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„Ha az Úr nem építi a házat”

Hasztalan fáradnak az építők - folytatódik a
zsoltár. Egyre inkább ez az érzés hatalmasodott el
rajtunk miután templomunk (Belvárosi Főplébánia
Templom) rekonstrukciója során számtalan
bürokratikus akadályt kellett legyőznünk. Legutóbb
egy dupla középkori kripta elbontása okozott vitát
és gerjesztett indulatot. Végre óriási vágókoronggal
egy erre szakosodott cég földarabolta a téglasírt és
darabjait gondosan félretéve hárította el az
építkezés akadályát. A földarabolt sírhely sorsa
további csete-paték témája lesz. Minden esetre
2015. augusztus 31. történelmi dátum az építkezés
folyamatában. Elkezdődik a pillérek statikai
megerősítése és az alsó járószint szigetelő lemez
építése. Ennek elkészülte után indulhat el a fölső
járószint zsaluzása és kialakítása.
Közben befejeződéshez közeledik annak a
mintegy 200 zsák emberi csontnak az újratemetése,
amely a szentély előtti területen zajlik.
Természetesen beszenteléssel adjuk meg a
végtisztességet a templomba és környezetébe
temetettek földi maradványainak. A nyári
időszakban szabadságolások lassították az amúgy is
vánszorgó munkát. A plébánia részéről az
adminisztratív feladatok még ezután sokasodnak
meg. Társfinanszírozási szerződést kellett kössünk
a Fővárossal, hiszen minisztériumi támogatással
részben mi, részben Budapest Önkormányzata
fedezi
a
munkálatok
költségeit.
Emiatt
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közbeszerzést kell nekünk is kiírnunk. Ez a
bonyolult eljárás külön cég közreműködését
igényli, amellyel szintén megbízási szerződést kell
kötnünk. Az eljárás önmagában több hónapot vesz
igénybe, s a nyertes vállalkozó majd csak azt
követően kezdheti el a felső templomtér
helyreállítását.
Persze sok örömünk és gyönyörűség is
adódik, amely meggyőz bennünket arról, hogy a
vállalkozást el kellett indítanunk és Isten
segítségével jó végre is vihetjük. Fölfalazták a
román alapfalak hiányzó részeit, s így kirajzolódik
az altemplomi imádságos tér pompás környezete.
Már megvan a tabernákulum és az előkészítő fülke
helye. Hamarosan épülhet a román kori kövekből a
kőoltár, melyet márványlap fed. Kialakították azt a
szoborfülkét, ahová a templom egyik kiemelkedően
szép műalkotása, a nürnbergi madonna szobor kerül
majd. Kinyíltak a terek és a várható pompás
térélmény sejthető már az avatott szemlélő számára.
Rengeteg múlik a tervező-mérnökön, Mezős Tamás
úron, aki elismert szakember, elkötelezett a
műemlékek védelmével kapcsolatban és avatott a
templomépítészetben.
Folyamatában
sokat
változtak a tervek, ahogyan a régészet előrehaladt, s
ahogy a jobb és újabb megoldások, igények
fölmerültek. Nehézség a munka fázisaiban a
sokféle, különböző szakhatósági engedélyek
beszerzése: örökségvédelmi, ÁNTSZ, tűzoltósági,
gáz, kéményseprő - és sorolhatnám tovább –
engedélyeké.
Mindezek csak ízelítőül szolgálnak ahhoz,
hogy a Testvérek képet alkothassanak maguknak a
rekonstrukció bonyolultságáról. A sokszereplős
ügyben mindenkinek az áldozatos, egybehangolt
munkájára van szükség. Külön is bizalommal
tekintünk a kivitelező szakértelmére és elkötelezett
keresztény lelkületére, amelyet szépen példáz a
javaslat: az altemplom új oltárát a családi építőipari
vállalkozás tagjai: Vantal László és István; a
tervező-mérnök Mezős Tamás, és a plébános Osztie
Zoltán építse föl saját kezével részt véve ezzel a
fizikai munkában is.
Joggal
kérdezi
mindenki:
mikor
költözhetünk újra be lelki-szellemi otthonunkba, a
Belvárosi Templomba. A válasz inkább csak
törekvésünk, célkitűzésünk megfogalmazása lehet,
semmint konkrét időpont meghatározás. Mégis
vágyunk szerint a 2016-os év Húsvétját már a
megújult templom falai között ünnepeljük majd.
Kérem a testvéreket, hogy imádságukkal
támogassák erőfeszítéseinket, hiszen „ha az Úr nem
építi a házat, hasztalan fáradnak az építők”! Csak
abban tudunk bízni, hogy a Boldogságos, Mennybe
Felvett Szűzanya nem hagyja el az Ő szentélyét!

