
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2020. április 

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

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat, 

az üres templomba besurranok. 

Egy lélek, aki Istent látogat. 

A szentek komoly arca rám ragyog.  

Ha násznép járt ma itt: feledve rég, 

és mise sincs, se karinges papok, 

az oltáron két öröklámpa ég, 

az Istenemmel egyedül vagyok. 

A templom üres, a lelkem tele. 

Megértjük egymást, pedig nincs szavunk, 

itt állok, szemben állok Ő vele, 

s nem látja senki, hogy együtt vagyunk. 

 Reményik Sándor gyönyörű verse elképesztően aktuális. Sokan vágyhatunk most a templom csendje után, de felelős 

magatartásunk azt diktálja, hogy maradjunk otthon. Ám a templom áll, visszavár bennünket. Míg ez a nehéz helyzet tart, addig 

is kitart Piroska néni és Magdi néni, Füzesi János a gondnok, Leskó Zoltán, a kántor és nem utolsó sorban Gábor és Zoli atya. 

Nekik ez az otthonuk, itt élnek, itt fizetik a közüzemi díjakat nemcsak maguk után, hanem a templom után is. De miből, hiszen 

nincs perselyezés? Nehéz anyagi helyzetbe kerültek ők is, mint az országban sokan.   

Igen, mindenki krizisben van, mert kibillent konfortzónájából, és más megvilágításban látja az életet. Hirtelen jelentéktelenné 

váltak dolgok és felértékelődtek mások. A nagyböjt (és a karantén) alkalmat ad arra, hogy ebben a helyzetben átgondoljuk az 

életünket. Minél jobban tudunk csatlakozni Jézushoz, annál jobban látjuk, hogy mi a feladatunk. Észrevesszük, hogy felelősek 

vagyunk egymásért. És nemcsak a vírus átadásának elkerülésében, hanem a segítségnyújtásban, a támogatásban is meg kell 

nyilvánulnia ennek a felelősségvállalásnak. Hiszen már régóta tudjuk, hogy az egyházközség működtetése főként a hívek ado-

mányaiból, az egyházadóból és a perselypénzből történik. (Lásd honlapunk/Templomunk fenntartása) Keresztény kötelessé-

günk az egyházközség támogatása! Az egyházjogi könyv (CIC) 222. 1§ kánonja és püspökkari rendelkezés alapján nettó jövedel-

münk egy százalékát a plébániának be kell fizetnünk. Ha ezt megtesszük, nem sodorjuk nehéz helyzetbe azokat a papokat, akik 

életüket tették arra, hogy minket boldogságra segítsenek, az Istenhez vezető úton támogassanak. Főpásztorunk, Erdő Péter 

mai videóüzenetében is arra buzdított bennünket, hogy az imádság mellett keressük azt, mivel tehetünk jót másoknak.  

Ezért arra kérem az egyházközség tagjait, hogy aki megteheti, most fizesse be az évi egyházadóját és/vagy a perselybe szánt 

adományát a Magyar Szentek Plébánia 11711034-20060240 / közlemény: támogatás számlaszámra.  
Gere Edit 

Olyan végtelen áhítat fog el, 

mintha erdőben néznék csillagot, 

ahol az örök, ős csend ünnepel, 

pedig – csupán egy templomban vagyok. 

Reményik Sándor: Üres templomban 

Állok, térdre nem hajt a vágy hatalma 

csak fürkészem a nagy Akaratot; 

úgyis addig állok, míg Ő akarja 

s ha nem akarja: összeroskadok. 



 
Fontos, hogy most, mikor nem találkozhatunk egymással 

személyesen, tudjuk, ki milyen élethelyzetben vészeli át 

ezt az időszakot. Fizikailag távol, de egymásra figyelve 

erősíti közösségünket, imára sarkall egymás iránt.  

