
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2020. november 

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

 Katolikus hitünk szerint az élő és meghalt hívek titokzatos közösséget alkotnak: egymásért könyörögnek, helytállnak. Ennek 

alapján beszélünk küzdő, a földön élők, szenvedő, a már meghalt, de még a tisztítóhelyen lévők, és diadalmas, a már mennyekbe 

jutott, üdvözült hívek egyházáról. Az utóbbiak megszámlálhatatlan sokasága miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet 

meg róluk, hiszen ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megér-

keztek a mennyországba. 

 

Az ünnep kialakulása a római Pantheonhoz köthető. Az épület  az ókori építé-

szet egyik legjelentősebb alkotása, ami ma is áll Róma központjában. Kr.e. 27-

ben Augustus császár barátja és veje, Agrippa számára építtette valószínűleg a 

korabeli Róma „minden istenének” együttes tiszteletére. Több tűzvész és átépí-

tés után végleges, ma is látható formáját lényegében Hadrianus császár idején 

nyerte el, aki szinte az alapjaitól emeltette újjá Kr.u. 126 körül. A VII. század 

elején Phokas császár Szt. IV. Bonifác pápának (ur.: 608-615.) ajándékozta az 

épületet, aki a Róma környéki katakombákból — a barbárok fosztogatása miatt 

— szekérszám hozatta be a vértanúk földi maradványait, és a pogány szentélyt 

Szűz Mária és a mártírok tiszteletére keresztény templommá szentelte. Ennek 

az eseménynek az évfordulóit kezdték mindenszentekként ünnepelni. III. Ger-

gely pápa (731-741) kiszélesítette a megünnepelendők körét, "a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a föld-

kerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette mindenszentek ünnepét.  

 

 

 

 

 

 

  

A szent szó jelentése a Bibliában nem ugyanaz, mint a hétköznapi  használatban. Nem jelent tisztát, bűntelent, hibátlant vagy tökéle-

test. Jelentése: félretett, elkülönített. Tehát amikor Isten azt kéri, hogy legyünk szentek, elsősorban azt akarja, hogy legyünk az övéi. 

Az ember oldaláról nézve tehát szent mindaz, amit Istennek ajánlunk fel. Élnek köztünk ma is misszóba járó orvosok, tanárok, hét-

köznapi emberek, akiken átsüt a fény. Felismerjük nagyságukat? Példát veszünk róluk? Megfogadjuk Péter apostol szavait?  Akarunk-

e szentté, a diadalmas egyház tagjaivá válni ? 

 

Mindenszentekkor a megdicsőült lelkeket ünnepeljük. 

Ki a tökéletes?   Ki az igaz?   Ki a szent?  

A 15 éves Carlo Acutis (1991

-2006), „aki kreativitása és 

zsenialitása, elkötelezettsé-

ge és hite által megnyitotta 

a digitális világ ajtaját a 

transzcendens tartalmak 

felé”. (Ferenc pápa) 

Santa Gianna Beretta Molla 

(1923-1962), aki negyedik 

gyermeke születésekor le-

mondott életéről gyermeke 

javára. 

José Gregorio Hernández Cisneros (1864-1919) venezuelai és 

Boldog Batthyány Strattmann László (1870-1931) magyar or-

vos, akik a szegényeket gyógyították. Igen, az ő szentté avatá-

suk folyamatban van. És a Batthyány mellett álló asszony, aki 

12 gyermeket hozott a világra, és grófnő létére műtősnőként 

segítette férjét?  

“...mivel ő, a Szent hívott el titeket – magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint meg van írva:  

Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (1Pét 1,14-16)  

Gere Edit 



A missziós kereszt az 

52. Nemzetközi Eu- 

charisztikus Kongresz-

szus szimbóluma, Ozs-

vári Csaba ötvösmű-

vész alkotása. A 2007-

ben készült tölgyfake-

reszt közel három 

méter magas, bronz 

borításokkal díszített. 

Leveles-indás mintá-

zatában az ősi ma-

gyar életfamotívum 

jelenik meg, a páva 

pedig ókeresztény 

szimbólum: a madár 

évenként megújuló 

tollazata miatt a halál 

fölötti győzelem és a 

föltámadás jelképe.  

A kereszt egyben ereklyetartó is. 

Az alábbi képen láthat-

juk, hogy hol, kinek az 

ereklyéje van elhelyez-

ve. Látva a sok üres 

helyet Mindenszentek 

ünnepén gondolatban 

belehelyezhetjük pél-

daképeinket, azokat, 

akik a szürke hétközna-

pokban felajánlották 

életüket Istennek. Ilyen 

ember volt a Kereszt 

alkotója is. .. 

