
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2020. szeptember 

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

 Istennel való kapcsolatunk olyan mint egy háromlábú szék. 
Egyik lába az, amit tudunk Istenről, mert megtanultunk Őróla; má-
sik lába az imádság, amikor beszélgetünk Ővele; a harmadik láb 
pedig a szeretetcselekedetek, amikor Őérte cselekszünk. Mind a 
három fontos! Szent Domonkos példáját szeretném hozni, ő Isten-
ről beszélt felebarátainak, vagy pedig Istenhez beszélt. 

 Nemcsak arról tanulhatunk, hogy kicsoda Isten és hogy mit 
gondol felőlünk, hanem arról is, hogy hogyan szólított meg ben-
nünket, hogyan lehetünk vele kapcsolatban, hogyan élhetjük Ővele 
közösen az életünket: 

 Ha nem kérdezzük meg az embereket, hogy „mi az idő?”, 
tudják; azonban ha megkérdezzük, akkor nem...  

 Sokszor így vagyunk Istennel is: ha nem kérdezzük, tudják, 
hogy ő a Teremtő, a Megváltó, Gondviselő, Mennyei Atya, és sorolhatnánk… Amikor azonban feltesszük a 
kérdést, akkor elbizonytalanodunk. Ahhoz, hogy a válaszon túl bizonyosságunk is legyen, szükséges tanul-
nunk Őróla, foglalkoznunk Ővele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arra gondoltam, hogy élethelyzetenként és életkoronként lenne jó ebben részt vennünk, ezért a már 
meglévő csoportokon túl szeretnék heti-havi rendszerességgel baba-mama klubbot, apakört, családcsoportot 
valamint ministráns-foglalkozást indítani. 

 Amit a gyermeketek számára megadtok, hogy a iskolai hit- és erkölcstanórákon túl, részesülnek plébá-
niai katekézisben is, azt adjátok meg magatoknak is, hogy mindnyájunk számára az Istennel való kapcsolat 
életalakító erőforrás lehessen.  

Gábor atya, az ifjabb 



A fenti kifejezést dr. Szederkényi Károly esperes úr fogal-
mazta meg templomunk felszentelésének 24. évfordulóján. 
Az ünnepi szentmisén arról beszélt, hogy az Isten háza min-
den nép számára az imádság háza, de tulajdonképpen mi 
alkotjuk a templom épületét, mi vagyunk az élő kövek, hi-
szen az egyházközségi tagok személyes hite teszi élővé a 
közösséget, tölti meg a templomot.  Szavainak különös súlyt 
adott, hogy az elmúlt hónapokban sokáig üresen állt az épü-
let, s láttuk az igyekezetet, tapasztaltuk a fáradozást, hogy 
ne essen szét a közösség. Felélénkült az on-line kapcsolat: a 
szentmise-közvetítések, a húsvét misztériumának megélése, 
a szentségimádások és „körmenet” közvetítése a facebook-
on, az új tájékoztató csatorna bevezetése, a Mi Újságban 
közölt beszámolók mind a kapcsolattartást szolgálták Isten-
nel és egymással.  
Sajnos a mostani templombúcsú szervezése is alárendelő-
dött a pandémiának. Elmaradt a közös ebéd és a hagyomá-
nyos papok-papák focimeccs. Az ünnepi szentmisén az Im-
peratrix énekegyüttes és az Albinoni Kamarazenekar Sraj-
ber Zsolt vezényletével igyekezett megteremteni az emelke-
dett hangulatot, és szívünkbe véshettük Szederkényi atya 
buzdítását, hogy „tudjunk minden élethelyzetben hitvalló 
módon élni és cselekedni”.                                                (G. 

