
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2020. október 

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

A mai embernek égető szüksége van a csendre és a gondolkodásra. Ebben a lármás világban érezzük 

az elmélyült csend szükségességét. Talán a rózsafüzér figyelmeztet bennünket arra a kockázatra, me-

lyet Jézus Mártának jelze%:  

„Sokat törődsz mindenféle dologgal, pedig csak egy dolog szükséges.” 

Mi ebben a veszélyben élünk, bárcsak a Béke Királynője 

megnyitná szemünket, mielő% késő lenne. A Szűzanya állan-

dóan kéri a rózsafüzér imádságát. Miért olyan hatásos a ró-

zsafüzér? Mert egyszerű, szerény és lelkileg nevel a kicsiny-

ségre, szelídségre és a szív egyszerűségére. Szóbeli imáink 

közben mondjuk a /tkokat, amelyről elmélkedünk. Ez a 

ké0éle ima együ% a rózsafüzér (szentolvasó). 

A Szűzanya ismételten mondja:  

A Rózsafüzér Társulatunk nagy örömére i4. Gábor atya kezdeményezésére rózsafüzér koszorú szerve-

zését kezdhe%ük el az elmúlt hónapban. A kezdeményezés igen jó visszhangra talált, mintegy 40 fő 

jelentkeze% (a feltételek mindenki számára ismertek). Újabb jelentkezőket is szívesen fogadunk!  

A rózsafüzér ájtatosság a középkorban alakult ki a nyuga/ kereszténységben. Az imádságot októberi 

ájtatosságnak is nevezzük, mert október hónap minden napján templomainkban imádkozzuk. Az ima-

élet egy új életmódba vezet el bennünket.  

 

Mindszenty József hercegprímás kérte, hogy legyünk az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk 

imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni. II. János Pál pápa mondta: „ A rózsafüzér a szemlé-

lődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja.” 

Mi is ezt az utat kövessük!                                                                              Szent Tádé Rózsafüzér Társulat 

A béke csak akkor jön el, ha a népek visszatérnek Istenhez a rózsafüzér által.  

Másként kezdünk viszonyulni az emberekhez. 



 Bizonyára még nagyon sok olvasónak van személyes emléke a zsarnoki hatalom ellen feltámadt népharag-
ról, a hősies, nagyon véres és sajnos tragikusan végződött, az akkori hatalom által eltiport forradalomról. Most 
egy korabeli történetet szeretnék bemutatni a címben megjelölt három szó: a Hit, a Remény és a Szeretet sajátos 
tükrében. 

 Valós, megtörtént esemény, személyesen átélve szem- és fültanúként emlékezem a döbbenetre. 

Időpont: Valamikor 1956.október-november. (A naptári napra nem emlékszem.) A helyszín: a Déli pályaudvar 
Alkotás utcai oldala és az oda betorkolló Ráth György utcai sarok, s maga az utca enyhén emelkedő szakasza a 
mai Onkológiai Intézet (akkoriban általános kórház) irányába. A környék amolyan fél harci állapotban volt, az 
Alkotás utcában felszedett utcakövek, a villamossínre a pályaudvarról kitolt két vasúti személykocsi. Az utcán 
puskával, géppisztollyal felszerelt fegyveres civil férfiak, jórészt fiatal fiúk („pesti srácok”). 

Ugyanakkor a Ráth György utca csendes, a saroktól csak mintegy 20-25 méterre lévő pékség előtt állt sorba ke-
nyérért mintegy 30 ember, többségében asszonyok. 

Az Alkotás utcában zsibbadt csend volt. Szinte halkan sugdolóztak az emberek, hogy nem sokára jönnek a szov-
jet tankok, rajtuk katonákkal. Várakozás! Szinte harapni lehetett a harci vágyat.   

Egyszer csak a távolból morajlás hallatszott: „Jönnek a tankok!” (Jómagam, nem gyávaságból, de akkor már két 
kisgyermek apjaként kerültem a fegyveres harcot, s ezért a Ráth György utca kórház felőli szakaszára mentem 
át.) A dübörgés egyre hangosabb lett.. 

 A kenyérért sorban állók meg sem mozdultak. 

S a félelmetes zaj, a lánctalpak csattogása, a motorok dübörgése megérkezett. De néhány pillanatra  a lánctalpak 
zaja elnémult. Megálltak a tankok? Lőnek bennünket ágyúval? Lehet, a házsarok eltakarta őket. De aztán néhány 
másodperc után a lánctalpak csattogása újra hallatszott, elvonultak a Szél Kálmán tér (akkoriban Moszkva tér) 
felé. 