Zoltán atya

Kétszázötven éve a belváros szolgálatában
A Belvárosi Szent Mihály Templom az idei évben ünnepli fennállásának kétszázötvenedik évfordulóját. Ebből
az alkalomból - többek között – triduummal ünneplünk. A csúcspont szeptember 29. kedd, Szent Mihály ünnepe lesz,
amikor 18 órai kezdettel Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök atya vezeti a liturgiát.
A templom történetét sokféle forrásból megismerhetjük. Most csak arra szeretném ráirányítani a figyelmünket,
hogy három szerzetes közösség is tulajdonosa volt a szent helynek. Először a domonkos rend telepedett meg a területen,
majd a pálosok vették át azt. Végül az Angolkisasszonyok közössége működtetett tanintézményeket a kolostor mellett.
Ezért kézenfekvő, hogy ünneplésünkre mindhárom szerzetesrend meghívást kapott. Sőt a premontrei atyák, akik most
kapcsolódtak be a lelkipásztori szolgálatba, szintén jelen lesznek. Sokatmondó ez az egység éppen a jubileum kapcsán
éppen a szerzetesek évében. Mindez kiemeli a megemlékezés súlyát.
A templom, helye miatt a Váci utcában, a belváros egyik legforgalmasabb pontján óriási feladatot ró ránk a
lelkipásztorkodás területén. Természetesen figyelembe véve a világváros centrumának adottságait. Nagy felelősséggel
kell megtaláljuk az alkalmas eszközöket, jól élnünk az adottságok nyújtotta lehetőségekkel.
Ajándék számunkra, hogy a templom titulusa Szent Mihály arkangyal (akinek tiszteletére szentelték őseink a
templomot). Idézzük most fel az egyházatyák írásait, magyarázatait az angyalokról és az ő küldetésükről. Jézus
mennybemenetele – mély értelme szerint – a Krisztussal egyesült emberség fölmagasztalása az egész anyagvilág fölé.
Szent Pál bőven kifejti ezt az Efezusi levél gyönyörű himnuszában: „Isten az ő erejét Krisztusban mutatta meg, mikor a
halálból föltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, minden erőnek, minden
uralomnak s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is.
Mindent lába alá vetett.” (Ef 1, 20-22) Valamint a Zsidókhoz írott levélben találjuk: az Úr „helyet foglalt az isteni
Fölség jobbján, és annyival kiválóbb, mint az angyalok, amennyivel különb nevet örökölt náluk.” (Zsid 1, 3-4) Ezért
kell „Jézus nevére” meghajolnia minden térdnek a mennyben, a földön és az alvilágban. Az angyalok ámulatba ejtő
kinyilatkoztatást kaptak Jézus mennybemenetelében: az Örök Igét kellett imádniuk, a Fiút, aki egylényegű az Atyával, s
ez természetes volt számukra, de hogy a megtestesült Igét kell imádniuk, Krisztust, aki mennybemenetelekor
megdicsőült emberségével helyet foglalt az Isten jobbján, az izgalmat keltett a mennyei világban. Az angyalok egy
csoportjának bűne az volt, hogy visszautasították az Isten képére teremtett Ádám méltóságának fölismerését. Az ezzel
kapcsolatos egyházi hagyomány az „Ádám és Éva élete” c. írásban tárul föl különösen. Az ördög azt mondja Ádámnak:
„Ó Ádám, Mihály hívat, és egybeszólítja az összes angyalokat. Azt mondja nekik: Hódoljatok az Isten képmása előtt,
ahogy megparancsolta. Mihály elsőnek hódol előtte. Aztán engem hív, és azt mondja: Hódolj Isten képmása előtt. Azt
válaszolom: Nem hódolok Ádámnak. Amint Mihály erőltetni akart engem, hogy hódoljak, mondtam neki: Nem hódolok
annak, aki alacsonyabb rendű nálam és utánam következik.” Ekképpen az angyalok bűne az lett, hogy féltékenyek lettek
az emberre. A bukott angyaloknak az első Ádámmal kapcsolatos ezen féltékenységével szembenáll a jó angyaloknak az
új Ádámmal szemben mutatott jóindulata. Ők Krisztushoz járulnak és szolgálnak neki. (Mk 1, 13) Egyben ők azok, akik
örülnek az emberiség üdvössége fölött.
Az angyalokkal együtt szolgáljunk tehát Krisztusnak, és örömünk teljes lesz!
Áldott búcsúi ünneplést és a búcsú kegyelmeit kívánjuk miden Testvérünknek!

