
A Magyar Szentek Temploma havi tájékoztató lapja — 2021. január  

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

ÚJ ÉV, ÚJABB ÉV 
 
    Peti már jó előre, még novemberben megvette a zsebnaptárát. Ebbe szokta beírogatni magának a fontos 
időpontokat: mikor kell vinni a mamát kezelésre, és mikor lesz az ebédbefizetési határidő. Maradi dolog ez a te-
lefonos emlékeztetők és elektronikusan megosztott naptárak korában, ezért Peti is alább adott a dologból: a tele-
fonszámokat tavaly már nem vezette át, elég a mobilon. Pedig tanulságos volt évente szemlét tartani a rokonok, 
barátok és ismerősök fölött! Kinek változott meg a száma, a címe, néhányan bekerültek, néhányan meg kimarad-
tak – vagy azért, mert messzire elsodorta őket az élet, vagy azért, mert „odaátra” már úgysem lehet levelet írni... 
Naplózásra is ezt használta: általában a munkába zötyögve a metrón címszavakban ide írta be, hogy mi történt 
vele az elmúlt napokban. Ha egyszer fontos lesz utólag kikeresni valamit, lesz hol megnézni. Persze a lelke mé-
lyén Peti is tudta, hogy ez illúzió, de azért minden évben elrakta a tavalyi naptárt, a megélt idő birtoklásának 
megnyugtató tudatával. 

Most pedig lássuk a 2021-es évet! Vízkereszt szerdára esik, gyertyaszentelő keddre, elég rövidke lesz a 
farsang, mert korán lesz húsvét, ezért a nagyböjt is korán kezdődik: február 16. húshagyókedd, 17-e hamvazó-
szerda, no nézd, március 15. az meg hétfő, akkor lesz egy hosszú hétvége! Zalán névnapja (március 30.) keddre 
esik, ez már a nagyhét, épp előtte lesz virágvasárnap, ajjaj, akkor márciusban lesznek a passiópróbák. Április 1-
je nagycsütörtök, a többi itt már értelemszerű, feltámadunk, 5-én megyünk locsolni (ha ugyan mehetünk), 11-én 
lesz az Isteni Irgalmasság vasárnapja, ezt nagyon szeretem, a mama is biztosan fog erre misét előjegyeztetni, 
majd időben szólok Piroska néninek. Május 1. az szombat, ez van, áldozócsütörtök 13-án lesz, amit ugye 16-án, 
vasárnap fogunk ünnepelni, egy hétre rá pünkösd, ez így egész jó, tudunk egy kicsit kimenni másnap estig a te-
lekre. Úrnapját június 6-án fogjuk megülni, Leának majd kell virágszirmokat gyűjteni a lányokkal. Utána legfel-
jebb két hét van a gyerekeknek a suliból. A nyár végét nézzük csak: Nagyboldogasszony vasárnap lesz, augusz-
tus 20. viszont péntek. Szeptember 1. szerda, Kisboldogasszony, nagymamáék házassági évfordulója szerda, Mi-
si névnapja szintén. Október 23. szombat, hát ez nem jó hír, mindenszentek viszont hétfő, akkor itt lesz valahogy 
az őszi szünet, Krisztus király november 21-én lesz, december 24. pedig pénteki napon, szilveszter meg egy hét-
re rá. Beírta még kapásból a születésnapokat is, ezzel meg is vagyunk. 

De hogy mi fog történni ebben az új esztendőben... Ha most őszintén belegondol, lesz egyáltalán új év? 
2020-ban eléggé kisiklott minden, és igaz, hosszú évek óta először meg tudta figyelni, hogyan jön a tavasz, de a 
távmunka, a távoktatás meg a „home office” szavakat valahogy senki sem emlegeti örömmel azóta sem. A Bar-
tók Béla úton csődbe ment a kedvenc kávézója, az online szentmiséken való részvétel pedig kétes, ha közben a 
gyerekek ugrálnak a fején. Persze minden élethelyzet más, Ica néni az egyedüllétre panaszkodik azóta is mindig, 
ha felhívja telefonon. 

