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  Imádkozva énekeljük újra és újra: "Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő! Be-

teljesült már az idő, Törd át az ég zárt ajtaját, Vár a világ sóvárgva 

rád." 

 Ady Endre: Az Úr érkezése 

 

 Mikor elhagytak, 

 Mikor a lelkem roskadozva vi�em, 

 Csöndesen és váratlanul 

 Átölelt az Isten. 

 

 Nem harsonával, 

 Hanem jö� néma, igaz öleléssel, 

 Nem jö� szép, tüzes nappalon, 

 De háborus éjjel. 

 

 És megvakultak 

 Hiú szemeim. Meghalt i�uságom, 

 De őt, a fényest, nagyszerűt, 

 Mindörökre látom.  

  Ezekben a napokban karácsonyra készülődünk, várjuk, hogy megünnepelhessük Jézus születése napját, 

és erősödik bennünk a remény, hogy második eljövetelét is megláthatjuk, amikor az ég felhőin át újra megér-

kezik. Nem csak arról van szó, hogy milyen jó lesz majd a családunkkal közösen ünnepelni, örülni az együ� töl-

tö� időnek, és a meglepetés csillogását felfedezni szere�eink szemében; vagy hogy milyen jó lesz majd, ami-

kor nem lesz többé szenvedés, sem könny, se fájdalom és még pandémia sem, hanem a bennünket végtelenül 

szerető Istennel fogunk találkozni. Ezért Jézust teljes szívvel várjuk vissza, hogy megláthassuk őt színről-színre. 

  Kérjünk tőle hát új, érző szívet; kérjük nyissa fel szemünket: azzal 

a szerete�el szeressünk, ahogyan ő szerete� minket; érzéseink és gon-

dolataink legyenek hasonlókká az övéhez: az fájjon, ami neki fájt, an-

nak örüljünk, aminek ő örült; formáljon bennünket hasonlóvá egészen 

önmagához. Kérésünkkel eggyel közelebb lépünk hozzá, és ő pedig sza-

lad felénk, kinyújtjuk kezünket felé, és ő magához ölel minket. 

  Eddig  ado�  ajándékai,  különösen  az  Eucharisz�a,  már  most 

több, mint amit befogadni képesek vagyunk, azonban ő túláradó sze-

retetével ezt még meg akarja tetézni. Ígéretei felülmúlják az elképze-

léseinket, valóban szem nem  lá�a, emberi  fül még nem hallo�a  (vö. 

1Kor 2,9), amit nekünk készít.  

Gábor atya, az i�abb 



  MEG KELL ÉPÍTENÜNK A SZERETET HÍDJÁT!
  Különös szakaszba érkeze� a Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszusra való felké-

szülés, hiszen beléptünk Adventbe, a várakozás időszakába, amelynek végén közénk érke-

zik a Megtestesült Istengyermek. Ugyanezzel a reménnyel és készüle�  lélekkel várhatjuk 

2021  szeptemberét,  amikor  a Világegyház Budapesten  gyűlik  össze,  hogy  találkozzon  a 

megtestesült Jézussal az Eucharisz�ában. 

Bár erre ritkábban gondolunk, de a jászolban fekvő apró gyermek ugyanaz a Jézus, aki az 

utolsó vacsorán, szenvedésének előestéjén örökre nekünk ajándékozta magát. Most ugyanannak a Jézusnak az eljövetelét, születésé-

nek ünnepét várjuk, akit az Oltáriszentségben imádunk és dicsőítünk. Ahogyan egyik karácsonyi énekünkben énekeljük: „Ó, fogyhatat-

lan csodálatos ér, hópehely ostya, csöpp búzakenyér, benne, lásd az édes Úr téged szomjaz, rád borul, egy világgal ér fel!” 