Hétfőn Gábor atyával lefurikáztunk Miskolctapolcára. Elfoglaltuk a 35 fős szálláshelyünket, egy 
kényelmes házat a domb napsütötte oldalán. Az eső esett. Hogy jól kezdjük a hetet, elmentünk egy 
rövid sétára, ami hosszúra sikeredett, mivel nem bírtuk ki, hogy ne játsszunk közösségépítő játéko-
kat. Aztán nagyon jót lakomáztunk. Esti mesének „Vackor az óvodában”-t hallgattak a gyerekek, és a  
lefekvés az ágyak nyikorgásától volt hangos. 
Kedden ifjabb Gábor atya érkezése után izgalmas, szövetségekkel és árulásokkal teletűzdelt vízi-
csatát vívtunk, majd „Öntsd a jobboldalt!” játszottunk. Mamma mia-t néztünk (a lányok legalábbis), 
részt vettünk egy misén és utána szülinapoztunk. 
A rossz idő miatt a szerdát benti elfoglaltságokkal töltöttük. Sok gitározás, éneklés és kézműves elfoglaltságok után újfent egy misén 
vettünk részt, amit a Fradi és a Bayern győzelméért ajánlottunk fel... Délután kihagyhatatlan focimérkőzéseknek voltunk szemtanúi 
(Fradi - svédek, Bayern – Lyon). Az ebédről megmaradt rizsből este rizskochot késztettünk. Egy altató jellegű Vackor után aludni tér-
tünk  nem kevéssé nyikorgó ágyainkba. 
A csütörtöki csodaszép verőfényes napsütést kihasználva a barlangfürdőt élveztük. Késő délután tértünk vissza szállásunkra. Útközben 
legnagyobb meglepetésünkre egy kertben két kecskére lettünk figyelmesek… A nagyon finom estebéd mellé egy szülinapos ünnepelt 
finom, túrós-gyümölcsös tortáját is elfogyasztottuk. A csillagok ekkor már tisztán ragyogtak az éjszaka egén. Egy kellemes hangú Vac-

kor történet után álomra hajtottuk fejünket. 
A kirándulással megvártuk a pénteki jó időt, és meglátogattuk a 
szállásunkról már régen kiszemelt hegyormot. Vallásosságunk 
bizonyítékaként egy keresztet állítottunk egy jól látható helyre. 
Hazafelé megálltunk vízibiciklizni és csónakázni a Csónakázó-
tavon. Itt megismerkedhettünk a helyi vízi világ képviselőivel, a 
hattyúkkal, a kacsákkal és a halakkal. Hazaérkezvén csodás han-
gú úriemberek Magidom (karaoke) koncerttel és ebéddel fogad-
tak minket. Ezen a napon erős érzelmeket kiváltó, magvas tanul-
ságokkal teli filmet néztünk, ami egy kínai Kung-fu harcos éle-
téről szólt (Kung Fu Panda 3). Az estét „Csak tánc”-cal (Just 
dance) és énekléssel tettük felejthetetlenné, majd a hullócsillag-
nézés valamint az elengedhetetlen Vackor zárta. 
A szombatra eltervezett strandolást  leszavaztuk, emiatt rövid 
tanakodás után a bringóhintózás mellett döntöttünk, amit jég-
kásázás követett. A hosszú délutánt palacsintasütéssel, pingpon-
gozással, röpizéssel és együttléttel töltöttük ki. A Vackor ezen a 
napon sem maradt el. 
A vasárnapi hazautunkat az eső és Gábor atya tette izgalmasab-
bá. Megtanultuk, hogy ha baj van, Istent kell dicsőítenünk. 
(A mű nyomokban költői túlkapásokat tartalmazhat.) 

- avagy az i	úsági tábor élményei 



1938.

A múlt hónapban az 1938-as Eukarisztikus Kongresszus kül- és belpolitikai kereteit vázoltuk 
fel. Most a esemény programját, méreteit mutatjuk meg. 

A nyitónapon 74 vonat szállította a belföldi zarándokokat a fővá-
rosba. Nagy sajtóvisszhangja volt annak a 230 fős biciklis zarán-
dokcsoportnak, akik Bácskából érkeztek. A Hősök terén megren-
dezett nyitómisére 140 ezer belépőjegyet adtak el! Május 26-án, az 
ifjúsági szentmisén 300 ezer fős tömeg gyűlt össze, melynek egy 
nagy részét az ez alkalomból lecsapolt Városligeti-tó medrében 
helyeztek el padsorokban.  

Ugyanezen a napon, 
este 8 órakor kezdő-
dött a dunai euc-
harisztikus hajókör-
menet, amely alatt a 

Bárdos Lajos vezényelte kórus hangját közvetítették a Zeneakadé-
miából a rakparton álló 500 ezres tömegnek, köztük mintegy 100 
kórusnak.  

Másnap a honvédség és az I. világháborús veteránok miséje nyitotta 
meg az ünneplést. Ezután a kongresszusok történetében először gö-

rög rítusú misét mu-
tattak be a Szent 
István Bazilikában a keresztények egységéért. Es-
te a nők szentségimádása zajlott 14 templomban, 
majd a Hősök terén a férfiak éjjeli szentségimádá-
sa zárta a napot, ahol szintén százezres tömeg 
gyűlt össze. Ezen az estén Mindszenty József her-
cegprímás a szabad ég alatt gyóntatott. 