S akkor...megszólaltak a kézifegyverek, géppisztoly, puska  hangja, kézigránátok robbanása hallatszott. A tankok 
tetején valóban voltak gyalogos szovjet katonák. A csata lényegében az Alkotás utca és a Ráth György utca sar-
kán folyt. 

 A kenyérért sorban állók a helyükön maradtak, bár tudták, hogy a 20-25 méterre folyó kézifegyverek tusá-
jából egy-egy lövedék őket is eltalálhatja. Voltak akik egy-egy épületmélyedésbe próbáltak behúzódni, voltak 
akik a földre feküdtek, s voltak – igen voltak –, akik a sorban letérdeltek, és összetett kézzel imádkoztak.  

 
 
 
 

A csata véget ért. Eredmény: két szovjet katona meghalt. Az egyik vasúti kocsiba próbáltak menekülni. Egy har-
madik katona megsebesült.  
 
 
A sebesült ellenséges katona, aki egy perccel előbb még ránk lőtt, már nem ellenség, hanem oltalomra szoruló 
ember. Két fiatal magyar harcos hóna alá nyúlt a sebesültnek – még valamennyire tudott a lábán járni – s felcipel-
ték a közeli kórházba... 
 

Pillanatkép 1956-ból 
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Babits Mihály: Eucharis�a  

Az Úr nem ment el, i maradt. 
Őbelőle táplálkozunk. 

Óh különös, szent, nagy  tok! 
Az Istent esszük, mint az ős 

törzsek borzongó lagzikon 
eék-iák királyaik 

húsát-vérét, hogy óriás 
halo királyok ereje 

szállna mellükbe ,– de a mi 
királyunk, Krisztus, nem halo! 

A mi királyunk eleven! 
A gyenge bárány nem totem. 

A Megváltó nem törzsvezér. 
Ereje több, ereje más: 

ő óriásabb óriás! 
ki két karjával általér 

minden családot s törzseket. 
Egyik karja az Igazság, 

másik karja a Szeretet… 
Mit ér nekünk a Test, a Vér, 

ha szellemében szellemünk 
nem részes és úgy vesszük Őt 
magunkhoz, mint ama vadak 

a tetemet vagy totemet? 

Áradj belénk hát, óh örök 
igazság és szent szeretet! 
Oldozd meg a bilincseket 
amikkel törzs és vér leköt, 

hogy szellem és ne hús tegyen 
magyarrá, s nőjünk ég felé, 

testvér-népek közt, mint a fák, 
kiket mennyből táplál a Nap. 

 Hónapok óta imádkozzuk, és a világjárvány mia még egy 

évig imádkozni is fogjuk a misék végén az Nemzetközi Eucharisz kus Kongresszus imáját. Elgondolkodtunk-e már az egyes sorain? 

Hiszen többről van szó, mint arról, hogy jól sikerüljön ez a nagyszabású világtalálkozó. Hiába lesznek szép liturgiáink, nagy volumenű 

eseményeink, híres előadóink, ha az Oltáriszentség ünneplése nem hatol mélyre, nem hoz az életünkben, a közösségeinkben valami-

lyen lelki változást, megújulást. A szentségeknek mindig valami újat kell hoznia az életünkben. A keresztségben, a házasság szentség-

ében egy új minőségbe lép az ember. Az oltáriszentség vételével újra megerősí  a szövetséget Jézussal. Ezért a Nemzetközi Euc-

harisz kus Kongresszusnak is egy új szövetséget, egy új minőséget kell hoznia. Erre világít rá, ezt fogalmazza meg másképpen az az 

ima, amit hétről-hétre elmondunk a misén. A kötö imák esetében nem mindig egyszerű azonosulni a szöveggel, ebben az esetben is 

talán kissé távol állnak tőlünk ezek a sorok. Ezért javaslom, hogy kicsit mélyedjünk el benne! 

A válasz egyszerű és mégsem az. Többek közö az Oltáriszentség  tkaiban való elmélyülés-

sel, szentségimádással készülhetünk lélekben. Egész évben, bármikor lehetőségünk van ün-

nepelni, imádni az Eucharisz át. Valljuk be azonban, hogy a szentségimádás és a szemlélődő 

ima nem a legkönnyebb műfaj. Kérni vagy hálát adni sokkal egyszerűbb, talán még az engesz-

telő ima is közelebb áll hozzánk. A dicsőítő ima valójában „puszta” kommunikáció, kapcso-

la>elvétel Istennel, Önmagáért, létezéséért, ajándékaiért való imádat. Nem rólunk szól, ha-

nem Róla. Nem könnyű. Hogyan tudnánk ebben fejlődni? Hogyan lehet az Oltáriszentségben 

jelenlévő Istent imádni, hogyan tud ez a Kongresszusra való készületünk részévé és egyben 

gyümölcsévé válni?  