Az  idei adventet és karácsonyt minden bizonnyal meghatározza a világjárvány. Erdő Péter bíboros adven� videóüzenetében (h�ps://

www.youtube.com/watch?v=8JNJbzGBWTE) arra tanít minket, hogy a pandémia idején különösen is érezzük, hogy nem mi irányítjuk a 

világot, így talán figyelmünk jobban Istenre irányulhat. A szeretet ünnepére készülve úgy fogalmaz: „Meg kell építenünk az élet, a sze-

retet és a tudomány hídjait!  Hogyan másképp építhetnénk hidakat, ha nem Jézussal való találkozásaink által. Az imádságban, a szent-

gyónásban, az Eucharisz�ában” 

A Karácsonyra és a kongresszusra való készületünk  tehát összekapcsolódhat most egy hónapra:  tekintsünk úgy az Oltáriszentségre, 

mint a közénk érkező  Istengyermekre, akár egyéni  imában, akár a szentáldozás alkalmával. Hiszen nemcsak Vízkeresz�g érkezik  kö-

zénk, hanem örökre, ahogyan főpásztorunk is felhívja a figyelmünket, hogy bár egy világjárvány időszakát éljük, mégis tudatosítanunk 

kell, hogy „Isten nem hagyja magára az emberiséget. Ő i� jár velünk a történelem útján, és vár bennünket egy boldogító, örök találko-

zásra.(…) Legyen ő az, aki op�mizmust és örömet hoz az életünkbe.” 

Legyen ez a vezérfonala a karácsonyra való adven� és a kongresszusra való tágabb készület idejének! 

* 

  Sokszor gondolok arra, hogy milyen szerencsések vagyunk mi, a Magyar Szentek Plébánia tagjai, hogy  ilyen sok égi közbenjá-

rónk és egyben példaképünk  lehet. Ahogyan káplánunk a novemberi búcsúmisén fogalmazo�, mindannyian tudunk választani olyan 

szentet, aki valamiért a mi személyes életünkhöz kapcsolódni tud, aki hasonló valamiben hozzánk, és példájával közelebb tud vezetni 

minket Istenhez. A Nemzetközi Eucharisz�kus Kongresszusra való készületben sincs ez másképp. Segítségünkre lehetnek azok az elő-

deink, akiknek tanúságtevő életükben valamilyen kiemelt szerepet töltö� be az Oltáriszentség.  

A nemrég boldoggá avato� Brenner János vértanúsága áll elő�ünk példaként, akinek emléknapja decem-

ber 15-én  van. A  szombathelyi egyházmegyés  fiatal papot  cselszövéssel, brutális módon  gyilkolták meg

1957. december 15-én. Halálos beteghez hívták, hogy részesítse a szentségekben, a betegek kenetében és 

az Eucharisz�ában. Boldog Brenner János az éjjel közepén eleget te� hivatásának, és elindult, hogy kiszol-

gáltassa az Oltáriszentséget. Az erdőben gyilkosai  lesben álltak, számos késszúrással kiolto�ák az életét. 

Magyar Tarzíciusznak is nevezik őt. (Szent Tarzíciusz a 3. században élete árán is megvédte az Eucharisz�-

át, magához  ve�e a Szentséget, mielő� gyilkosai megszentségteleníthe�ék  volna. A ministránsok  védő-

szentje le�.) Krisztus életét adta értünk, és ők életüket adták Krisztusért.

Nekünk valószínűleg nem kell vértanúvá válnunk.  

De átadjuk-e életünket Jézusnak?  

Ragaszkodunk-e az Eucharisz�ához?  

Rendszeresen áldozunk-e?  

Amikor belépünk a templomba, térdhajtásunk csak 

egy gyors összecsapo� ru�n, vagy valódi, átélt �szte-

letadás?  
Esetleg felületesen kezeljük az Oltári-

szentséghez való viszonyunkat?  

2021 szeptemberében az egész világ Budapestre figyel majd, ahol az Eucharisz�át ünnepeljük. Készületünk abban is megnyilvánul-

hat, hogy ezentúl  igyekszünk úgy belépni a templomba, mint  Isten házába, igyekszünk úgy végezni a térdhajtást, mint a Világ Ura

elő� hódolat – ahogyan Betlehemben a három király és a pásztorok te�ék – és  igyekszünk úgy �sztelni az Oltáriszentséget, aho-

gyan arra elődeink példát adtak, mint Brenner János is. (Bővebben: www.brennerjanos.hu ) 

Gere Dömötör 

Boldog Brenner János  



  Tavaly a kassai vértanúk emlékéve kapcsán az egész püspö-

ki kar ellátogato� hozzánk magyar szentek ünnepén. Idén viszont 

szokatlanul szűk körben tarto�uk templomunk búcsúnapját, mert 

erre is rányomta bélyegét a járvány. Már augusztusban is  szakíta-

ni kelle� a hagyományokkal, és most ismét... 

