
A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2020. augusztus 

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

 1980. február 19-én születtem, szüleim hatodik gyermekeként. Elmondhatom, hogy meg-
van mindenem: nővérem, húgom, öcsém és bátyám is.  
Egészen kicsi koromban kaptam az első elhívást: még óvodás voltam, amikor elkezdtem ministrálni 
Kemenes Gábor atyánál. „Én is Gábor atya leszek”-mondtam. Kisiskolás koromban sokat segített, 
hogy figyeljek a szentmisén, az, hogy bátyámmal közösen megírtuk a saját misekönyvünket; min-
dig figyeltünk a szentmise egy-egy részére, és azt utána otthon leírtuk; így tartottunk teával és 
háztartási keksszel otthon mise-játékot.  
Amikor nagyobb lettem, hol vonatvezető, hol pap akartam lenni, hol pék, hol pap, hol tanár, hol 
pap... szóval így változott bennem. Végül is középiskolában ipari elektronikai technikát tanultam. 
Ezután a Műszaki Egyetem informatikus szakára kezdtem járni, de rögtön az első év decemberé-
ben az E-épület első emeletén elfogadtam az Úristen felszólító meghívását, így az egyetem első 
évének elvégzése után hozzákezdtem a teológia tanulásához.  
2007-ben szenteltek pappá, szolgáltam Soroksáron, azután Esztergomba kerültem, ahol 3 évig 
belvárosi káplán, valamint 1-1 évig szentgyörgymezői kórházlelkészségi és vízivárosi káplán vol-
tam. Így történhetett meg, hogy bár mindvégig ugyanaz volt a főnököm, és ugyanabban az ágyban 
hajtottam nyugovóra a fejemet, mégis minden évben mást csináltam. Nagyon-nagyon szép három 
év volt a főnökömmel, aki szintén Gábor atya volt. Hetente megtörtént, hogy keresték Gábor atyát, sztenderd kérdés volt 
„melyiket?”. Innen Kelenföldre kerültem, két évig szolgáltam egy hatalmas és szeretetteljes közösségben, majd elkerültem Pest-
szentimrére plébániai kormányzónak. Itt is rengeteg jó dolog történt, sok minden épp most érik be. Két és fél éve úgy döntöttem, 
hogy nekem jobban fekszik az alkalmazotti/káplán lét, mint a plébániai kormányzóság; Bíboros atya a kérésemet meghallgatta, és 
ezért most újra káplán vagyok. 
Amellett, hogy az egyházmegyében szolgálok, van egy vállalt feladatom is, amely a Hit és Fény mozgalomhoz kötődik, a magyaror-
szági papfelelős vagyok 2015 októbere óta. A Hit és Fény mozgalom értelmi fogyatékkal élők, családtagjaik, segítőik és barátaik 
egyenjogú közössége. Közösen járjuk Isten útját. Fogtok velük találkozni, mert ők a barátaim, és meg szoktak látogatni. Kérlek Ben-
neteket, fogadjátok őket szeretettel, és hívlak Benneteket, hogy barátkozzatok Ti is Velük! 
 
Csokorba szedtem, hogy már most előre minek örülök, hogy a Magyar Szentek Plébániára kerültem: 
Amikor a műegyetemre jártam, az I épületben volt az óráim egy része, és ebbe a templomba tudtam betérni imádkozni.  
Itt működik az Őrtüzek Imádság Háza, ahol szolgáló vagyok, mióta Gábor atya befogadott bennünket. Heti rendszerességgel imádko-
zom itt. Örülök, hogy most majd nem kell utaznom 40 percet oda és vissza, hanem csak lesétálok a szobámból, és itt vagyok.  
Ismét egy Gábor atya a főnököm… :) 
Szeretnélek Benneteket megismerni. 
Terveim:  
Szeretném a hittanórákat életkor szerint csoportokra bontani, valamint havonta egy plébániai közös kirándulást tartani, hogy az 
ismereteinket bővítsük életkornak megfelelő módon, és legyen alkalom az együvé tartozás megélésére, akár családi közös program-
ként is. Erről beszéltünk Gábor atyával és Zoli atyával is, jó ötletnek tartották.  
Veletek közösségben szeretnék szolgálni; az a tapasztalatom, hogy a közös gondolkodás és tevékenység építőbb és tartósabb, mint 
az egyéni. 
Zoli atya szavaival élve, a látens keresztényeket diagnosztizálni, az evangélium szavaival a véka alá rejtett lámpásokat a helyére, a 
tartóba segíteni. 

