
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2020. június 

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

Juhász Gyula: Trianon 

Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 

Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 
Európának, a Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 

És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes műveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derűt. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 
Dicsőség és gyász örök fészkeit. 

Szívettépően fájdalmas jubileumhoz érkezünk 2020. június 4-én; ezen a napon lesz éppen 100 éve, hogy 

aláírásra került az a bizonyos, mindenki által jól ismert trianoni békediktátum. Terveim között szerepelt, hogy e 

korántsem örömteli évforduló alkalmából röviden összefoglalom majd a gondolataimat, és megosztom a legis-

mertebb közösségi oldalon. Mielőtt azonban ezt megtettem volna, kaptam egy megtisztelő felkérést, így itt, a Mi 

Újság? hasábjain is szavakba önthetem azokat az érzéseimet, amelyek e témakörrel kapcsolatban bolyonganak 

bennem. A következő sorokban tehát azt szeretném kifejteni, hogy mit jelent számomra Trianon, és (mivel alap-

vetően így terveztem) most nem egy száraz, történelmi eseményeket felvonultató esszét szeretnék ismertetni, 

hanem pusztán (és főleg) egy inkább érzelmi alapú megközelítést tennék közzé. 

     Gondolataimat egy kicsit messzebbről indítanám. Első találkozásom Nagy-Magyarországgal általános iskolás 

koromban történt; harmadik, vagy negyedik osztályos kisdiák voltam, amikor az osztályfőnököm mutatott ne-

künk egy térképet, ami a történelmi Magyarországot ábrázolta. Máig tisztán él a fejemben ez az emlék, mint 

ahogy az is, hogy Ilona néni, a térképpel a kezében megkérdezte tőlünk, hogy látjuk-e a „halacskát”, ugye olyan 

alakja van Magyarországnak, mint egy nagy halacskának? Bár ekkoriban, 9-10 éves fejjel még valószínűleg nem 

nagyon fogtam fel, hogy milyen jelentőséggel is bírt ez a jelenet, később többször is visszagondoltam rá, és most 

is, amikor a századik évfordulóhoz közeledünk, ez volt az első, ami eszembe jutott. Ha emlékeim nem csalnak, 

később, otthon édesanyámtól érdeklődtem, valami ilyesmi formán: „Anyu, Magyarország régen ilyen nagy is 

volt?” Bizony volt. Kicsi koromban mesélte nekem a nagymamám, hogy amikor ő volt iskolás, szokásban volt 

egy szólás-mondás, amely így hangzott: „Kis-Magyarország nem ország, Nagy-Magyarország mennyország”. 



     Jó tizenhat évvel később, történész hallgatóként az ELTE padso-

rai között ültem egy historiográfia előadáson, amelyen a magyar 

történészelődök munkásságáról tanultunk. Takács tanár úr arról be-

szélt, hogy milyen furcsának számít az a tény, hogy bár Trianon 

már jó száz évvel ezelőtt volt, mégis, még ma is vannak olyan em-

berek, akiknek ugyanolyan szívszaggatóan fáj, mintha csak manap-

ság történt volna, pedig azóta jó néhány generáció felnőtt, és a mai 

fiatalokat gyakorlatilag már semmi konkrét kapcsolat nem fűzi eh-

hez az eseményhez. Ő mindezt a nemzedékek közötti emlékek át-

adásával magyarázta, én azonban már akkor is, azelőtt is, és most is 

pont fordítva láttam, illetve látom a dolgokat: számomra éppen az a 

megdöbbentő, ha valakinek ez nem fáj, sőt esetleg közömbösen tekint rá, néha még örül is neki. Erről egy sok-

szor ismételt idézet jut eszembe: „Magyar az, akinek fáj Trianon”. Bár egyetlen rokonom sem származik Csonka