Plébániánkon Lak Gábor atya vezetésével keddenként az es� szentmise (17:30-kor a Krus-

pér utcai kápolnában) után, 18:00 órakor felnő- hi-anok keretében tanulhatjuk meg, mé-

lyíthetjük el a szentségimádás gyakorlatát. Vegyünk részt rajta minél többen! G. D. 

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! 

              Valóban őt tekintem életem forrásának? 

Küldd el Szentlelkedet,  

              Minden tevékenységünkhöz az éltető Lelket kérjük?   

hogy az önmagát értünk feláldozó   

              Valóban számítok rá? 

és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust  

               Az Ő áldozata engem is ösztönöz áldozatokat hozni? 

felismerjük és egyre jobban szeressük!  

              Meg akarom ismerni egyre jobban Istent? 

Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,  

              Az Ő törvénye szerint élek? Társamnak tekintem? 

orvosunk és békességünk.  

              Hiszek abban, hogy az Oltáriszentség gyógyít?  

Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!  

             Életemmel próbálok tanúságot tenni legalább szűk környezetemben? 

Add, hogy a készület ideje és az Eucharisz�kus Kongresszus ünneplése egész 

hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását 

szolgálja. Ámen!  

              Készülök a Nemzetközi Eucharisz2kus Kongresszusra lélekben?  

             Hogyan készülök? Hogyan fogja szolgálni közösségeim és életem lelki                 

megújulását? 



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/ 

A bátrakkal azonban megmásszuk a Teve-sziklát. 
 

Indulás: a 218-as busz Pilisborosjenő Téglagyár megállójából 

(megvárjuk a menetrend szerint 9:47-kor érkező járatot) 

Hazaútra a 15:25-kor induló buszt (menetrend szerint fél órán-

ként jár) tervezzük. 

S������������� I�!"#�$% 

 

A NEK-re készülve a Szent Tádé kápolnában kedden-

ként a Szentségimádás iskoláját járjuk. 

Elmélet 18 órától, gyakorlat kb. 18:30-tól :) 

K%��!'�����'� 
 

Szentségekre felkészítő felnő5 hi5ant tartunk  

Héray András egyetemi lelkésszel közösen.  

Aki (vagy rokona/ismerőse/üzleAele)  

szeretne keresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni  

jelentkezzen iBabb Gábor atyánál. 

M�����(� )%��*�%+� �,-$���:  
"któber 18-án a szentmiséken. 

T��+#"�789�8!:  

Sziklatemplom, pálos templom, ünnepi mise:  

október 8-án kedden este 20:00-kor.  

A Kruspér utcai kápolnában Szent Tádé ünne-

pét október 28-án szerdán tartjuk  

az esC szentmise keretében. 

….az Egri csillagok egykori forga-

tási  helyszínére  Pilisborosjenő                                   

közelébe. 

SZENTMISE MAGYAR HAZÁNKÉRT 

október 23-án, pénteken reggel 7 órakor,  

utána megemlékezés a  templomkertben.  

Reggeli, majd közös indulás ... 

Az útvonal akár babakocsival 

is könnyen járható.  

Kirándulás: Szárliget–Zuppa-tető–Szár  
 

Szeptember 12-én a templomunkba újonnan 

áthelyeze5 káplán, Lak Gábor atya kirándulást 

szerveze5 a hívők részére Zuppa-tetőre.  

A lelkes csapat a reggeli órákban indult Szárligetre a 

Kelenföldi pályaudvarról. Szárliget vasútállomáson 

leszállva, majd azt elhagyva, csendes, akkor ébredező 

kis faluba érkeztünk. A falu szélén egy ima után, balra 

kanyarodva, erdőn keresztül folyta5uk utunkat Zuppa

-tető irányába. Káplánunk kérésére beszélgető páro-

kat alakíto5unk ki, ezzel is esélyt adva a másik megis-

merésére. Zuppa-tetőre érkezve a hőmérő hi-

ganyszála 30 fok felé közelíte5. Rövid pihenő után 

tovább folyta5uk utunkat Szár vasútállomás felé. 

Lefelé haladva megálltunk egy kis &sz-táson meg-

pihenni. A gyerekek társasjátékot játszo5ak, 

beszélge5ek, a nagyok a kisebbeknek mesét olvastak 

fel, és elfogyaszto5uk a madárlá5a elemózsiánkat. Jó 

volt kiszakadni a város zajából, friss levegőt szívni a 

tüdőnkbe, “hallani” az erdő csendjét, látni a vidám, 

nevetgélő gyerekeket, hallgatni a madarak csicser-

gését, a bogarak zümmögését, élvezni a napsütést és 

leginkább egymás társaságát, jókedvét és szeretetét! 

Csikós Gabriella 

  

 
 