Szeretettel: Lak Gábor káplán 

Új káplánunk bemutatkozása 



 

 

 

 

A tábor június 29-től július 3-ig került megrendezésre. Idén a járványra 
való tekintettel indokoltnak találtuk, hogy a gyerekek csak napközben 
vegyenek részt a programokon. A tábor programjait a 8 és a 14 éves kor 
közöttiek egyaránt élvezték. 

Hétfőn elutaztunk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahol a gyerekek 
ugyanakkora érdeklődéssel fordultak az emlősök, bogarak, kétéltűek és 
madarak, mint a játszótér és a jégkrém felé. Láttunk ugráló majmokat, 
félelmetes tigrist, szaladó teknőst  és fogócskázó fókákat (majd kifejezet-
ten Zoli atya kérésére zsiráfokat is). Csodálattal figyeltük, ahogy a dél-
amerikai levélvágó hangya 50 méteres csövön keresztül szállítja a levá-
gott levelet a boly felé. E napon Szilágyi Péter (Maci) is elkísért minket 
utunkon. Sok élmény és izgalom után egy pizzázással zártuk a napot. 

Kedden a Velencei-tóra mentünk fürdeni, ahol időnket heves napsütés kísérte. A nagy pancsolásokat 
csak a déli órákban szakítottuk meg, amikor az árnyékban palacsintával csillapítottuk étvágyunkat, és 
társasjátékokkal ütöttük el az időt. A nap díszvendége Écsy Gábor atya volt. 
Szerdán a Dunakanyarhoz mentünk, ahol Nagymarostól Zebegényig túráztunk rejtelmes ösvényeken és 
lélegzetelállító vonulatok között. Miután Nagymaros beton utcáit elhagytuk már 300 méterrel a Duna 
szintje fölött voltunk. Ezek után utunkat folyamatosan lejtők és emelkedők színesítették. Zebegényben 
már kimerülten szálltunk fel a hajóra, ami visszavitt minket Nagymarosra. A nap fagyizással ért véget, 
mielőtt visszaszálltunk a haza induló vonatra. 

Csütörtökön esős időre számítottunk, emiatt úti-
célunkat az esztergomi aquaparkra módosítottuk. 
Zoli atya kíséretében ismerhettük meg a város egy részét. A fürdőbe való érke-
zés után a gyerekek önfeledt örömmel úszkáltak a medencékben, és a tízóriaiig 
elő sem kerültek onnan. A vízicsúszdák, medencék és jakuzzi mindenki számára 
megfelelő kikapcsolódást biztosított. Az aquapark elhagyása után először egy 
étkezdében majd egy fagyizóban ettünk mielőtt haza indultunk. 
A pénteki napot a plébánián és környékén töltöttük vízicsatázással, számháború-
val, frizbizéssel és sok-sok közösségi játékkal. A táborok szokásaihoz híven 
most sem maradhatott el a tábor idejére eső szülinapok ünneplése. A Gábor atya 
által biztosított ebédet Dávid kakaós csigái egészítették ki.  
A táborozók fegyelmezett magatartása és lelkes hozzáállása egy élményekben 
gazdag nyári kikapcsolódást eredményezett a szervezők számára is. 

Botond és Joubi 

 

H AS ZN ÁL ATI  UTA SÍT ÁS  A L E L K IPÁ S Z T O R 2 02 0  NEV Ű  KÉ S ZÜ LÉ KHE Z  
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 

Augusztus 1-jétől kézbesítünk önnek egy vadonatúj, Lelkipásztor2020 készüléket. A lehető legjobb felhasználói élmény érdekében, 
kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót! A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért Cégünk nem tud garanciát vállalni! 

Ha ön is azok közé tartozik, akikhez új Lelkipásztor2020 érkezik a héten, figyelmébe ajánlunk néhány fontos szempontot.  