Zoltán atya
Szeptember
A nyári pihenést követő újrakezdés hónapját írjuk. Feltöltődtünk testileg-lelkileg friss energiákkal. A természet
csendjében és szépségének szemlélésében kisimultak gondolatvilágunk görcsös ráncai. Megpróbáltunk élő, eleven
szeretetkapcsolatot kialakítani a Jóistennel. Megtapasztaltuk áldó szeretetét, megpróbáltunk odafigyelni bátorító,
útbaigazító szent szavára.
áldása nyomán, úrrá tudunk lenni a mindennapok nehézségein, és osztályrészünk lesz a jól végzett munka
gyümölcs és öröme is.
Szeptember van, az iskolapadok benépesülnek, diákokkal. Szépséges, ifjú üdeség lengi át a hétköznapok
szorgalmas munkáját. Őszinte elhatározás serkenti kitartó tanulásra az ifjúságot.
Mennyi csodálatos lehetőség rejlik igyekezetükben! Ők még nincsenek teljesen tudatában annak, hogy az
iskolapadok mindennapjaiban csendes következetességgel nemzetünk jövője formálódik. Kötelességteljesítésük
minden apró láncszeme építőkővé válik. Becsületes szorgalmuk nyomán a jövő nagyszerű szakemberei formálódnak.
Olyan lelkesítő visszaidézni II. János Pál Pápa szavait, amelyeket magyarországi látogatásakor a fiatalokhoz
intézett:
„Kedves fiatalok! Ti vagytok a magyar egyház élő reménysége, hazátok ígéretes tavasza. Isten különös
szeretetébe fogad titeket, mivel üde fiatalságotokban saját életének, szépségének és szeretetének bőségét
látja visszatükröződni és folytatódni. Legyetek tiszták, hősök, szentek, és legyetek azon, hogy Isten
megmenthesse hazátokat a ti nagylelkű erőfeszítésetek segítségével. Bízzátok rá magatokat Krisztus
irányítására. Halgassatok Krisztus szavára.”
Lelkes fiatalok százezreinek szívében visszhangzanak ma is Krisztus földi helytartójának akkor elhangzott
szavai. Ígéretes távlatokra szomjazó lelkük boldogan fedezi fel Krisztust, aki szeretetének tervét akarja megosztani
velük.
Nekünk, idősebbeknek őszintének, hitelesnek kell lennünk, mert a fiatalok nagyítóval nézik, hogy akik a
kereszténységről beszélnek nekik, azoknak harmóniában van-e életük elveikkel. Add Urunk, hogy meggyőzően tudjuk
eléjük élni a hit nagyszerűségére alapozott élet szépségét, lelkesítő örömét.

Dr. Szűcs Gizella
3

„Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm 5,20)

Régóta tapasztaljuk magunk körül a világban, a sok-sok a
gonoszságot. Már szüleink, nagyszüleink nemzedéke is erről
panaszkodott. Mintha már a torkunkig érne és fulladoznánk tőle.
Megmutatkozik ez a hitetlenség elterjedésében, a megfogyatkozó
papi- és szerzetesi hivatásokban, a rengeteg széthullott családban,
a sok abortuszban, erőszakban, a felelőtlenül értelmezett
szexualitásban, abban, hogy egyre nagyobb és erősebb a hangja
az egyneműek kapcsolatát pártolóknak, hogy szembefordultunk
teremtett környezetünkkel kizsákmányolva azt.... De ne menjünk
ilyen messzire! Lehet, kedves Olvasó, hogy az Ön környezetében
és családjában nem tapasztalt még válást, abortuszt, erőszakot...
Ám biztosan tapasztalta már maga körül a nehézséget, a
rosszindulatot. Talán kérte már meg többször is felső
szomszédját, hogy ne locsolja meg úgy a virágait, hogy közben
egy emelettel lejjebb az Önéit szétáztatja. Vagy kérte már meg
alsó szomszédját – aki láncdohányos – , hogy lehetőleg ne akkor
dohányozzon, amikor maga épp szellőztet. Vagy kérte
közvetlenül az Ön mellett lévő szomszédját, hogy ne nézze este
olyan hangosan a TV-t, mert maga nem tud tőle aludni... és még
sorolhatnám tovább. Minden ember életében ott vannak a
keresztek, melyeknek viselése egyre nehezebbé válik. Ám ebben
a lassan elviselhetetlenné váló közegben az Úr újabb és újabb
mentőöveket küld. „A francia forradalom által kiszabadított
kísértet már egész Európát bejárta és öldöste a lelkeket
mindenhol. Ekkor érkezett el a kellő időpont ahhoz, hogy a Gondviselés mentőeszközöket küldjön. Ebben az
időben kezdődnek el a Mária jelenések (Lourdes, Fatima, Garabandál, Medjugorje)”. De ide tartozik Mária
Natália nővér (magyar apáca) a Világ Győzedelmes Királynőjéről kapott magánkinyilatkoztatása, vagy
Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony magánkinyilatkoztatása.
Mi is ez a Szeretetláng?
A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme,
melyet a Szűzanya által ad az emberiségnek. Az
erről szóló üzeneteket Kindelmann Károlyné Szántó
Erzsébet világban élő kármelita harmadrendi
édesanya kapta 1962. április 13-tól haláláig
kinyilatkoztatásban az Úr Jézustól és a Szűzanyától,
melyeket 4 db naplóban jegyzett le. A Szeretetláng
üzeneteket és tanításokat Erzsébet asszony mindig
lelke „bensőjében” élte meg. Ennek ellenére mégis
világosan tudta, hogy ki az aki beszél hozzá. A
misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi
látomásnak nevezi.
Első üzenetében így szólt a Szűzanya
Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem
ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel
biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a
magyar szentek kérését. Nagyon kérlek benneteket,
fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz
országomra. Leányom! Vedd e Lángot, melyet
neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja.
Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!”
Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy
hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének
Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni
minden népre, nemzetre kiárasztani. A Szeretetláng
így elsősorban nekünk, magyaroknak adott
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kegyelmi ajándék. Azt mondta a Szűzanya:
„Szeretetlángom által, melyet most bocsátok a
földre, a kegyelmi idők eddig még soha nem ismert
korszaka kezdődik.” (Szl. LN., 1963. okt. 19.)
„Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a
szeretet tüzével. A Sátán gyűlöletének tüze oly
magasra csap, hogy azt hiszi győzelme már biztos,
de Szeretetlángom megvakítja a Sátánt.” (Szl. LN.
1964. dec. 6.) „Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még
nem bocsátottam rendelkezésetekre, mint most:
Szívem szeretetének lobogó Lángját. Ilyen még
nem volt, mely a Sátánt így megvakítaná.” (Szl.
LN. 1962. augusztus 1.)
Hogy a Sátán megvakítását, tehetetlenné
tételét mielőbb az egész világra kiterjeszthesse a
Szűzanya, azt kérte: „Az engem tisztelő imába, az
Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést ily
módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes...
imádkozzál
érettünk,
bűnösökért,
áraszd
Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész
emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.” (Szl.
LN, 1962. okt). Az Isten- és emberszeretetnek ezt a
tüzét szeretné a Szűzanya lángra lobbantani a
szívekben. Azt kéri, legyünk ebben segítőtársai
imáink,
áldozataink,
engeszteléseink
által.
„Imádság, áldozat: ez a ti eszközötök.”