 Ezért akit elértem, megkérdeztem, hogy a jelenlegi járványhelyzet milyen hatással van nagyböjti időszakára  

Március 12-én a holland kormány betiltotta a 100 
fős vagy nagyobb gyülekezéseket (már 600 fertő-
zött volt az országban). Az egyetemünk nagyon 
helyesen úgy döntött, hogy az osztályok létszá-
mának számolgatása helyett inkább minden ok-
tatást eltöröl, és az egyetem gyakorlatilag bezárt. 
A hivatalos álláspont az volt, hogy aki tud, dol-
gozzon otthonról. Én ezt szó szerint vettem, és 
másnapra foglaltam egy repülőjegyet Budapest-
re. Azóta önkéntes karanténban élek, mert ott 
sokkal több a fertőzött, és az utazás során még-
iscsak érintettem két repteret, és egy hatalmas 
campust.  Szerencsére úgy tűnik, hogy nem kap-
tam el, vagy tünetmentesen megúsztam. 
              (Pállfy András) 

Én már elég régen úgy éreztem, hogy az emberiség 
megint megérett a Jóisten beavatkozására, amit ed-
dig háborúk, most a járvány ránk bocsátásával tett 
meg. Az Ő türelme sem végtelen, és az emberiség 
rettenetesen elzüllött. Hála Neki, a Bonum TV-n 
van lehetőség minden napi szentmise-hallgatásra, 
nézésre, így csak a valódi szentáldozás hiányzik. 
Tudomásul kell vennünk, hogy ezt az elszigeteltsé-
get is fel kell ajánlanunk kiegészítésként, pici hoz-
zájárulásként az Ő szenvedéséhez. A Facebookon 
Zoli atyát is láthatjuk, hallhatjuk, ami szintén na-
gyon-nagyon jó. Most végre valami jó célra hasz-
nálhatjuk a technika vívmányait! 
Imádkozzunk egymásért, magunkért, szeretteinkért, 
minden betegért, orvosért, ápolóért, és mindenkiért, 
aki sok áldozatot vállal ezekben a nehéz időkben! 

(Czárán Erzsébet) 

Abszurdnak hangzik, de ez a helyzet fizikai állapoto-
mon - korlátozottságomon - nem változtatott. A lelki 
nyomás annál inkább. De ezen a plusz terhen is még 
több imával, Úrhoz-való fordulással próbálok felülemel-
kedni (hasonlóan az eddigi "gyengeségek" legyőzéséhez 
szükséges napi erő "feltankolásához" ). A nagy különb-
ség az aggódás, a félelem  magunkért, a többi emberért, 
országunkért, a világért. Most fokozottan. 
Az imákba kapcsolódásra hívó lehetőségeket - a körül-
ményekhez mérten - kihasználom. Bár nem vagyok nagy 
számítógépes, régen használt facebook  oldalamat is 
látogatom, Zoli atya energia-koncentrálását, a testvérek 
imáit, a magaméval  is szeretném erősíteni. (…) 
A bezártság-probléma, mint feszültségforrás mindenki-
nek nehéz...Még többet dolgozhatunk az önuralmunkon 
                                                          (Menyhárt Anikó) 
 



Járni tanulok 

Előre tervezett, járásjavító ortopéd műtéten estem át néhány héttel ezelőtt. 

Nagyböjt kezdetekor, hamvazó szerdán, nagy örömömre, segédeszközzel már 

önállóan mentem el, a kórtermemmel egy szinten lévő kórházkápolnába. Ak-

kor még nem gondoltam arra, hogy kiszámíthatatlan hosszú idő előtt ez lesz 

az az utolsó mise, melyen személyesen részt vehetek. (…) Nagyböjt második 

napján jöttem haza, hogy itthon folytassam a kurzust, műtétem céljának eléré-

se végett. Ezt, akár külön lehetőségnek fogadhattam, a húsvéti készületre, a 

kisebb kellemetlenségek felajánlásával. 

Eleinte segítségem is volt, addig míg a korona vírus korlátozásai ezt is meg 

nem szüntették. (…) Időm van az imák és lelki olvasmányok, szinte korláto-

zás nélküli alkalmazására. Keresztutat "járok" elméletben, minden nap. 

És gondolkozom, összefüggéseket keresek, az Úr kegyelméből olyanra is talá-

lok, melyek, csak ezekben a nem mindennapi körülményekben tárulhatnak, 

tárulhattak fel előttem. 

Jelenleg, nemcsak én vagyok gátolva a szentmiséken és egyéb nagyböjti szertartásokon a személyes részvételben. Hívőtársaimnak is 

le kellett mondani erről, fokozatosan. Nagyon felnőtt keresztényekké kellett váljunk, elhagyva a "támogató kereteket". Ha sántikálva 

is  de haladni kell  Nagypéntek és a Feltámadás felé. Nem lettünk teljesen eszköztelenek, meg kell tanuljunk élni a fennmaradó lehe-

tőségekkel és hála Istennek, ezekben azért elég nagy a kínálat. 