A kongresszus zárónapját az agrárifjúság 20 ezres gyűlése kezdte 
meg. „A rendezvény megmutatta, hogy Magyarországon 1938-
ban olyan, a katolikus egyház szociális tanításának talaján álló 
társadalmi szerve-

zetek működtek, amelyek komoly tömegbázissal rendelkeztek. 
Tevékenységük annyira jelentős és hatékony volt, hogy a II. világ-
háború után kiépülő kommunista hatalomnak is útjában állt.” A 
záró misére becslések szerint félmillió hívő érkezett, a bevonulás 
alatt 1200 fős kórus énekelte a Christus Vincit. Délután záró kör-
menetben vitték a Bazilikától a Hősök terére az Oltáriszentséget, 
ezalatt hatalmas vihar tört ki, ám mindenki fegyelmezetten a he-
lyén maradt. A kongresszus után, május 30-án nyitották meg a 
Szent István-évet, amelynek részeként országjáró körútra indult a 
Szent Jobb.  
 
A beszámoló Hegedűs András (szerk): „Vándorlásunk társa lett” 
c. nemrég megjelent kötete alapján készült.  

2021.



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, megtehe& a 209-22-24-es telefonszámon vagy az 1507 Buda-

pest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: h5p://www.magyarszentektemploma.hu/ 

VENI SANCTE - SZENTMISÉK  
A Jámborság, a Tudomány és az Erősség Lelkét  

kérjük a gyermek- és ifjúsági korosztály számára  

szeptember 13-án, vasárnap  
reggel 9 órakor a plébániai ifjúság,  

este 7 órakor az egyetemisták  részére 

Szeretettel hívjuk és várjuk az ifjúságot!  

ÉVKÖZI MISEREND  

Szeptember első vasárnapjától újra vannak egyetemista 

szentmisék este 7 órától.  

Az új egyetemi lelkész: Héray András FSO 

L345673859 :;;<=<8 
Szept. 5-én: Boldog Kalkuttai Teréz szűz  
Szept. 7-én: Kassai vértanúk  
Szept. 8-án: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)  
Szept. 9-én:  Claver Szt. Péter áldozópap  
Szept. 12-én: Szűz Mária szent neve  
Szept. 13-án: Aranyszájú Szt. János  
Szept. 14-én: Szent Kereszt felmagasztalása  
Szept. 15-én: Fájdalmas Szűzanya  
Szept. 16-án: Szt. Kornél pápa és Szt. Ciprián püspök  
Szept. 21-én: Szt. Máté evangélista  
Szept. 23-án: Szt. Pió atya  

Szept. 24-én: Szt. Gellért püspök  
Szept. 26-án: Szt. Kozma és Damján vértanúk  
Szept. 27-én: Szentírás vasárnapja  
Szept. 28-án: Fülöp-szigeti vértanúk 
Szept. 29-én: Mihály, Gábor és Rafael főangyalok 
Szept.30-án: Szt. Jeromos egyháztanító 

A hittanokat a nagyteremben 

Lak Gábor atya tartja. 

 

Szeptember 12-én szombaton családos 

(azaz vegyes korosztályú) kirándu-

lásra hívlak Benneteket: 

 

 

Indulás helye:  Szárliget vá. Ide a 

menetrend szerint 9:02 vona5al érke-

zünk (8:28-kor indul Kelenföldi P.u.-ról). 

Útvonal: Szárliget vá. - Zuppa-tető - Szár vá. 

A táv összesen 7 km, 200 m-nyi 

szintemelkedéssel (babakocsit 

ne hozzatok!). Zuppa-tető cso-

dálatos panorámát nyújt  az 

egész Vértesre. 

O5 hosszabb pihenőt, pikniket 

tartunk.  

Hazaérkezés kb. 16 órakor.                                   Gábor atya, az iEabb 

 

Elsőáldozók:  

Hétfő 16:30 

Kedden  

 9:30-11:30   

Kiskamasz:  

Péntek 16:30-17:15 Kamasz:  

Péntek 17:30-19: 

IFI:  

Kedd 19:30-21:00 

 

PLÉBÁNIAI HITOKTATÁS 

A Hitoktatási Felügyelőség útmutatása szerint a csopor-

tok 4 fő alatt ne induljanak el, valamint a 8 fő alatti cso-

portok indulását külön engedélyeztetni kell. 

Plébániai óvodáshittant az útmutatás szerinti igény ese-

tén szervezünk.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közösségi alkalmakat később hirdetjük meg,  

de a Baba-mama klub időpontja már  kirajzolódott:  