A Szűzanya a Szeretetláng által az engesztelés új eszközét ismertette meg velünk. Kérése szerint Jézus
engesztelő áldozatához kapcsolódva igyekezzünk Istennek engesztelést nyújtani saját és embertársaink bűneiért.
Tudjuk, hogy felajánlott imáinknak, áldozatainknak annál nagyobb az engesztelő ereje és értéke, minél
bensőségesebben egyesülünk Jézussal. Az Úr Jézus Erzsébet asszonyt egy kis imára tanította meg, melyet
hatásos eszköznek tart a Sátán megvakítására.
„Lábunk együtt járjon,
Kezünk együtt gyűjtsön,
Szívünk együtt dobbanjon,
Bensőnk együtt érezzen,
Elménk gondolata egy legyen,
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre,
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon,
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.”
Ez az egyszerű ima hűen fejezi ki Jézus örök óhaját, hogy a mindennapi életben állandóan Vele
egyesülten éljünk. Ebben az imában rejlik a Szeretetláng lényege és célja: ezt a benső egyesülést Isten és a lélek
között kell egyre jobban elmélyítenünk és kibontakoztatnunk. A lelkek megszentelése mellett a Szeretetláng
másik fő célja a lelkek megmentése. Ehhez a következő ígéreteket fűzte a Szűzanya. (Egy-két ígéretet emelek
csak ki)
1) Hétköznapi szentmise hallgatás: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem
állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is
megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok”.
2) Ígéret az Egyházközségeknek: „Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak
időtartama alatt az egyházközségben a sátán hatalmát veszti, és mint világtalan, megszűnik a lelkek felett
uralkodni”.
3) A mindennapi munkánk felajánlása: „Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a
kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza. A sok kegyelmet, melyet nektek
nyújtok, mind jobban használjátok fel, mert ez a lelkek tömeges megjavulását fogja maga után vonni!” (Szl. LN.
1962. nov. 30.)
A Szeretetláng Lelki Napló kiadását Magyarországon 2009-ben Dr. Erdő Péter bíboros hagyta jóvá s
megalapította egyházmegyéjében a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat. A mozgalom
terjed a világban. Zsoldos Imre atya (verbita szerzetes) kínaira, Róna Gábor jezsuita szerzetes spanyol nyelvre
fordította a Lelki Naplót. Hatására Ecuadorban, Mexikóban, Argentínában, Chilében, Costa Ricában, Kubában,
Peruban, Salvadorban, Uruguayban, az USA-beli Floridában és Puerto Ricoban, valamint Brazíliában
csatlakoztak a Szeretetlánghoz. Az ecuador-i bíboros 1996-ban levélben kérte a Szentszéktől a Szeretetláng
Mozgalom egyházi jóváhagyását. A Vatikáni Államtitkárság 1997-es válaszában pozitívan nyilatkozott a
Szeretetláng lelki mozgalom célkitűzéseiről.
Kedves magyar Testvérem!
Jézus a Szeretetláng Lelki Naplóban azt
üzeni: „Lépj ki mértékeidből! Ezt kell tennie
minden hívőnek. A rendszeresen és megszokotton
túl fokozniuk kell az imát és az áldozatot a lelkek
megmentéséért a végsőkig.” Az Úr Jézus hatalmas
feladatot rótt ránk magyarokra és hatalmas a
felelősségünk is! De ne féljen, kedves testvér,
segítséget is adott hozzá, hiszen nem bírnánk el ezt
a „terhet”, ha Ő nem állna mellettünk és nem
segítene! Mert hát hogyan is várhatja el az Úr Jézus
pl: egy családapától, vagy egy családanyától, hogy
a megszokotton túl teljesítsenek, amikor 8-10 órát
dolgoznak,
s
mellette
gyermekeikről
gondoskodnak? Ám az Úr nem kér lehetetlent!
Csak egy picivel többet a megszokottnál. Ha valaki
egy Üdvözlégy Máriát imádkozott eddig, attól