-Magyarországon kívülről, de ettől függetlenül nekem nagyon is fáj. Lehet, hogy ez gyerekesen hangzik, de én

mindig is úgy képzeltem el, hogy Magyarország egy élő, „lélegző”, érzésekkel teli lény. És sosem értettem, hogy

miért kellene azért bárkit is lenézni, mert szívében gyászolja a hazáját. Számomra olyan érzés ez, mintha egy élő

emberi testet csonkítottak volna meg, csak a törzsét meghagyva, vagy mintha egy anyát szakítottak volna el gyer-

mekeitől (a gyönyörűségesen szép Erdélytől, Kárpátaljától, Délvidéktől, Felvidéktől, Muravidéktől). Egy gyászo-

ló anya fájdalmát pedig illendő tiszteletben tartani, még ha fiai esetleg nem is voltak makulátlan életű, hibátlan

emberek. Nekem vérzik a szívem, és olykor egy-egy könnycsepp is kicsordul szememből. Szathmáry István: Tri-

anont ledöntjük című versének olvasása közben akár több is.                                                              Muhari Patrik

hallgatom Zoltán atya egyperceseit. Sokszínűsége, újszerűsége igen megfogott. 
Tovább gondolásra igen alkalmas. Elmélyítették bennem, Richard atya segítő 

szavait, az „itt és most” fontosságára, életünk számbavételére.  
A karantén  kiszakított  a napi rohanásból, kényszerűen meg kellett állni. Hiába volt új napirend, sokféle munka, 
online órák, előadások, tanulmányok írása. Hiányoztak az emberi kapcsolatok, a gyerekeim, unokáim ölelése. 
Elmentem a Magyar Szentekbe, ami mindig nyitva van. Egyre kevesebb a nyitott kapu, ajtó a templomokban. 
Maradjon nyitva mindig ez az ajtó, mert igen nagy a szükség  van a nyitott ajtókra.  
Beültem, egyedül voltam. Kizártam az utca  lármáját, kívül hagytam a lelkemben kavargó zajokat. Megérintett  a 
csend.  Megérintett  a jó Isten.  Nem figyeltem semmire. Csak ültem, és szívemből jött: a „köszönöm Istenem.”  
A templom csendje segített abban, hogy megpróbáljak rendet tenni magamban. Segített abban, hogy felállítsam 
a fontossági sorrendet életem cselekedeteiben. A templom csendje ráébresztett helyemre a világban, s talán a 
helyes út felé vezet, hogy ráébredtem létem kicsinységére. A templom csendje segített megtisztulni, segített 
abban, hogy többet figyelmezzek  a hitemre. 
"A lélek ajándékát ki-ki azért kapja, hogy használjon vele." Használjon vele magának, hogy másként lássa a vilá-
got. Lássa benne a szeretetet, lássa benne a megbékélést, lássa benne mindazt, amiért Jézus hitünk szerint az 
életét adta. Így juthatunk el ahhoz a tanításhoz: "Amit nem akarsz magadnak, ne tedd a másiknak."  
Üljünk be a templomunkba, és a világ zaját kirekesztve figyeljünk a csendre. Rátalálhatunk azon kevés kegye-
lemteli pillanatokra, amelyek elrohannak mellettünk, mert nem vigyázunk, nem figyelünk rájuk. A templom 
csendje, a hit ereje, a lélek tisztasága kell ahhoz, hogy készen legyünk a szeretet és az öröm befogadására.  

Lux Judit 

Ferenczy Károly 

(1862-1917) 



Bérmáláskor a Szentlélek nem egyik pillanatról a másikra változtat meg minket. Nekem sem vett rögtön gyökeres fordulatot az éle-

tem, de ez alatt az egy év alatt több apró változást észleltem magamban és az Istennel való kapcsolatomban. Nyitottabb és magabiz-

tosabb lettem, és erősödtem a hitben.                                                                                                                                     Scholtz Julianna 

2019. májusának közepén végre ismét olyan dolog történt plébániai közösségünk körében, amire régen volt utoljára példa: 

Rengeteg bérmálkozó volt,  a bérmálkozók és bérmaszülők megtöltötték az első 4 sort minden padsorban. Egyházmegyénk püspö-

ke, Snell György püspök atya megbérmálta azokat, akik évek óta készültek arra, hogy a Szentlelket ünnepélyesen megkaphassák. 