1956 névtelen hőseire is gondolhatunk, akik túlléptek önmagukon (ma úgy mondanánk kiléptek komfortzónájukból) egy belső pa-

rancs, egy magasabb cél megvalósításáért:  A szabadságot, a haza érdekeit a személyes érdekeik elé helyezték. Lehet, hogy az Örök 

Haza megdicsőült polgárai már, vagy még itt élnek közöttünk.  



Egy gyermek életében az elsőáldozás a felnőtté válás első látható lépései közé tartozik. Idén a vírushelyzet ezt a szép eseményt is 
sokban megváltoztatta.  

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra tervezett ünnep – az esemény 
halasztása miatt – az ott elsőáldozni készülő gyerekek részére egy további egész 
év várakozást jelent, de közülük sokan – ahogyan a mi fiunk is – már így is egy 
fél évvel később részesülhetett az első szentáldozásban, mint a kortársai, a ko-
rábbi évfolyamok harmadikosai. A Pannonia Sacra iskola ugyan megszervezte a 
kongresszus halasztását követően a (most már) 4. évfolyamos, felkészített gye-
rekeknek az elsőáldozást, de két nappal az ünnep előtt le kellett mondani, mivel 
az iskolában is megjelent a Covid-vírus. A gyerekek rendkívül csalódottak voltak, 
hiszen immár másodszorra halasztották el az eseményt, és a bizonytalanság, 
hogy hogyan lehetnek elsőáldozók („nagyok”), cselekvésre késztetett minket, 
szülőket.  

Ezúton köszönöm Gábor atyáknak, hogy befogadtak bennünket, és nyi-
tottak voltak arra, hogy egy meghitt, családias vasárnapi szentmise keretében 
Andris, aki itt a templomban készült és Beni, akit az iskolai hitoktatók készítettek 
fel az első szentáldozásra, részesülhetett az Oltáriszentségben, és megtapasztal-
hatta Isten visszafogadó szeretetét a bűnbánat szentsége által. 

Kisné Cili 

Miután október 23-án a 7 órakor tartott ünnepi 
szentmisén lelkileg feltöltődtünk, és az atyák által 
készített virslit és teát elfogyasztottuk, felkereked-
tünk, hogy egy hosszas buszozás és villamosozás 
után a pilisborosjenői téglagyárnál találkozhassunk 
a többiekkel. Együtt vettük célba a néhány kilomé-
terre lévő egri vár „másolatot”. Utunk során Bence 
segített minket a tájékozódásban. Az ösvényen sár-
tengerrel és nagy emelkedőkkel egyaránt megküz-
döttünk, miközben né-
hányszor megálltunk pi-
henni. A várhoz érve lete-
lepedtünk, és felfedeztük 
az erőd maradványait. Kis 
idő után tovább foly-
tattuk utunkat Nagy Ke-
vély felé. Szerencsénkre 

az időjárás mellettünk állt, ezt jól mutatja, hogy néhányan még pólóra vetkőztek a túra alatt. Útközben 
egy barlangnál is megálltunk, majd a csúcsra felérve realizáltuk, hogy gyönyörű szép lenne a kilátás ha azt 
a köd nem takarná el teljesen. Persze itt a csoportkép készítése sem maradhatott el. A túra végén 4 óra 
körül már fáradtan ültünk fel a hazafelé induló buszra.  

Kinga volt a fényképészünk, aki  sajnos a csoportképen nincs rajta.  
 

 

 

"Immár ötödik alkalommal veszünk részt a Szentségimádás Iskolája óráin, hogy csendet teremtve szí-
vünkben, lelkünkben átadhassuk a helyet a bennünk élő Jézusnak, hogy csendben megértsük, mit mond 
nekünk, megértsük az Ő szavait. Érezzük-e, hogy Ő szeret minket, hiszen a Mennyei Atya gyermekei va-
gyunk? Szeretnénk úgy fejlődni, épülni az órákon, hogy elmondhassuk: Urunk Jézus itt vagyunk Előtted, 
hogy eggyé válhassunk Veled, hogy egyre alkalmasabbá váljunk befogadásodra, és megoszthassuk Veled 
örömeinket, gondjainkat és reményeinket. Szeretnénk továbbra is azt megtanulni, hogy a Jézustól nyert 
megváltás örömében éljünk, és a szeretet, békesség jellemezzen bennünket. 
A hitismeret révén megtapasztalhatjuk a Jézustól nyert békét, ebben szeretnénk tovább erősödni a kö-
vetkező órákon, hálát adva az eddigi lelki előrehaladásért! 

Sokszor Márta vagyok: Sok mindennel törődöm, sok minden nyugtalanít…(Lk 10, 41-42). Ezek a szent-
ségimádási alkalmak abban segítenek, hogy megnyugodjam, és csak az Egy szükségesre figyeljek." 

