hivatalból. A legjobb az lenne, ha lenne bennetek közös akarat és vágy együtt imádkozni. 
Erre bátorítalak titeket, de ne nyűgként, ne elégtételként akarjátok – akkor inkább ne akarjátok. 

A Kruspér utcai kápolnában, minden kedden van rózsafüzér imádság egész évben. Az itt imádkozó hölgyeknek 
küldetésük ez és közös örömük. Alkalmuk nyitott, ide is becsatlakozhattok, de amit fontosabbnak tartok, hogy 
inkább sok belső meggyőződésű rózsafüzér-kör alakuljon, amelyeket nem tartunk számon, amiknek a létéről 
sem tudunk, amelyek benneteket valóban összekötnek egymással és az Istennel.  

Családok! Legyen a közös esti imátok egy tized rózsafüzér ebben a hónapban! Adjátok gyermekeitek kezébe a 
láncot, hadd forgassák, hadd tapasztalják!  

Fiatalok! Imádkozzunk együtt a hittanórákon egy-egy tized rózsafüzért! 

Gábor atya és Zoli atya, imádkozzátok együtt a rózsafüzért! 

Testvérek! Imádkozzuk együtt a rózsafüzért! 

Üdvözlettel: Szűz Mária és Zoli atya 

Molnár C. Pál (1894-1981) festménye  

Az Édesanyánk. Valóságos ember, aki megszülte Istent – Jézus Krisz-
tust. A legfőbb közbenjáró. Elefántcsonttorony, Aranyház. Magyarok 
Nagyasszonya! 

 Számomra a fenti felsorolásból, az Édesanya a legfontosabb. Így kö-
zös gyermeke vagyok Jézussal. Mély titok és óriási biztonság. Isten 
közelérkezésének második legszebb titka.  

Úgy gondolom, hogy amit itt írok nektek, az a hivatalos tanítás mel-
lett csak személyes kötődésben tud érvényesülni. Tudomást veszek-e 
Édesanyámról. Elismerem-e a tényt, hogy Mária nekem tényleg Édes-
anyám. Ti pedig, vértestvéri foknál erősebb módon a testvéreim. 

Én, mint vértestvéretek, szólok, hogy most október hónapban – külö-
nösen is hazavár minket, Mária házába – az imádság házába – a rózsa-
füzér imádságba.  

Hetente, hétfő esténként, nyolc-tíz, húsz és harminc év közötti fiatal 
férfival imádkozom együtt a rózsafűzért. Az együttléteink valóságo-
sak és elevenek. Nem magunk miatt. Elmegyünk Mária házába és vele 
együtt szólítjuk szent fiát. Eközben egymást is jobban megismerjük, 
és látható és láthatatlan módon segítjük.  



Milyen módon tudnak bekapcsolódni a plébániák az Eucharisz�kus Kongresszusra való felkészülésbe? 

A legfontosabb az ima, valamint az egyes előkészítő évekhez kiado� segédanyagok segítségével dolgozni a plébánia megújulásán. 

Lehet tartani Szentségimádás Iskoláját, katekézis-sorozatot a szentmiséről. Be lehet kapcsolódni az ősszel induló Evangelizáció Is-

kolája képzésbe, mely szeptember 23-án indult a városmajori templomban, a 18 órai misével kezdve, és 10 alkalmon keresztül jut-

hatunk elméle, és gyakorla, segítséghez. Ezen kívül a közösségeinket tudjuk az Eucharisz,a felé vezetni, vagy ha nincsenek közös-

ségek, akkor ehhez is kapunk segítséget a 2. év kiadványaiból, ami letölthető az iec2020.hu oldalról. Várunk önkénteseket, akik 

már most regisztrálhatnak. Még két világméretű szentségimádást szervezünk. Idén Krisztus Király előestéjén és jövőre Úrnapja 

szombatján. Ezekbe is be lehet kapcsolódni. Személyesen pedig ki-ki továbbadhatja az információkat, feliratkozhat a hírlevélre, 

hogy mindig jól tájékozo� legyen. 

A 2. felkészülési év központjában a közösségek állnak. Milyen prak�kus segítséget tud adni ahhoz, hogy egyénileg még ak(vab-

ban részt tudjunk venni a felkészülésben? 

Ehhez érdemes elolvasni a 2. év kiadványát, aminek címe NEKtek—veletek. Az Eucharisz,a forrás az egyház számára. A megvalósí-

tása már a közösségen múlik. Fontosnak érzem, hogy minden hívő tudatosan élje katolikus iden,tását, mert a hiteles élet a legjobb 

tanúságtétel a világ felé. Ezzel is Isten Országát építjük. 