Tehát: tegyük le a mankót és társait, támaszkodjunk az Úr által felkínált segítségekre, a modern technika vívmányaira. 

Vegyük igénybe a csendet, rendezzük gondolatainkat: hálaadásra  és továbbhaladásra! 

Tanuljunk meg járni keresztutunkon, Példánk van és a cél ugyanaz. 

Igen, járni tanulok testben és lélekben!"                                                                                                                              (Trager Mária) 

 A bennem gomolygó érzés Zoli atya egyik online-prédikációja hallatán fogalma-

zódott szavakká: Jézus itt van velünk szüntelenül. Ennek, és az erre való vágyakozás-

nak átélése – a „Hozzád közelebb” törekvése a böjti időszak legfontosabb üzenete 

számomra – e rendkívüli helyzetben is. S ha ez az érzés be tudja tölteni a lelkem, ak-

kor a nyugalom is velem marad. Segít a szorongásra okot adó tényezőket, történéseket 

a józan ész határáig kiküszöbölni, segíti a megszokott életkeretek fenntartását e 

szürreálisig abszurd és  megszokhatatlan helyzetben, segít a testi-lelki kiegyensúlyo-

zottság örök libikókajátékát fenntartani.  

A jó Isten újabb figyelmeztető jelet küldött – sokadjára már  - bárcsak értenénk be-

lőle végre! De történjék bármi és bárhogyan, Jézus velünk van és marad  - szólítva 

vagy szólítatlan - küzdelmeink, percnyi létünk örök kísérőjeként,  lelki társként, szen-

vedéseink hordozójaként. Hiszem, érzem.  

S e hit – az erőm.                                                                                        Csűrös Csilla 

Beszámolóitokat továbbra is kíváncsian várjuk!  



„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz 
vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari 
napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét di-
csőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak he-
lyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz 
hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet 
láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törőd-
jenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszköd-
jenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott 
fel: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseim-
ben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s 
az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva 
lelkemet kezedbe ajánlom.«” (Szent István legendája Hartvik püs-
pöktől.) 

Szent István fent leírt felajánlása végigkísérte  a magyar történelmet.  Regnum Mará-
num, Mária országa mindig hitet és erőt kapott a nehéz helyzetekben: Boldog asszony 
anyánkhoz, égi nagy patrónánkhoz tudtunk imádkozni. (Az Üdvözlény Mária magyar 
változatában az Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja szöveg szerepel az erede-
ti Szent Mária, Isten anyja helyett. ) 

Akik jártak már Fatimában, nagyon jól tudják, hogy számtalan magyar vonatkozása van 
a kegyhelynek. Kondor Lajos atya, aki a Győri Egyházmegyében született, verbita szer-
zetesként a fatimai kegyhelynek nagyon meghatározó személyisége volt, és a három lát-
nok gyermek boldoggá avatásának is ő volt a posztulátora. A kegyhely keresztútját a 
külföldön élő magyarok építették, erre a lehetőséget éppen azért kapták meg, mert ha-
zánk volt az első, amely Mária oltalmába ajánlotta nemzetét. Az évszázadok során sokan 
követtek bennünket.  

A mostani felajánlás megerősítése a régi kérelemnek.  Rendkívüli jelentőségű ez, hiszen 
annak idején azért tettük meg külön-külön e felajánlást, mert a Fatimai Szűz közbenjárá-
sát kérve Jézus Krisztustól reméltük népünk vallási életének megújulását.  

Most pedig az együttes felajánlásnak az a szomorú oka, hogy a világméretű járvány Európa-szerte sok em-
berben félelmet, aggódást váltott ki. Nagyon sokan munkanélkülivé válhatnak, nem tudjuk még, mikor lesz 
vége, többen belehalhatnak ebbe a betegségbe, már hazánkban is elhunytak néhányan. 

Az egészségügyi dolgozók hősies erőfeszítést tesznek azért, hogy a betegeket segítsék. Az ország kormánya 
is igyekszik a tőle telhető legtöbbet megtenni azért, hogy minél kevesebb áldozata legyen. Viszont nálunk, 
embereknél sokkal többet tud tenni Isten, a Szűzanya közbenjárása által. Reméljük, hogy mindnyájan, akik 
Európában, illetve a felajánló országokban élünk, rövidesen megtapasztalhatjuk az imádság erejét. Nagyon 
nagy szükségünk van rá! 