De az Istent szeretőknek minden a javára válik- mondja Szent Pál a 

Rómaiaknak íro� levélben (8,28) Megpróbálunk mi is új káplánunk 

szavaiba  kapaszkodni,  és  reménykedve  tekintünk  szentjeinkre, 

hiszen életpéldájuk azt bizonyítja, hogy hosszú az út a szen�é vá-

lás folyamatában.  

Példaként említhetjük Szent Salamont, aki rokonaival, Géza királlyal és Szent Lászlóval háborúzo� a trónért, majd a Szentlélek taná-

csára elhagyta a csatateret, lemondo� követeléséről, és remeteségbe vonult, böjtölt, vezekelt, élete teljes fordulatot ve�. Ha a kirá-

lyi példa távol is áll tőlünk, bízvást találhatunk a modern kor szentjei közt olyanokat, akik csak lassan juto�ak el az életszentségre.  

Ba�hyány-Stra�mann László i�úsága is bővelkedik meggondolatlan te�ekben, de élete végére az önzetlenség és felebará� szeretet 

nagyszerű hirdetőjévé vált.  

Mikor az időjárás és a járványügyi szabályozás még lehe-

tővé  te�e,  hogy  közös  kin�  programokat  szervezzünk, 

Lak Gábor  atya  -  akinek    vezérelve,  hogy  havonta  egy

alkalommal kirándulni menjünk - november 7-re a az Új 

köztemető  elhíresült  301-es  parcellájába  szervezte  a 

programot. Gere György mesélt az emlékhely történeté-

ről, a kommunista diktatúra módszereiről, azok  tovább-

éléséről,  és  a  temetőben  nyugvó  áldozatokról.  Nagy 

Imre, Maléter Pál, Losonczy Géza poli�kai vezetők sírján  

kívül �szteletünket te�ük a 18. születésnapján kivégze� 

Mansfeld Péter,  Tóth  Ilona  orvostanhallgató,  a  Mind-

szentyt kiszabadító Pálinkás (Pallavicini) Antal és Boldog 

Sándor István társainak  sírjánál.  A  Magyar  Szentek 

Templomának koszorúját a képen látható Boldog Sándor 

István-emlékhelyre te�ük. A szalézi szerzetest 1953-ban 

végezték azért, mert hívatásához híven az i�úsággal fog-

lalkozo�.  

 

           SZABÓ T: ANNA: AZ ÜNNEP AZÉ AKI VÁRJA 

 

Aki magot szór ablakába 

és gyertya vár az asztalán. 

A várók nem várnak hiába. 

Egy angyal kopogott talán? 

Szárnysuhogás az ablakon túl  

– vigyázz! Kinézni nem szabad! 

Künn az angyalhad térül-fordul, 

egy pillanatra látszanak.

A karácsonyfát hozzák – hallod? 

– egy koppanás, és leteszik. 

Fényben úszik az üvegajtód, 

s megint suhogás. Mi ez itt? 

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág, 

karácsonyszagú és meleg. 

“Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!” 

Ez az angyali üzenet. 

És be is mehetsz – vár  az ünnep, 

és minden zárt ajtót kitár.

A fa alatt angyalok ülnek – 

az ünnep azé, aki vár. 



A jövő évre már lehet szentmisét előjegyeztetni. Akik az egyházi hozzájárulást ebben az évben még nem fi-

zették be, a sekrestyében vagy az irodában megtehetik vagy utalhatnak az alábbi számra: 1171103420060240 

 

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, megtehe� a 2092224es telefonszámon 
vagy az 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. Email:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentektemploma.hu 

Liturgikus események és  

ünnepi miserend  
Adventi időben a Rorate-szentmisék ott vannak, ahol a 
reggeli szentmise. Hétfőn, csütörtökön és szombaton a ká-
polnában, kedden, szerdán és pénteken a templomban reg-
gel 7 órakor. 
 