Ha önkéntesként szeretnénk segíteni az esemény megvalósítását, akkor erre milyen módon van lehetőség? 

Az iec2020.hu oldalon lehet regisztrálni. Várjuk azok jelentkezését is, akik a kongresszusig tudnak segíteni, és azokét is, akik a kong-

resszus ideje ala�. Előre köszönjük.  

Milyen olvasmányt ajánl az olvasóknak, mely segíthe� a felkészülést? 

A 3. év kiadványa a legújabb: MindenkiNEK—mindenkivel. Ennek közpon, témája az evangelizáció.  

2020. szeptember 13. és 20. közö/ a plébániai közösségek hogyan tudnak részt venni az Eucharisz�kus Kongresszuson, illetve, 

hogyan tudnak csatlakozni a programsorozat egyes eseményeihez? 

Mindenkit hívunk a részvételre. Ezen kívül szerdán jó néhány plébánián nyelvenként fogadjuk az ide zarándoklókat. Fontos, hogy a 

zarándokok elhelyezésében is fogunk segítséget kérni a hívektől, a plébániáktól. A hét folyamán a délelő�öket a Hungexpón töltjük 

imával, előadással, tanúságtétellel, szentmisével, fakultációkkal. Olyan lesz, mint egy lelkigyakorlat, amely mindenki számára nyi-

to�. De talán még fontosabb, hogy o� legyünk a nyitómisén, az eucharisz,kus körmeneten szombat este és a zárómisén vasárnap 

délelő�, hiszen így teszünk tanúságot hitünk és Jézus Krisztus melle�. A közpon, programokon kívül a plébánia is szervezhet helyi 

kiállítást, programot, amire másokat is meghív. Legyen ez a hét egyfajta misszió is.  

Szöveg: Sz.J – Gellértesítő Magazin 

Már javában zajlik a felkészülés, mely jelenleg a máso-

dik évben tart, és hamarosan ráfordulunk az utolsó sza-

kaszra. 2019. szept. 13-ától ugyanis az utolsó egy éves 

felkészítési szakasz veszi kezdetét, melynek végén Ma-

gyarország 1938 után 83 évvel később újra lehetőséget 

kap arra, hogy vendégül lássa a Római Katolikus Egyház 

rendszeresen megrendeze, világméretű eseménysoroza-

tát. Arról, hogy ebben nekünk, a közösségünknek és a 

plébániáknak mi lehet a szerepe, Dr. Fábry Kornél atyát, 

a NEK fő3tkárát kérdeztük. 

„Minden forrásom belőled fakad” Zsolt. 87,7 
 

A plébániák szerepe  

a Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszus során 



Már csak néhányan vagyunk, akik valóban átéltük! Tizennnyolc éves voltam, a Képzőmű-
vésze" Gimnázium negyedikes növendéke. Előző nap a Rákosi-korszakban szokásos tün-

tetésre vezényeltek bennünket, erősen fenyege*ük az ,,imperialistákat '' ( Amerikát ) : ,, el a kezekkel ...! '' (stb.) 
- talán Koreától, vagy már ki tudja, miről, kiről - kiabáltunk tanári vezetéssel, természetesen. Es"g tarto*, fá-
rasztó volt.  

Másnap az iskolai portán a közeli egyetemisták felhívását olvastuk a táblán: „Srácok, gyertek délután tüntetni!” 
Megint ?! Ha nem kötelező?... Tanítás után hazafelé menet óriás tömeget lá*am vonulni a Duna–parton, és se-
hol egy vörös zászló! Ismeretlen jelszavak, lelkes fiatal arcok - csatlakoztam! Így kerültem a Bem térre, és i* 
lá*am az első lyukas zászlót Rákosi-címer nélkül, és hallha*am a tömeget, mely a független Magyarország el-
jö*ét követelte. Tudtam és éreztem, hogy ez és ilyen a történelem!  

Este már a szüleimmel voltam a zsúfolásig telt 
Kossuth téren, és mindnyájan visszautasíto*uk 
Nagy Imre szavait, aki elvtársaknak szólíto* min-
ket. Hazaérve aztán kapunyitás közben távoli 
fegyverropogást hallo*unk, emlékeztete* min-
ket a nem túl régi háborús időkre.  