Manapság az az általános, hogy valaki 9-10 éves korában veheti magához először az Oltáriszentséget, és 14-15 éves korában bér-

málkozik. Én is 9 évesen voltam elsőáldozó, de a káplánok elhelyezése miatt a bérmálás szentségében 20 évesen részesültem. Ezen 

hosszú várakozás is hozzájárult ahhoz, hogy minél jobban vágyjak a Szentlélekre, valamint választott védőszentem, Szent II. János 

Pál pápa, a fiatalok pápájának oltalmára. Szimbolikus, hogy a bérmálás és az európai parlamenti választások egy napra estek, így 

talán nemcsak a bérmálkozókért imádkozhattunk, hanem a kontinensünk megtéréséért, az új vezetőkért, képviselőkért is, hogy 

igazságban, bölcsességben kormányozzák Európát.  

A bérmálkozás óta fokozottan érzem a Szentlélek működését, néha úgy, hogy tükröt tart elém, néha úgy, hogy látszólag véletlen 

történéseken keresztül, de jó irányba terelget engem. Nem feledkezhetünk el második őrangyalomról, Szent II. János Pál pápáról 

sem, aki iránt azóta is mind nagyobb tisztelettel vagyok, és akinek a képe a csepeli Kisboldogasszony templom orgona-játszóasztala 

mögött van kifüggesztve. Amikor ott orgonálok, ránézhetek, és ilyenkor mindig örömöt „csempész” a szívembe a szeretetteljes mo-

solyával, ilyenkor különösen is érzem, hogy segít engem az élet helyes útján haladni.                                                        Angyal Márton 

A tavalyi bérmálkozásom óta eltelt egy teljes év. Számomra ez hihetetlen. Annyira gyorsan elrepült ez az év a fejem felett, mintha 

benne se lettem volna igazán. Pedig nagyon is benne voltam. Az elmúlt egy évben rengeteget változtam, és főleg lelkileg. Az életem-

ben elég ingadozóan érzem Isten jelenlétét. Változó, hogy mennyire járok szentmisére, a jelenlegi helyzetben egy kicsit elfordultam 

a Szentlélektől és Istentől, de ennek ellenére tudom, hogy akkor van mellettem igazán, amikor én rá sem hederítek. Amikor elfordu-

lok tőle, akkor a vállára vesz engem és úgy megyünk tovább az úton.  

Rendkívüli, katartikus és kissé hihetetlen érzés volt a bérmálás. Megerősödött az Istenkapcsolatom, és hihetetlen nagy lelki erőt 

kaptam. Közel hozott Istenhez. És talán ez az egészben a legfontosabb, ha közel érzed magad Istenhez, akkor még közelebb hoz, ha 

esetleg nem érzed magad annyira közel hozzá, akkor ez megerősít benne, hogy Isten és a Szentlélek igenis melletted van. Ezt akkor 

is tapasztalom a mindennapjaimban, amikor nem figyelek. Akár egy kis konyhai baleset is tudna hatalmas bajt csinálni, de mégis 

vigyáznak rám. És rád is. Mindannyiunkra.  