Fatima püspöke március 25-én, 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 

ünnepén úgy döntött, hogy or-

szágát ismét Mária oltalmába 

ajánlja. Ehhez több más nemzet, 

köztük hazánk is csatlakozott.  



A Kongresszus hetén, szerdán Budapest plébániái látják vendégül a zarándokokat, köztük a Magyar Szentek Temploma is, ahol Char-

les G. Palmer-Buckle mutatja be a legszentebb áldozatot szeptember 16-án, 17 órakor. Bár a fő nyelv angol lesz, mégis arra buzdítok 

mindenkit, hogy kapcsolódjon be, mutassuk meg magunkat, és azt, hogy egyek vagyunk hitünkben és az Oltáriszentségben. 

A ghánai érsek úr 1950-ben látta meg a napvilágot, 6 fiú- és 5 lánytestvére van, 26 évesen szentelték pap-

pá, 16 évvel később püspöknek egy újonnan alapított egyházmegyében, 2005 óta pedig érseknek vallhatja 

magát. 13 évig volt a főváros, Accra érseke, 2018 óta látja el a Cape Coast-i érsekség vezetését. Filozófiai 

és teológiai diplomája mellett utóbbi szakterület doktorának is mondhatja magát. Gábor atyával sok közös 

témájuk lehet: éveken át volt az Afrikai Regionális Karitász elnöke, valamint a Nemzetközi Karitász alelnö-

ke. Az évezred elején hazájában tagja volt a kilenctagú „Nemzeti Megbékélési Bizottságnak”, amelynek 

célja az volt, hogy feltárja Ghána viharos évtizedeinek erőszakos és emberi jogokat sértő cselekményeit. 

Palmer-Buckle atya egyébként is aktívan részt vesz a közéletben: 2002-ben bocsánatot kért azokért a bű-

nökért, amellyel afrikaiak járultak hozzá az amerikai rabszolgatartáshoz, és rendszeresen felszólal a konti-

nens politikai erőszak körébe tartozó ügyek kapcsán és a homoszexualitás témakörében.  

Várjuk szeretettel Ghána egyik nagytudású egyházi vezetőjét!                                                                                  (Szilágyi Peti összefoglalója) 

Hamarosan nagycsütörtök, amely bár Krisztus szenvedésének kezdete és kereszthalálának 

előestéje, mégis ekkor, az utolsó vacsorán adja nekünk az egyik legnagyobb ajándékát: meg-

alapítja az Oltáriszentséget. Ekkor ajándékozza nekünk magát a kenyérben és a borban.  

Az idei évben, amikor a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, különösen is 

érdemes elmélkednünk arról, hogy mi számunkra az Oltáriszentség, mi számunkra Jézus 

Krisztus valóságos jelenléte, amelyet szent vendégségnek is szoktunk nevezni. Ebben hívtam 

segítségül Lenzsér-Mezei Katát, aki a kongresszusra készített egy különleges monstranciát, 

valamint hozzá kapcsolódóan további liturgikus tárgyakat is. Az oltárkereszt optikai üvegből 

készült, amit ha alulról megvilágítanak, prizmaként töri meg a fényt, ezzel is utalva a feltáma-

dásra. Az Élet Forrását jelképezi az egyik püspökgyűrű és mellkereszt, amely a monstranciá-

ban található kék üvegből készült. A réz kehely és a hozzátartozó teljesen átlátszó üveg tartó, 

valamint a két mellkereszt egyedi és megismételhetetlen. Az alkotó kiállításán így vallott ró-

luk: „Alkotásaimmal egy gondolatmagot szeretnék elültetni. Kibillenteni a látogatót az ilyen 

tárgyakhoz kötődő ismert, megszokott, hagyományos elképzeléseiből. Hiszen miért is monda-

nánk, hogy Krisztus gótikus, vagy Krisztus barokk? Krisztus egyetemes, kortalan és transzcen-

dens.”  