Fiú osztálytársaim fegyvert fogtak, mi lányok, - 
míg lehete* - az iskolában vártuk őket zsíros ke-
nyérrel és teával. A tanárok sehol, csak neveze-
tes igazgatónk, Nolipa István Pál hasalt bátran a 
kémia előadóterem katedrája ala* - éjszakán-
ként kibújva - Psóra bácsi, a pedellus gondosko-
dására szorulva. Persze, mindezt csak később 
tudha*uk meg. Volt mitől re*egnie, kiadós moz-
galmi érdemei okán.  

Elevenen élnek emlékeim! Október 25-én ismét a Parlamentnél voltam Anyámmal, a halomra lő* halo*akat 
emelgetve o*honról elszökö* öcsémet keresve. Emlékszem a Lánchíd és az Alagút közö* egymással há*al álló 
két szovjet tankra, a látvány aláfestő zenéjét szorgos kalapácsütések szolgálta*ák: a sarki ház tűzfaláról verték 
le a Dicsőséges Vörös Csillagot. Az egész városban a nyito* ablakokon keresztül a ,,szabad Kossuth Rádió '' 
hangja hallatszo*, és Beethoven Egmont nyitánya. Nekünk komponálta a szerző ?!  

Aztán elszabadult a pokol. Magyar Ka" iskolatársam a Köztársaság téren halt hősi halált a sebesülteket mentve, 
mikor az ávósok a mentősöket is gyilkolták. Későbbi férjem a Corvin közben harcolt. Koreai és görög osztálytár-
saink szintén fegyvert fogtak a mi oldalunkon. Az Amerikai Egyesült Államok szenátusa által fenntarto* Szabad 
Európa Rádió teli torokból ígérte a Nyugat segítségét. Megjö*?  

Megint magunkra maradtunk. Megszokhatnánk. November negyedike után a hónap végére ismét tanulók 
le*ünk. Tizenke*en maradtunk. Néztük az üres padokat… Jö*ek a hírek, ki hová ment. Csányi Zoli osztálytár-
sunknak, aki szintén a Corvin közben harcolt, osztályfőnökünk, Bors Jenő, aki orosztanárunk is volt, megígérte, 
hogy felakasztatja. Zoli Amerikába ment, ahol fiatalon, tragikus körülmények közt meghalt. Aztán az iskola far-
sangi bált rendeze*, de mi nem táncoltunk, a tanár urak hiába kérleltek bennünket. Orosz nyelvből sem voltunk 
hajlandók ére*ségizni, a beígért jó osztályzatok ellenére sem. Az országban jö* a megtorlás, az akasztások kora, 
az utcákon valósággal vadásztak a fiatalemberekre. A reménytelenség meghozta a maga eredményét: 1957 má-
jus elsején vörös zászlók ala* a zsúfolásig megtelt Hősök terén ,,lelkesen '' ünnepelt a Dolgozó Nép...  

...és így tovább, és így tovább…               

Wieber Marianne  

1956. október 23.  



 

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. 

Templombúcsúk:  

Sziklatemplom, Pálos templom, ünnepi mise:  

október 8-án kedden este 20:00 –kor.  

A Kruspér utcai kápolnában Szent Tádé ünnepét 
október 27-én vasárnap tartjuk a szentmisék ke-

retében reggel 8 és este 7 órakor . 

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 

Missziós vasárnapi gyűjtés:  

Október 2o-án vasárnap a miséken.  

Szeptember 22-től az M5 televíziós csatornán  
52 héten keresztül 52 istenes verset  

hallgathatunk meg  
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 

készülve, ismert és kevésbé ismert költőktől, szín-
művészek előadásában. 

 A műsor címe: Estéli zsoltár.   

OKTÓBER 19. SZOMBAT PLÉBÁNIAI PIKNIK MAKKOSMÁRIÁN! 
 

9:00 indulás a plébániáról a Normafához (várhatóan tö-
megközlekedéssel) 

kb. 10:00 indulás Normafáról Makkosmáriára kirándulás 
keretében 

11:00 mise a kegytemplomban 
mise után ebéd (otthonról hozottból),  

játék, kilátólátogatás, rózsafüzér,  
móka, kacagás 

A kegytemplom és a Makkosi-rét elég jól megközelíthető 
autóval is.  

BÁRKI BÁRMIKOR CSATLAKOZHAT! 

Októberben minden nap rózsafüzért mondunk:  

a kápolnában mindig a mise után,  

a templomban szombaton a mise előtt,  

de a többi hétköznapon a mise után. 