Nem, valójában nincs új év, ez az egész januári évkezdés amúgy is egy mesterséges 
konstrukció: nekünk kell, hogy a körben forgó évszakokat és a lineárisan telő időt 
tagolni és mérni tudjuk. Az egyházi év amúgy is adventtel kezdődik. A polgári janu-
ár 1. csak az egyike a régente szokásban lévő évkezdeteknek, és csak a kora újkor 
óta általános Európában – a középkorban általában használt karácsonyi, a jellemzően 
Itáliában elterjedt március 1-jei vagy 25-i (Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére 
eső), a franciáknál használatban lévő húsvéti, meg az ortodoxiában szokásos szept-
ember 1-jei évkezdések helyett. Ez a január 1. amúgy is egy furcsa ünnep. A II. vati-
káni zsinat óta Szűz Mária istenanyasága, nem mellesleg pedig a béke világnapja 
(persze ez logikus a szilveszteri másnaposság után – mosolygott magában Peti), ré-
gebben azonban ez Urunk körülmetélésének ünnepe volt. A zsidó törvények szerint 
ugyanis a nyolcadik napon körül kell metélni a fiúgyermeket, aki ekkor kapja meg a 
nevét is. Az ünnep latin nevéből (Circumcisio Domini) származott a magyar csízió 
szó is, a verses öröknaptár, utóbb általában csak „kalendárium” megnevezése. Még 
egy szólás is lett belőle. Ha valakire azt mondták: „Érti a csíziót”, akkor az azt jelen-

tette, hogy ügyes, hozzáértő. Ám biblikusan úgy is mondhatnánk – jutott eszébe Petinek –, hogy: érti az idők je-
leit. De hogy ezek mik, és nekem mit kell cselekednem ezek ismeretében? Mit üzen nekem Isten 2021-ben? Mi-
ben kellene megújulnom az új évben? Hááát... – tűnődött, és inkább gyorsan becsukta a zsebnaptárát. 

Lakatos Bálint 



A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig még 9 hónap van 

hátra január 5-től, a Vízkeresztet megelőző naptól számítva. 

Ez az időtartam éppen a fogantatástól a születésig terjedő 

időhossznak felel meg. Elgondolkodtató.  

Most, az új év hajnalán lelki életemben milyen magokkal, mi-

lyen megfoganó gondolattal indulok el, amely az év során gyü-

mölccsé érhet, kibontakozhat. Milyen várakozás van bennem 

az Oltáriszentség nagy ünneplésével kapcsolatban?  

 

Vízkereszt ünnepe a hagyomány szerint a három 

napkeleti bölcs érkezésének az időszaka. Gáspár, 

Menyhért és Boldizsár hosszú utat tett meg a bet-

lehemi jászolig, ahol a gyermek Jézusban felismer-

ték Isten fiát, a Megváltót. Azt a Messiást, aki ké-

sőbb föláldozta magát értünk, de kínszenvedése 

és kereszthalála előtt megalapította az Euchariszti-

át, örökre nekünk adta önmagát. A napkeleti böl-

csek hódoltak a Messiás előtt, akit ma az Oltári-

szentségben tisztelünk.  

A királyok példák előttünk. Hosszú – vélhetően nem túl biztonságos és meglehetősen fárasztó – utat tettek 

meg a Jézussal való találkozásig, megérkezve pedig minden tiszteletet és dicsőséget megadtak neki – számunk-

ra pedig jelekkel is megerősítve ezt – aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul. A NEK vonatkozásában a ki-

rályok hódolata tulajdonképpen a szentségimádás előképe. Ott, a betlehemi jászol előtt, és akár itt és most, az 

új esztendő elején, 2021-ben, a fenyőillatú templomban a tabernákulum előtt.  

Vízkeresztkor hagyomá-

nyosan házunkat is meg-

szenteljük, noha most a 

járványhelyzet ebben is 

kihívás elé állít minket. 

Azért szenteljük meg ott-

honunkat, hogy az az 

élettér, amelyben a hét-

köznapjaink zajlanak, Jézus számára is örök hajlék legyen.  