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus a világ katolikus hívőinek ünnepe és találkozója. 
Ezért igen nagy öröm és megtiszteltetés, hogy idén Magyarországon kerül rá sor. (A koronaví-
rus járvány következtében elképzelhető ezzel kapcsolatos változás, de a cikk megírásáig nem 
került lemondásra és elhalasztásra sem az esemény.) Ahogyan egy szlogen mondja: most mi 
látjuk vendégül a világot. Az ideérkező zarándokok számára meg kell mutatnunk, hogy a 
híres magyar vendégszeretet nem csak szóbeszéd, hanem valóság. Épp ezért a szervezők na-
gyon várják a különböző szállásfelajánlásokat. Ez lehet a saját otthonunk egy-egy üresen álló 
szobájának megosztása, lehet kiadó albérletünk ideiglenes felajánlása, illetve olyan közösségi 
szálláshely, ahol kisebb-nagyobb csoportok is eltölthetnek egynéhány éjszakát. Fontos, hogy 
minden esetben biztosítva legyen a megfelelő tisztálkodási lehetőség és a szállásadóktól azt is 
kérik a szervezők, hogy lehetőségükhöz mérten kis ennivalóval, esetleg meleg vacsorával is 
támogassák a vendégeket. Szállásfelajánlásra az alábbi elérhetőségeken van lehetőség: 
https://www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok;  
Kérdés esetén az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címre írjanak, vagy a +36/20/262-69-89-es 
telefonszámon kaphatnak felvilágosítást. 

Gere Dömötör 

 

https://www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok
mailto:egyhaziszallas@iec2020.hu


A Magyar Szentek Ifjúsági közösségének facabook oldalán   

bekapcsolódhatunk egyházközségünk húsvéti szertartásaiba:   

Nagycsütörtökön: 18.30 

Nagypénteken: 15.00 

Nagyszombaton:20.00 

Húsvét vasárnap :10.00 

Húsvét hétfőtől ismét 18.30 tól van a szentmiseközvetítése 

A Magyar Katolikus Egyház hivatalos honlapján is találhatunk 
segédanyagokat, imádságokat, melyek segítenek abban, hogy 
lélekben is készülhessünk Urunk feltámadásának ünnepére: 
https://katolikus.hu/ 

Más élő közvetítések alkalmait megtalálhatják a Magyar Kurír 
honlapján: 
(https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-
elo-szentmisekozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket)  
vagy a Keresztény közvetítések gyűjteményének Facebook-
oldalán is: 
(https://www.facebook.com/groups/845140862575770/). 

 Az alábbi honlapokon is hasznos segítséget találhatunk a 
nagyheti készülethez: 
https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_254.html 
http://plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=2074 
http://plebania.net/hittanterem/?
op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111 

A Nagyhét zsolozsmáiba is bekapcsolódhatunk az Imaórák 
liturgiájának egy- vagy négykötetes kiadásával, illletve az 
online felületen: https://lh.kbs.sk/hu/default.htm és a telefo-
nos applikációval is: https://play.google.com/store/apps/
details 

Olvassuk minden nap a Szentírást! 

Az Éneklő Egyházban is találhatunk a Nagyhétre vonatkozó részeket, amelyekkel be tudunk kapcsolódni a liturgiákba. 

Az élő közvetítéseket könnyen követhetjük az online elérhető 
és ingyenesen letölthető  Adoremus liturgikus kiadvánnyal:   
https://ujember.hu/adoremus/. 

Barsi Balázs OFM különleges segédanyagot állított össze a 
Nagyhétre, amely a szertartások otthonainkban is végezhető 
részeit mutatja be. Az összeállítás segítséget nyújt a családok 
számára, hogy teljes legyen az ünnep. Letölthető az alábbi lin-
ken: https://drive.google.com/file/ 
1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view 

A Magyar Szentek Plébánia ifjúsági közössé-

ge facebook oldal nyilvánossá vált, mindenki 

számára elérhető! 

Zoli atya minden nap 17 órakor kiteszi az 

oltáriszentséget, és a 18.30 órakor kezdődő 

„nyilvános” miséjéig látogatható. 

Szeretnénk létrehozni egy plébániai hírle-

velet annak érdekében, hogy a járvány ide-

jén mindenkit tudjunk tájékoztatni az aktu-

alitásokról. (Természetesen ez később is 

hasznos lehet.) https://forms.gle/

NrQ4XR3sTbPwf5qX6 

Kérjük, hogy mindenki küldje el nevét, e-

mail címét és telefonelérhetőségét a do-

motor.gere@gmail.com címre.  

Természetesen az adatokat bizalmasan 

kezeljük! 