Elmondhatatlanul jó érzés, amikor nem vagyok annyira jól, fáradt vagyok és semmihez nincs kedvem, akkor pont rám ír az egyik 

barátom, akivel mindent meg tudok beszélni. Tudom, hogy nincsenek véletlenek, Isten mindig pont akkor és pont azt a személyt,  

helyzetet vagy problémát adja, ami megerősít és segít téged. A Szentlélek mindig ott van veled, ha bajban vagy, megvéd, és erőt ad, 

hogy segítséget kérj, amihez néha nem elég egy szimpla elhatározás. Ha más van bajban, erőt ad, hogy segíts neki, és te óvd meg őt, 

ahogyan téged is megóvnak. A Szentlélek veled jár az úton, akkor is, ha esetleg nem figyelsz rá, de legfőképpen akkor, amikor úgy 

érzed, hogy egyáltalán nincs rá szükséged. Ő ott van. Melletted. És segít, bármekkora problémád van. Csak merj szólni neki. Hívd, 

hogy segíteni tudjon.                                                                                                                                                                        Hunyady Levente 

Megkérdeztünk  

néhány tavalyi bérmálkozót,  

hogy van jelen a Szentlélek életükben. 

Íme a válaszok: 

A bérmálkozásom óta egyértelműen erősebben érzem életemben a Szentlélek jelenlétét. Alapjaiban változott meg a hozzáállásom 

mind Istenhez, mind pedig embertársaimhoz. Sokkal jobban rá tudom magam bízni az isteni gondviselésre.   Scholtz Nóra 

„A Szentlélek gyümölcse viszont szeretet, 

öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szelídség és önuralom.”  (Gal 5, 22 –24)

Drippey Béla 



Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónapelső vasár-

napján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, megteheti a 209-22-24-es telefonszámon vagy az 1507 Bu-

dapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: http://www.magyarszentektemploma.hu/ 

A szentmisék rendje visszaáll a régi rendbe:, sőt kiegészül azzal, hogy kedden és szombaton az interneten is látogatható. 

Június 13-án, Úr napja előtti szombaton 

országos szentségimádási nap lesz. 

Templomunk közössé-

ge is bekapcsolódik:  

17 órától 18: 30-ig, a 

szentmise kezdetéig  

a Magyar Szentek 

Templomában  

járuljunk az Úr elé! 

Magyar Szentek 

Temploma 

Szent Tádé  

Kápolna 

Hétfő: 17 : 30  _________ 

Kedd: 7 : 00 17 : 30 

Szerda: 7 : 00 17 : 30 

Csütörtök: 17 : 30 7 : 00 

Péntek: 7 : 00 17 : 30 

Szombat: 18 : 30  ________ 

Vasárnap: 9 : 00, 11 : 30 

19 : 00 

8 : 00, 19 : 00 

A trianoni szerződés aláírásnak 100. évfordulójára 
június 4-én csütörtökön 

17.30-kor  a Magyar 
Szentek Templomá-

ban  ünnepélyes szent-
misén emlékezünk. 

A szentmise után a temp-
lomkertben ünnepség 

keretében 
egy emléktábla leleplezésére kerül sor.  

Beszédet mond Soltész Miklós Egyházi és Nemzetiségi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkár. 

Közreműködnek az Erdődy Kamarazenekar tagjai. 
Mivel a templomkert nagy, így bármilyen nagy tömeg eseté-

ben is a védőtávolság betartható! 
Mindenkit várunk erre az eseményre! 

IDÉN ELMARAD A HITTANTÁBOR! 

Tekintettel a járvány következményire, valamint az ottalvós táborok megtartásának feltételeire, ezen a 

nyáron nincs lehetőségünk tábort szervezni hittanosainknak. Az általunk keresett táborhelyek egyikén 

sem tudnánk az előírt feltételeket biztosítani. 

NAPKÖZIS TÁBORT SZERVEZÜNK, ha lesz rá igény! 

Június 29. hétfőtől  – július 3-ig péntekig  8,00 – 17,00 között a plébánián. 

Hozzájárulás: 5000 Ft. (A többi költséget a plébánia és az alapítvány vállalja.) 

Program: kirándulás, sport, Velencei-tó, tízórai, ebéd, uzsonna… 

Jelentkezés: jún. 13-ig a plébánia e-mail címén (magyarszentekbp@freemail.hu) 