Jelentse számunkra mindennek az összhangját az új év kezdete. Az előttünk álló hosszú út, a 

9 hónapos készületi idő legyen egy mindig megújuló vízkereszt, amikor felismerjük Istent, és 

hódolunk előtte, és egy mindig megújuló vízkereszt, amikor újra és újra megszenteljük fizi-

kai és lelki életterünket.  

Alig ért véget az advent, máris egy új készületi időbe léptünk, hagyjuk munkálkodni ben-

nünk a Jóistent, hogy a megfogant kegyelemből valami nagyon szép és jó születhessen 2021 

szeptemberében! 

Ehhez hasonlóan a szentáldozás is valójában minket szentel meg, bennünk vesz otthont a Megváltó az Oltári-

szentség színében. Minden áldozás egy lelki házszentelés. 

Gere Dömötör 
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Trianoni megemlékezés 

Kirándulás a 301. parcellába 

Betlehemezés 



A Magyar Szentek Plébánia év végi beszámolója a 2020. évről 
  

Személyi változások voltak ebben az évben: aug. 1-vel Huszti Zoltán atya helyett Lak Gábor atya lett a 
káplánunk. Új egyetemi lelkészt is kaptunk Dr. Héray András személyében. 

A márciusban kitört koronavírus-járvány jelentősen átrendezte egyházközségünk életét. A nyilvános 
szentmisék megszüntetésével csupán az on-line kapcsolat maradt a hívekkel, melyet H. Zoltán atya lelkesen 
ápolt. 

Korlátozódott a szentségek kiszolgáltatása, valamint a temetések végzése is! Az esküvőket sorra lemondták 
vagy elhalasztották. Perselyezés híján az egyházközségi bevételek is szinte a nullára csökkentek. 

Köszönet az egyházi hozzájárulást rendszeresen befizetőknek és azoknak, akik külön felajánlásaikkal segí-
tették ebben a nehéz helyzetben egyházközségünket! Számláinkat be tudtuk fizetni, egyházközségünk fize-
tőképes maradt. 

Köszönet az otthonukban egyházunkért imádkozó és szenvedéseiket felajánló betegeknek, hogy anyagi és 
lelki támogatásukkal hozzájárultak közösségünk építéséhez. 

A járvány első szakaszának lezárultával a híveknek alig fele tért vissza a rendszeres szentmisékhez. 

Egyházi adót 200-an fizettek. (30-cal többen, mint tavaly!) A legnagyobb összeg 220 ezer Ft volt, a 
legkisebb 1000 Ft. A tavalyihoz képest nőtt a befizetett összeg.  

A jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 490.427 Ft-tal támogatták a kedves hívek egyházközségün-
ket, a Szent Tádé Alapítványon keresztül. Ez kb. 125 ezer Ft-tal több a tavalyinál. Hálásan köszönjük azok 
adományait, munkáját, akik a kápolna vagy a templom fenntartásához, valamint az ifjúsági programokhoz 
adományaikkal hozzájárultak. 

Köszönet a sekrestyések (Piroska és Magdi néni) áldozatos munkájáért és a ministránsok oltárszol-
gálatáért. Köszönjük Leskó Zoltán kántorunknak zenei szolgálatát. 

Külön köszönöm a sziklakertet gondozó házaspár szorgalmas munkáját, és Füzesi János segítségét, aki a 
gondnoki munkákat látta el a templomban is és a kápolnában is. 

Köszönet az Imperatrix énekegyüttesnek, a gitáros kórusnak és az Erdődy kamarazenekarnak   a templomi 
szolgálatát. 

 

Esküvő: 13 pár (17-tel keve-
sebb, mint tavaly) 
Keresztelő: 31 fő, 18 fiú és 13 
lány (22-vel kevesebb, mint ta-
valy) 
Elsőáldozó: 17 gyermek (annyi, 
mint tavaly) 
Bérmálkozó: 6 fő, (38-cal keve-
sebb, mint tavaly) 
Halottak: 66 fő, ebből 29 férfi 
és 37 nő (4-gyel több, mint ta-
valy) A halottak közül csak 19 
fő részesült szentségekben. 

 

 

 

Köszönetet mondok mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette 
egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnék kérni. 

Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett! 

Écsy Gábor plébános 

 

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.magyarszentektemploma.hu 

http://www.magyarszentektemploma.hu/