December 8-án, kedden a Boldogságos Szűz Mária Szep-

lőtelen Fogantatásának az ünnepe. A templomban reggel 7-

kor, a kápolnában délután fél 6-kor. 

Dec. 12-én, szombaton Guadalupei Boldogságos Szűz Má-

ria ünnepén a kihelyezett kegykép előtt mondjuk a szentmi-

sét este 6-kor a Magyar Szentek Templomában.  

Dec. 24-én, csütörtökön délután fél 5 órakor lesz a temp-

lomban a pásztorjáték. A Kruspér utcai kápolnában este 

10-kor lesz az úgynevezett éjféli mise, a templomban pe-

dig éjfélkor.  

Karácsony napján, 25-én vasárnapi miserend (8-kor a 

kápolnában, 9-kor és fél 12-kor a Magyar Szentek Templo-

mában). Este 6-kor elmarad az egyetemisták miséje!!! 

Karácsony másnapján, 26-án a kápolnában reggel 8-kor,  

a Magyar Szentek Templomában fél 12-kor lesz szentmise. 

A 9-es és esti 6-órás mise elmarad! 

Szent Család vasárnapján, dec. 27-én reggel 8-kor a ká-

polnában, 9-kor és fél 12-kor valamint este 6-kor a Magyar 

Szentek Templomában. 

Dec. 31-én, csütörtökön  az évvégi hálaadás   este 5 órakor 

a kápolnában, 6 órakor a templomban lesz. 

Jan. 1-jén, pénteken Szűz Máriát mint Isten Anyját kö-

szöntjük. Parancsolt ünnep.   Miserend: 8-kor a kápolná-

ban, fél 12-kor és este 6-kor a templomban. 

Segíthetünk a 1356os adományvonal felhívásával 500 forin�al,  
de csekkes befizetéssel vagy banki átutalással is támogathatjuk 

 a Katolikus Karitász munkáját.  
Ezekről pontos információkat a www.karitasz.hu weboldalon kaphatunk.  
Az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akció advent idején egy 
héten keresztül hívja fel a figyelmet a szegény családok helyzetére. Az or
szág 300 településén ragyognak majd fel a gyertyák fényei templomok 
elő�, adven� vásárokban, főtereken, hogy adományozásra hívjanak min

den jóakaratú embert, hiszen a Katolikus Karitász a mi segítségünkkel tud másokon segíteni.  

A vasárnapi szentmisén való részvétel köteleze�sége alól továb
bi intézkedésig Erdő Péter főpásztor felmentést ad mindazok
nak, akiknek a részvétel  nehézséget vagy egészségügyi  kockáza
tot okozna.  

Karácsonykor  különösen  is  fontos,  hogy  szentségekhez  járul
junk, amelyre most korlátozo�an van módunk. Az Egyház lehe
tőséget biztosít erre is, a teljes bánat felindítása és a lelki áldo-

zás révén. Éljünk a  lehetőséggel, és kegyelmi állapotban ünne
peljük a karácsonyt, miközben vigyázunk papjainkra is.  

Teljes bánat felindítása: 

Teljes szívemből bánom, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor 

megbánto�alak, mert ezáltal méltatlanná le�em kegyelmedre, 

kedvedből kiestem és mind ideig, mind örökkévaló büntetése

det megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűnei

met, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb 

jótevőmet megbánto�alak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem 

magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos 

Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp … [i� gondolj azokra a 

bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem 

bántalak, és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. 

Kérlek, Uram, őrködjék fölö�em jóságos szemed, és add, hogy a 

következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldog

ságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.  

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik mód
ja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az 

Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerhe� a szentáldozás 

kegyelmeit.  Fontos  azonban  tudni,  hogy  a  lelki  áldozásra 
ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes 
szentáldozásra,  vagyis  a  kegyelem  állapotában  kell  lennie. Ha 
szükséges, először indítsuk fel magunkban a teljes bánatot!"  

Ima a lelki áldozáshoz: 

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek 

Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretné

lek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. 

Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy 

lakást benne örökre!  A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen 

meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény 

szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni 

életemben és halálom után is. Ámen. 