kettőt kér; ha valaki egy tized rózsafüzért
imádkozott eddig, attól kettőt kér, ha valaki egy
rózsafüzért imádkozott eddig, az imádkozzon egy
kicsit többet és fokozatosan jusson el a két
rózsafüzérhez. Emellett a kitartást is kéri. Amit
vállaltunk – mindenki a maga mértéke szerint –
abban legyen állhatatos, s fokozatosan, lépésrőllépésre haladjon előre. Tudni fogjuk kellő időben,
hogy mikor kell megtennünk a következő lépést, s
ebben a Szűzanya kegyelmeivel segíteni fog.
Így, kedves Testvér, itt a jó alkalom, hogy
bekapcsolódjon Ön is a Szűz Anya mentő akciójába
azáltal, hogy szerdánként 15 órától itt a Szent
Mihály templomban közösen imádkozik az
egyházközséggel a Szeretetláng imaóra keretében
és velünk együtt engeszteli a Mennyei Atyát!

Rochlitz Kinga
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A jegyes éneke

Igen
régi
nemes
törekvése
a
Belvárosi
Plébániának, hogy a szentmise
és a szentségek mellett a szent
liturgia
másik
alappillérét
jelentő szent zsolozsma is
méltó
helyet
kapjon
templomunk
liturgikus
életében. Volt idő, amikor ez
napi
háromszoros
zsolozsmaéneklést jelentett, az
utóbbi időben pedig csupán a
vasárnapi vesperást végeztük.
Miután az idei ősztől kezdve a
gödöllői premontrei közösség
papjai rendszeres lelkipásztori
kisegítést vállaltak a plébános
úr mellett, a rendi szellemünket
alapvetően meghatározó szent
zsolozsmát
is
szeretnénk
közelebb hozni a testvérekhez,
a
vasárnapi
alkalomhoz
hozzátéve
a
csütörtöki
vesperást, melyet díszesebb,
többszólamú
betétekkel
végeznénk
a
Gödöllői
Kántorátus
énekeseinek
segítségével, akik többnyire
egyházzenei szakközépiskolánk
volt és jelenlegi növendékei.
Mindazonáltal célunk nem a
koncertszerű előadás, hanem a
hívek bevonása az Egyház
közös, nagy jegyesi énekébe,
az
Egyház
szándékának
megfelelően: „A lelkipásztorok
a fő imaórákat, főként a
vesperást vasárnapokon és a
nagyobb
ünnepeken
a
templomban a néppel együtt
végezzék. Ajánlatos, hogy a
hívek
is
imádkozzák
a
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zsolozsmát, a papokkal együtt,
vagy maguk között, vagy
egyénileg.”
(Sacrosanctum
Concilium, a II Vatikáni zsinat
liturgikus konstitúciója, 100.
pont)
Tehát túl kell lépnünk
azon a nézeten, hogy itt csupán
egy papi specialitásról van szó,
egy teherről, amit a papok,
diakónusok
vállaltak
a
szentelésük fejében, vagy az
aktív lelkipásztori munkával
nem
terhelt
szemlélődő
szerzetesek végeznek egyfajta
szent pazarlásként, a világi
hívek számára viszont bőven
elegendő a szentmise, a több
szabadidővel
rendelkezők
esetében kiegészülve néhány
népi
ájtatossággal.
A
zsolozsma
céljában
nincs
semmi, ami ne vonatkozna
egyformán
minden
krisztushívőre,
szenteléstől
függetlenül. „A zsolozsmát ősi
keresztény hagyomány szerint
úgy szerkesztették meg, hogy
Isten dicséretével a nappalt és
az
éjszakát
megszentelje.
Amikor tehát a papok és az
egyházi
törvény
alapján
zsolozsmára kötelezettek, vagy
a Krisztus-hívők a pappal
együtt jóváhagyott formákban a
dicséret e csodálatos énekét
zengik, akkor ez a vőlegényéhez
beszélő menyasszony hangja,
sőt Krisztus és az Ő testének
imádsága
az
Atyához.
Mindazok
tehát,
akik
zsolozsmáznak, teljesítik az