Húsvétkor különösen is fontos, hogy szentségekhez járuljunk, 
amelyre most korlátozottan van módunk. Az Egyház lehetősé-
get biztosít erre is, a teljes bánat felindítása és a lelki áldo-
zás révén. ÉLJETEK a LEHETŐSÉGGEL, kegyelmi állapotban 
ünnepeljük húsvétot! 
http://monor.vaciegyhazmegye.hu/tokeletes-banat-
felinditasa-lelki-aldozas/ ( 
Kérjük, hogy vigyázzunk papjainkra, és csak súlyos esetben 
keressük meg őket szentgyónási igényünkkel!  

https://katolikus.hu/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmisekozvetites-
https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmisekozvetites-
https://www.facebook.com/groups/845140862575770/
https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_254.html
http://plebania.net/hittanterem/?op=view&k_id=2074
http://plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111
http://plebania.net/hittanterem/?op=viewalkat&min=0&kid=0&akid=111
https://lh.kbs.sk/hu/default.htm
https://play.google.com/store/apps/details
https://play.google.com/store/apps/details
https://ujember.hu/adoremus/
https://drive.google.com/file/d/1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view
https://drive.google.com/file/d/1LwUH_fI6vnM8DcyLyg55rWfFuoIfk-8C/view
http://monor.vaciegyhazmegye.hu/tokeletes-banat-felinditasa-lelki-aldozas/
http://monor.vaciegyhazmegye.hu/tokeletes-banat-felinditasa-lelki-aldozas/


Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónapelső 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: http://www.magyarszentektemploma.hu/ 

Kapcsolódjunk be a nagyheti szertartásokba rádión, televízión 

vagy világhálón, melyet az alábbiakkal még közelibbé, elmélyül-

tebbé tehetünk: 

• A kezdés előtt megfelelően hangolódjunk rá a kezdődő liturgiá-

ra. Ha megoldható, készíthetünk egy házi oltárt is. 

• Távolítsunk el mindent, ami zavaró: Halkítsuk le vagy kapcsol-

juk ki a környezetünkben lévő készülékeket. Ha okoskészüléken 

követjük a liturgiát, lehetőleg az alkalmazásértesítéseket is né-

mítsuk le. 

• Imádkozzuk a mise ránk eső részeit hasonlóan ahhoz, ahogyan 

eddig is tettük azt a szentmisén: amennyiben lehetséges, gesztu-

sainkban és testtartásunkban is kövessük a szentmise rendjét 

(ülés, állás, térdelés). 

• Végezzünk lelki áldozást, amelyet lehetőség szerint előzzön meg a tökéletes bánat. Az alábbi imákkal is megtehetjük ezt: 

- Tökéletes bánathoz: 

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly 

sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltat-

lanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem, és mind ideig-, 

mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltkép-

pen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, 

legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. 

Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot, 

hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet 

többé semmi bűnnel, de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a 

bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz)  meg nem 

bántalak,és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 

Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, 

hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam. Boldogsá-

gos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen. 

- 

Lelki áldozáshoz: 

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. 

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. 

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább 

lelki módon, a szívembe!  

Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! 

Vagy: 

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek 

magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe és végy lakást ben-

ne örökre! A mi Urunk, Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked 

adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. 

Segédanyag a Nagyhét személyes és családi imádságaihoz 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsának jóváhagyásával 

Az otthoni keresztutak végzéséhez segítség lehet néhány keresztút-

gyűjtemény: 

http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf 

- A keresztfához megyek c. könyv, Agapé kiadó 

- Amelyik családban kisgyermek is van, ott javasoljuk kiemelni a ke-

resztút állomásai közül valamelyiket (pl. Jézus elítélése, Jézus elesé-

se, Jézus találkozása édesanyjával, Cirenei Simon segítsége, Jézus 

halála és feltámadása), amelyről beszélgethetünk a kicsikkel, esetleg 

le is rajzolhatjuk vagy el is készíthetjük közösen az otthon található 

alapanyagokból (pl. kőre festéssel, papírkartonból, fadarabokból), és 

úgy beszélgessünk róluk, megfogalmazhatunk az állomásokhoz egy-

egy imát. 

 Különféle imádságokkal is készülhetünk Urunk feltámadásának ün-

nepére, melyekhez az alábbiakat különösen is ajánljuk: 

• Ájtatosság Jézus hét szaváról (Éneklő Egyház, 1068. 

old. vagy Melléklet, 5.old.) 

http://www.ppek.hu/konyvek/Keresztut_gyujtemeny_1.pdf