Mint minden más termékünk, a Lelkipásztor2020 sem tud a megérkezésekor azonnal teljes értékű munkát végezni, szükséges egy 
úgynevezett bemelegítési időszak, melynek során nem teljesen zökkenőmentes a szolgáltatás. Kérjük türelmét! Amennyiben szeretné 
lerövidíteni ezt az időszakot, javasoljuk, hogy ajánlja fel a segítségét! 

Bár Cégünk termékeit úgy fejlesztettük ki, hogy a lehető legtöbb igényt kielégítsenek, a felhasználók nagy száma miatt elképzelhető, 
hogy nem mindenben tudnak megfelelni minden egyes felhasználó elvárásainak. (Amúgy, ha belegondol, ez lehetetlen is.) Az okozott 
kellemetlenségekért elnézését kérjük! 

Fontos figyelmeztetés! Bár Cégünk vezetője valóban mindenható, ám ez a tulajdonság senki másra nem jellemző nálunk. Emiatt, kér-
jük, ne lepődjön meg, ha a Lelkipásztor2020 sem talál megoldást minden egyes problémájára! 

Az ön által igényelt termék legfontosabb összetevője: ember. Így aztán lehetnek rossz napjai, fájhat a feje, lehet olykor meggondolat-
lan stb., kérjük ne lepődjön meg! Sőt ugyanezért szüksége van pihenésre, töltődésre, továbbképzésre. Kérjük, tartsa tiszteletben az 
ezzel járó korlátozásokat!  

Gyakran elhangzó panasz a termékeinkkel kapcsolatban, hogy nem eléggé szentek. Dolgozunk a probléma megoldásán, addig is szí-
ves figyelmébe ajánljuk, hogy a Lelkipásztor2020 által elvégzett mindennemű liturgikus cselekmény teljesen és tökéletesen közvetíti 
Isten kegyelmeit, függetlenül az adott termék szentségi fokától! 

Tájékoztatjuk, hogy a Lelkipásztor2020 úgynevezett “cölibátus” üzemmódban működik, ezért olykor szükséges lehet figyelmeztetni, 
ha már napok óta nem borotválkozott, zoknival vette fel a szandált, vagy nem tette a szája elé a kezét tüsszentés közben. Kérjük, hogy 
minden esetben tapintatosan, de határozottan járjon el! 

A termék képes fejleszteni önmagát, ezért a hosszú távú és egyre jobb működése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen adjon po-
zitív és kritikus visszajelzéseket is. Érdemes azonban figyelni a kettő megfelelő arányára! 

És a legfontosabb! Ne feledje: ha a papot eteti, elhízik! Ha imádkozik érte, szent lesz! 

Köszönjük, hogy Ön is a Katolikus Egyházat választotta! 

Reméljük, hogy szolgáltatásunkkal hatékonyan tudjuk segíteni az Ön és családja üdvösségét! 



 

Hazánk az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezése előtt áll. Sokan vár-
ják már ezt a nagyszabású ünnepséget, amelynek megtartása a koronavírus-
járvány miatt tolódott. Azonban addig sem kell tétlenkednünk, amíg várakozunk, 
történelmi visszatekintéssel is készülhetünk, hiszen 1938-ban már rendezhetett 
hazánk ilyen ünnepséget. S hogy hogyan is zajlott le a korábbi kongresszus, azt 
képekkel és számtalan levéltári forrással mutatja be nekünk a Hegedűs András 
által szerkesztett „Vándorlásunk társa lett” című színes, nagy méretű album.  

A tanulmánykötet a történettudomány, a művészet- és építészettörténet eszközeivel 
részletesen idézi fel a XX. századi magyar katolicizmus egyik legnagyobb szabású 
rendezvényét, annak előkészítő-szervező munkálatait és utóhatását.  

 

1938. májusának végén szintén a magyar főváros látta vendégül a világot a 
XXXIV. kongresszus alkalmával. Az akkori esemény egy teljesen más társadalmi 
és politikai helyzet közepette valósult meg: Trianon árnyékában, a szomszédos 
országokkal való folyamatos nézeteltérésben. Hitler hatalomra jutása mellett már 
gyülekeztek a II. világháborút megelőző fekete felhők. (A kongresszuson Hitler 
utasítására nem vehettek részt németek, ennek ellenére néhányan mégis eljutottak 
Budapestre, és május 26-án csütörtökön német misén vettek részt a Bakáts téri 
templomban.) 