Egyház szent kötelességét,
ugyanakkor
részesülnek
Krisztus
menyasszonyának
fönséges méltóságában, mert
Isten dicséretét végezvén az
Anyaszentegyház
nevében
állnak Isten trónja előtt”
(Sacrosanctum Concilium 84 és
85).
Ha
pedig
ilyen
megtisztelő
és
magasztos
feladatot jelent a zsolozsmázás,
méltó, hogy ne csak magányos
visszavonultságban történjék,
hanem közösségben, énekkel és
ünnepélyes
szertartásokkal
ékesítve.
„Mivel a zsolozsma az Egyház,
vagyis a teljes misztikus test
Istent nyilvánosan dicsőítő
szava, ajánlatos, hogy a
kórusra
nem
kötelezett
klerikusok is, és főként az
ugyanott élő vagy valamely
alkalomra egybegyűlt papok
közösen
végezzék
el
a
zsolozsmának legalább egy
részét.
Mindazok pedig, akik a szent
zsolozsmát kórusban, illetve
közösségben végzik, a rájuk
bízott feladatot, mind a lélek
belső
odaadásával,
mind
magatartásuk
külső
megnyilvánulásával a lehető
legtökéletesebben teljesítsék.
Ezenkívül,
amennyiben
megvalósítható, a zsolozsmát
kórusban és közösségben lehetőleg énekeljék” (Sacrosanctum
Concilium 99).
A
következő
hónapokban ehhez szeretnék én
is
cikkeimmel
segítséget
nyújtani, a zsolozsma és a
zsoltárok teológiai és lelkiségi
hátterének, gazdag tartalmának
és értelmének bemutatásával.
Időközben pedig szeretettel
várjuk
a
testvéreket
csütörtökön és vasárnap a
közös vesperás éneklésre.

P. Kovács Ervin
Gellért OPraem

A premontrei kántorátus

A
Premontrei
Kántorátus
Gödöllői
Kántorátus néven 2009 márciusa óta a Gödöllői
Premontrei Perjelség támogatásával működő,
Zeneakadémiát végzett vagy végző, gyakorló
egyházzenészekből álló, rendszeres liturgikus
szolgálatot vállaló, 10–12 fős professzionális
liturgikus kórus. Művészeti vezetői: Kocsis Csaba
és Balogh P. Piusz O. Praem. A Kántorátus legfőbb
feladata volt, hogy Gödöllő város különböző
templomaiban (Szentháromság-plébániatemplom,
Kastély-templom,
Premontrei-plébániatemplom,
Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika) hétrőlhétre, a nyár kivételével minden csütörtökön
liturgikus szolgálatban, a nép részvételével
megtartott vesperásokat vezessen magyar és latin
nyelvű gregorián tételekkel, 16–17. századi polifón
kompozíciókkal díszítve, gyakran orgonakísérettel.
Időnként szentmisék magas színvonalú előéneklését
is vezette, egyéb alkalomszerű liturgikus
ünneplések énekes irányítását is vállalta különféle

helyeken, valamint koncertszerű előadásban
is bemutatkozott már. Részt vett egyházzenei
doktori diplomahangversenyeken, komoly része
volt a „Hangzó népzsolozsmák” DVD–ROM
elkészítésében,
és
szerepet
vállalt
a
„Népzsolozsma-misszió a Hit évében” program
megvalósításában.
2015. október 1-jétől a Kántorátus
folyamatos tevékenységét a Budapest–belvárosi
Szent Mihály-templomba helyezi át, melynek
következtében minden csütörtök este 6 órakor
nyilvánosan polifón vesperást énekel. A közös
énekrészekbe minden jelenlévő bekapcsolódhat.
A Premontrei Kántorátus eddigi hat éves
szolgálata alatt mintegy 250 vesperáson énekelt, és
öt alapító tagját lassan változó összetételével
mindeddig megtartotta. A Kántorátus folyamatos
működését adományok és a Gödöllői Premontrei
Perjelség támogatása biztosítja.

Balogh P. Piusz O. Praem

A premontrei rendről
A Premontrei Kanonokrend pápai jogú, örökfogadalmas szerzetesrend, nevének rövidítése: O. Praem. A
rendet Szent Norbert (1080/85–1134), Magdeburg érseke alapította 1121-ben a franciaországi Prémontré
völgyében, válaszolva korának egyházi (egyházfegyelem lazulásai, papság erkölcsi problémái, egyszerű nép
hitbeli tudatlansága, egyházszakadás, kanonoki élet válsága) és társadalmi (főurak hatalmaskodása és
békétlenkedése, szegények kizsákmányolása) problémáira. A francia Prémontré név egyik magyarázata szerint a
„pratum monstratum” latin kifejezésből ered, mely „előre megmutatott rétet” jelent, Norbertnek ugyanis
látomásban mutatta meg Isten, hogy ott, azon a helyen kell kolostort alapítania. Norbert megalapítja a rend női
ágát, valamint a harmadrendet is.
A középkorban igen elterjedt rend napjainkban is a világ számos országában van jelen, köztük
Magyarországon is, ahol mind férfi, mind női közösség működik. A férfi ág ma Magyarországon két kolostorban
van jelen: a Csornai Apátságban és a Gödöllői Perjelségben. Csornához jelenleg 11, Gödöllőhöz pedig 9
szerzetes tartozik.
A rend lelkipásztorkodó szerzetesrend, amely Szent Ágoston reguláját követi. Prépostságai körül a
középkortól kezdve plébániákat lát el. Feladai közé tartozik a szegények segítése is. Magyarországon a
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középkortól hiteleshelyi tevékenységet is végzett egészen a 19. századig. A liturgia, a szentmise és a szent
zsolozsma méltó ünneplése a legmeghatározóbb alapfeladatai közé tartozik ma is. II. József „reformjai” után
ehhez még a tanító, nevelő tevékenység, az iskolafenntartás is társult.
A rend részt vesz a lelkipásztorkodásban: a Csornai Apátságnak jelenleg 8 plébániája és 2 misézőhelye,
Gödöllőnek 3 plébániája van. Ma Magyarországon minden közösségnek vannak oktatási intézményei. Csornának
gimnáziuma van Szombathelyen, Gödöllőnek pedig Zsámbékon és Gödöllőn, melyben egyházzenei képzés is
folyik. A zsámbéki premontrei nővérek környékük szegénygondozásának vezetői, valamint a szegény
gyerekeknek napközit tartanak fenn. Szakiskolát is nyitottak, melyben az érettségi mellett hasznos szakmákat
(asztalos, szakács, pincér stb.) adnak a gyerekek kezébe.
A jövőbe tekintve nemcsak azért bizakodunk, mert bőséggel adódnak lelkipásztori feladatok, hanem azért
is, mert – Istennek legyen hála! – vannak alkalmas rendtagok, akik a rend célkitűzéseibe illeszkedő feladatokat
nemcsak vállalják, hanem azokat szívvel-lélekkel végzik. A jövő fontos feladatai közé tartozik a rend életének
gyarapítása hivatásgondozással és minél több alkalmas segítő munkatárs bevonásával, valamint a rend minél
szélesebb körben való megismertetése a jelenléttel és az Anyaszentegyház szolgálatával.