Szentségimádás Iskolája diákjai 



   Búcsúnkat november 13-án, pénteken ünnepeljük 
a Magyar Szentek Templomában. 

A szentmisét az egyházkerület papsága 19.15-kor mutatja be,  
közreműködik a templomi schola.  

 Mindenkit szeretettel várunk!  

Világméretű szentségimádás lesz  
november 21-én, 

Krisztus Király előestéjén  
7. alkalommal hívjuk a világ katolikusait, hogy 

imában emeljük fel Istenhez világunkat,  
és imádkozzunk együtt a megtérésekért.  

Bíztassuk külföldön élő rokonainkat és baráta-
inkat, hogy kapcsolódjanak be akár egyénileg 

vagy szervezetten! 
 

 Magyar Szentek Templomában  17.30-18.30 óráig tarjuk  a szentségimádást,  
és 18.30-kor kezdődik a szombat esti mise.  

Templombúcsúk a kerületben: 

 Farkasréti Mindenszentek Templom 
november 1-jén, vasárnap 18.00 órakor 

Ciszterci Szent Imre Templom 
 november 5-én, csütörtök 19.15-kor  

Tabáni Alexandriai Szent Katalin Templom 
november 25-én, szerda  19.15-kor  

szentmise keretében lesz. 

November 22-én, vasárnap országszerte  
SZENT ERZSÉBET-NAPI GYŰJTÉS lesz. 

Az adományokat a szegények megsegítésére valamint a Katolikus Egyház szociális 
intézményeinek támogatására fordítjuk. 

 

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: www.magyarszentek.piar.hu. 

Krisztus Király vasárnapján  
november 22-én,  a  11.30-as misén  

az IMPERATRIX Énekegyüttes énekel.  

A halottak napi búcsú elnyerésének lehetőségét  
egész novemberre kiterjesztik  

  

Október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján az Apostoli Penitenciária 
rövid dekrétumot tett közzé. 
A dekrétum Ferenc pápa különleges rendelkezése révén megállapítja és elrendeli erre az 
évre: teljes búcsút azoknak, akik temetőt látogatnak, és imádkoznak az elhunytakért a sza-
bály szerint megállapított napokon november 1. és 8. között, amit most kiterjesztenek a 
hónap végéig. Ebben az időszakban a hívek ehhez szabadon választhatnak alkalmas napot, 

és külön-külön is mehetnek temetőbe. 
November 2-án, halottak napján, az elhunyt lelkekre való emlékezés kapcsán teljes búcsút nyernek azok, akik vallásos lelkülettel 
templomot vagy kápolnát látogatnak, elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Ez a gyakorlat most áthelyezhető nemcsak a 
Mindenszentek ünnepét megelőző és követő vasárnapokra, hanem november szabadon választott bármelyik napjára. 
Az idősek, a betegek és mindazok, akik súlyos oknál fogva nem hagyhatják el a lakásukat teljes búcsút nyerhetnek, ha – lelkileg a 
többi hívővel való egységben, szakítva a bűnnel – szándékuk szerint készek a három szokásos feltételt elvégezni: a szentgyónást, a 
szentáldozást és a Szentatya szándékára végzett imádságot. 
Az imádság – Jézus vagy Szűz Mária szentképe előtt végezve, az elhunytakért fohászkodva – lehet a halottak napi reggeli vagy esti 
dicséret, rózsafüzér: az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, az elhunytakért végzett egyéb ima, a halottak napi liturgia által javasolt evan-
géliumi szakaszok átelmélkedése, vagy az Istennek felajánlott irgalmasságcselekedet, felajánlva életünk fájdalmait, nehézségeit. 

Program: 

10.00: indulás a plébániáról BKV-val  

11.00: találkozó azokkal, akik autóval jönnek—az Új köztemető bejáratánál (belül), 

majd séta a temető végében lévő 301-es parcellához 

11.30: a nemzeti emlékhely ismertetése (kb. 20 perc), majd rövid ima  hőseinkért 

és az áldozatokért  

Kb. 12.30: Visszaindulás a bejárathoz 

Babakocsis program: A 301-es parcella autóval is megközelíthet, a behajtás 280 Ft. 

Az őszi fák a temetőben - az elmúlásra való figyelmeztetésen túl - nagy titkokat 

rejtenek számunkra, amelyeket örömmel fedezhetünk fel.  

Adventi koszorú vásár 

November 29-én, advent első vasárnapján  
a fiatalok által készített koszorúkból  

jótékonysági vásárt tartunk  
a Szent Tádé Alapítvány javára.  

November 7-én meglátogatjuk  

az Új köztemető 301-es parcelláját.  

Közösen emlékezünk az 1956-os forradalom 

hőseire és a megtorlás áldozataira.  