A  38-as kongresszus szervezése nemzeti ügynek számított, józanságra intette a korszak 
közéleti szereplőit, a korabeli magyar sajtó és a politikusok hallgattak a Szentszék azon 
intésére, hogy a kongresszusnak ne legyenek politikai felhangjai, az csakis a hitről és az 
Eucharisztiáról szóljon. Mindez hozzájárult az 1938-as kongresszus sikeréhez, amely  
„megmutatta  a nagy magyar hagyományokat, amelyeket át tudunk ültetni a moderni-
tásba. Ezt jól megérezték a külföldi vendégek is. Az amerikaiakat megdöbbentette, hogy 
egy olyan, több mint ezeréves országba utaztak, amely ápolja hagyományait” – nyilat-
kozta egy helyütt Hegedűs András.  

Mindszenty pedig azt mondta, hogy "...fölmérhetetlen nemzeti jelentősége volt kifelé a 
kongresszus erkölcsi sikerének. Évtizedek óta a nemzeti élet egyetlen vonalán sem volt 
ilyen messze- és mélyreható kezdeményezésünk. Az a külföldi segítség, amit a háború 
után (értsd az I. vh. után) a koldus magyarok kaptak, az Eucharisztikus Kongresszus gyü-
mölcse." 

 

Különösen is felértékelődött tehát az egyház társadalmi szerepe, a hit megvallása, és a keresztények egysége a világon. A 
kongresszus előkészületeit és megvalósítását is hatalmas volumen jellemezte, valamint az, hogy a társadalom minden réte-
ge képviseltette magát. Az eseménysorozatok megismerése arra világít rá, hogy időt, energiát nem kímélve, valóban és 

méltón ünnepelt az egész nemzet abban a 
néhány napban. Ezekre szeretnék néhány 
példát hozni.  

A kongresszus előtti vasárnapon külön 
misét tartottak azoknak, akik a kongresz-
szus alatt valamilyen szolgálatot fognak 
ellátni, így a magyar királyi államrendőr-
ség 3000 tagja is részt vett egy bíborosi 
misén a Szent István Bazilikában. A pápai 
küldött (legátus) Pacelli bíboros vonattal 
érkezett Magyarországra, Nagykanizsán 
4:30-tól gyülekeztek az iskolák tanulói, a 
cserkészcsapatok és a környék katoliku-
sai, majd a feldíszített vasútállomásra vo-
nultak. A Balaton-menti állomások min-
denütt virágdíszben pompáztak. Budapes-
ten a legátus ünnepélyes köszöntésén 
Pacelli bíboros alig tudta elmondani be-

szédét az üdvrivalgás miatt.  

A később XII. Piusz pápává választott Pacelli bíboros így emlékezett vissza a kongresszusra: „Mindig kellemes és kedves 
nekünk a visszaemlékezés azokra a felejthetetlen ünnepi napokra, amikor a Duna két partján fekvő világszép városban a 
világ minden tájáról összesereglett mérhetetlen embertömeg az Oltáriszentség […] előtt ünnepélyes hitvallást tett a szent 
szertartások fényével, fönséges gyűléseivel, a beszédek, az ájtatosságoknak és énekeknek változatos gazdagságával, a hit-
nek és Megváltónk iránti hódolatnak olyan megnyilvánulásaival, amelyhez foghatót szinte sehol másutt a világon nem ta-
pasztaltunk.” 

A kötet szerkesztője szerint a ránk váró ünnepség kapcsán lényeges, hogy ez az esemény is olyan mély nyomot hagyjon a 

lelkekben, hogy egész életre szóló indíttatást kapjunk általa, és hogy a hitünkben mindez megmaradjon.   

(folytatjuk) 

 

 

 

https://www.martinuskiado.hu/termekek/4759/vandorlasunk_tarsa_lett


 
 

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: http://www.magyarszentektemploma.hu/  

Templomunk  

felszentelésének  

24. évfordulóját  

augusztus 16-án  

ünnepeljük. 

 

Az ünnepélyes szentmise  

11.30-kor kezdődik,  

melyen az  

Imperatrix Énekegyüttes és az Albinoni 

Kamarazenekar működik közre  

Schrajber Zsolt vezetésével.  