Balogh P. Piusz O. Praem

Karitász induló
2015-16

Karitász csoportunk a Szentlélektől megerősítve kezdi az új évadot.
Elindulnak állandó programjaink, melyekről a szórólapokon lehet
részletesen tájékozódni:
Karitász Hittan:
Vezeti: Csorba Gábor állandó diakónus.
Éves téma: Lelki utazás Szent Pál apostol Római levelét követve, Cantalamessa OFM Cap atya „Élet
Krisztusban” című könyve alapján.
Időpontok: szeptember 9. és 23. szerda 16.45 óra.
A hittanóra a Szeretetláng imaóra és a 16 órai szentmise után lesz a Ward Mária teremben, a templom
bejáratánál.
Helyszín: Szent Mihály templom, V. Váci utca 47/B.
Karitász Délelőtt – Gellért-hegyi séta:
Időpont: szeptember 12. szombat 10.00 órai indulás.
Találkozási hely: Belvárosi templom kapuja, Márc. 15. tér.
Rossz idő esetén közös teázás, beszélgetés lesz a karitász termünkben.
Ruha-akció:
Időpont:
szeptember 26. szombat 9.00 – 12.00 óra.
Helyszín:
TERÉZ ANYA TEREM
Bp. V. ker. Apáczai Csere János u 5. hátsó lépcsőház, I. em. ’35’-ös kapucsengő.
Karitász Ügyelet hétfőnként 14-16 óra között:
Időpontok:
szeptember 7. - 14. – 21. – 28. és Október 5. – 12. – 19. - 26.
Helyszín:
TERÉZ ANYA TEREM
Bp. V. ker. Apáczai Csere János u 5. hátsó lépcsőház, I. em. ’35’-ös kapucsengő.
Telefon (csak ügyeleti időben): 06-30-710-9074
Karitász munkánkban az evangélium hirdetését a tettekkel végezzük, hogy a tettek beszéljenek helyettünk!

Csorba Gábor
állandó diakónus
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Lengyel püspökök az abortusz politikai támogatásáról
„Isten törvénye mindenkire egyformán vonatkozik, a politikusokra is" – áll a lengyel püspökök által kiadott
dokumentumban, amely szerint egyházi kiközösítéssel kell sújtani a magukat katolikusnak valló, ám az abortuszt
nyilvánosan támogató politikusokat.
A Lengyel Episzkopátus Családbizottsága
által összeállított, A házasság és a család
igazságának szolgálatában című százoldalas
dokumentum az Egyháznak a családra vonatkozó
tanítását foglalja össze. Kiemeli a család értékét,
családbarát
politikát
sürget,
felsorolja
a
társadalomnak a családdal szembeni kötelességeit;
nyíltan szól arról, miért rossz az abortusz, a
mesterséges megtermékenyítés és az embriókkal
történő kísérletezés.
„Mint II. János Pál mondta nem sokkal
halála előtt, ma nagyon erős, szervezett támadások
érik a házasságot és a családot, és lehet, hogy ezek
az európai kereszténység elpusztítására is
irányulnak” – idézi Andrzej Rębacz országos
családpasztorációs papi felelőst, a Családbizottság
elnökét a polskieradio.pl internetes oldal. „E
támadások része az iskolai szexuális nevelés
propagálása is, amelyet elsőként Lukács György
javasolt Magyarországon. A kommunista ideológus
úgy gondolta, a szexuális szabadossággal lehet a
leghatékonyabban kikezdeni a házasságot, hogy
azután kikezdhessék a kereszténységet.”
A
legnagyobb
visszhangot
a
dokumentumnak azon szakasza váltotta ki,
amelyben a lengyel püspökök a katolikus