A járványhelyzetre való tekintettel a közös ebéd a templomkertben és a papok-papák 

focimeccs elmarad. 

Liturgikus ünnepek:   

Aug.  2-án: Angyalos Boldogasszony 

Aug.  4-én: Vianney Szt. János 

Aug.  5-én: Havas Boldogasszony 

Aug.  6-án: Urunk színe változása 

Aug.  8-án: Szt. Domonkos 

Aug. 10-én: Szt. Lőrinc diakónus 

Aug. 11-én: Szt. Klára 

Aug. 12-én: Chantal Szt. Johanna Franciska 

Aug. 13-án: Boldog XI. Ince pápa 

Aug. 14-én: Szt. Maximilián Kolbe 

Aug. 15-én: Szűz Mária mennybevétele 

(a Mátyás-templom búcsúünnepe) 

Aug. 19-én: Szt. Bernát apát 

Aug. 18-án: Árpádházi Szt. Piroska (Eiréne) 

Aug. 20-án: Szt. István király 

Aug.  21-én: Szt. X. Piusz pápa 

Aug. 24-én: Szt. Bertalan apostol 

Aug. 27-én: Szt. Mónika 

Aug. 28-án: Szt. Ágoston 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök július 10-i rendelete alapján mecsetté alakítot-

ták a Hagia Sophia egykori ortodox székesegyházat. A török hatóságok azt ígérik, 

hogy nem semmisítik meg az épületben található mozaikokat, hanem letakarják 

az imádságok alkalmával. A kevés megmaradt és eddig féltve őrzött mozaik egyi-

ke Piroskát, az Árpád-házi magyar királylányt ábrázolja. 

Szent Piroska (1088-1133) Szent László király és Rheinfeldi 

Adelhaid leánya. Már életében a keresztény hit védelmezőjeként 

tekintettek rá. Bár az ortodox egyház avatta szentté, magyar 

szentként is tiszteljük.  

Miután édesapja meghalt, sokáig Könyves Kálmán udvarában 

élt. Itt a kor minden műveltségére szert tett. 17 éves korában ne-

héz lépésre kényszerítette az ország érdeke, 1105-ben eljegyezték 

a bizánci trónörökössel, Ioannés Komménosszal. A házasság 

megkötéséhez Piroskának át kellett térnie az ortodox hitre, 

amelyben az Eiréné (Irén) nevet kapta. Szent László leánya jó császárnő és hűséges, segítő hitves lett, aki 

kitűnt elődei közül az államügyekben való jártasságával. Nyolc gyermeke közül egy jeles uralkodóvá vált. A 

gazdagságára mint az uralkodásnak az eszközére tekintett. Sűrűn fogadott szentföldi zarándokokat, küldötte-

ket magyar földről, soha nem fordított hátat a hazájának, többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között. 

Férjével együtt alapította a konstantinápolyi Pantokrator monostort, amely sokkal több volt, mint egy monostor – kórház – aggok háza 

komplexum. Piroska olyan intézményrendszert alkotott, amely nemcsak építészetileg volt egyedülálló, hanem szemléletében és szerve-

zettségében messze megelőzve korát, a XX. századi európai kórház- és gondozói rendszert teremtette meg a XII. században Konstanti-

nápolyban. 

Valamennyi forrás egybehangzóan tanúsítja, hogy Piroska jó természetű, szerény, segítőkész, mindig harag és indulat nélküli teremtés 

volt. Szívében és lelkében egész életében magyar maradt, de hamvait a Pantokrátor kolostor Szent Mihály templomában helyezték el, 

amit aztán a törökök feldúltak, és szarkofágját kirabolták.  

Élete példázata, hogy ami kötelességet az élet kiró az emberre, azt tenni kell örömmel, derűsen, hűségesen.  

A fenti hír azért is érdekes számunkra, mert sekrestyésünk, Szabó Piroska is 24 éve hűségesen, szeretettel hordozza a templom és a 

közösség minden gondját baját. Köszönjük neki. 

Augusztusban visszaáll a miserend:  

  vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat 

Templom 9, 11.30 17.30 7 7 17.30 7 18.30 

Kápolna 8, 19 - 17.30 17.30 7 17.30 - 

http://www.magyarszentektemploma.hu/