politikusok kötelességeit fogalmazzák meg.
„Egyáltalán nem igaz az, hogy egy politikus vagy
kormánytag a lelkiismerete ellen cselekedhet. (...)
Isten törvénye mindenkire egyformán vonatkozik, a
politikusokra is” – hangsúlyozzák. Leszögezik,
hogy aki nyilvánosan szembehelyezkedik az
alapvető erkölcsi törvényekkel – mint a Ne ölj!
paranccsal – az abortusz szóbeli támogatása vagy
elfogadása által, azt az egyházjog szerint azonnali
egyházi kiközösítéssel kell sújtani.
„Minden katolikus számára világos kell,
hogy legyen: ha elfogadja az abortuszt, és erről
senkinek nem beszél, halálos bűnt követ el, és amíg
meg nem gyónja, nem járulhat szentáldozáshoz. Ha
viszont nyilvánosan szót emel az abortusz mellett,
akkor kiközösíti magát" – fogalmaz Wojciech
Cejrowski író, újságíró, katolikus kommentátor.
A kiközösítés kérdésével kapcsolatos vita
tavaly lángolt fel Lengyelországban, amikor a
magát katolikusnak valló Ewa Kopacz jelenlegi
miniszterelnök a hírek szerint lépéseket tett egy 14
éves lány művi terhességmegszakítása érdekében.

Magyar Kurír

A hónap szentje: Nagy Szent Gergely pápa
Szent VII. Gergely pápa, Tusciában (Toszkána) született 1028 körül,
Hildebrandus néven. Atyja egyesek szerint ácsmester, más életrajzírója szerint
földmíves volt. Rómában nevelkedett, előbb egy kolostorban, majd egy
esperes házában, aki később VI. Gergely pápa lett.
Pápaként is maga mellett tartotta az ifjút, sőt még amikor Kölnbe
számkivetésbe küldték, akkor is együtt maradtak. A következő IX. Leó pápa,
is maga mellé vette Hildebrandot.
Hildebrand mélyen vallásos fiatalember volt. Pápai szolgálatban állott
továbbra is, követségeket vezetett, összesen hét pápát is szolgált. Élesen látó
és erős akaratú ember volt.
1073-ban pápává választotta a római nép, hiszen a bíborosok szinte
csak jóváhagyták a nép akaratát, a VII. Gergely nevet vette fel. Sokat küzdött
az Egyház szabadságáért, főként IV. Henrik német császár ellenében. Küzdött
a simónia ellen, a laikus invesztitúra ellen, a papi méltóság semmibevétele
ellen.
Rákényszerítette Henrik császárt, hogy 1077. január 28-án vezeklésül Canossa várában mezítláb,
zsákruhában kérjen a kiközösítés alól feloldozást. A feloldozás után a császár továbbra is kíméletlenül üldözte
Gergelyt. Közben 1083-ban követet küldött Magyarországra (Szent) István, (Szent) Imre és (Szent) Gellért
szentté avatására.
Száműzték, Salernóban magányosan és elhagyatottan halt meg 1085-ben, ám utolsó szavaival is a
hűbériség kilengései ellen beszélt. 1577-ben felnyitották sírját és testét épségben találták. 1606-ban V. Pál pápa
avatta szentté. Az egész Egyházra 1728-ban XIII. Benedek pápa terjesztette ki tiszteletét.
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Fehér a fehérségben
A közel 200 éves herendi porcelán kiállítást
nézhetjük meg Budapesten a Természettudományi
Múzeumban.

A lenyűgözően nagy fehér térben halk
klasszikus muzsika hangjai kísérik a kiváncsi
látogatót, miközben a falon a Bakony és a balatoni
tájegység realisztikus képei elevenednek meg.
Az ízlésesen elhelyezett csodaszép porcelánok és a
tájegység növény- és állatvilágát bemutató tablók,
tárgyak/festmények, sőt preparátumok (madarak,
lepkék, bogarak) kísérik a finom fehér porcelán
megjelenési formáit: tálak, tányérok, csészék, vázák
stb. rajzain.
Nem zavaró a „belépő” didaktikus módon
feltett két-két feltett kérdése és rá az adott válasz.
(„Minek kellenek a gyűjtemények? Mi a
természetrajzi
gyűjtemény?
Szolgálja
a
megismerést, összeköti a múltat és a jelent. A
Természetttudományi Múzeum 10 millió tárgyat
őriz.) A másik két kérdés a porcelánra vonatkozik.
A válasszal egyetérthetünk: rácsodálkozunk a
szépségére, szívünket/lelkünket melegíti az
esztétikai megjelenése. A korábbi évszázadokban
„fehér arany”-nak tartották és csak az igényes
előkelőek birtokolhattak porcelán tárgyakat.
A várakozás madarai c. óriás méretű – kb.
100 cm átmérőjű – áttört falu, arany ornamentikával
kialakított tálat a tavasz, az újrakezdés szimbóluma
jellemzi. Örömmel olvastam készítőik nevét: Vida
Sándor és Köller Ferenc.
Igazat kell adnunk a 19. századi nagy
tudósunknak, Hermann Ottónak, aki vizuális
nyelven is megfogalmazott természettudományos
tényeket, melyet mások is követtel, például Kitaibel
Pál, illetve Jávorka Sándor és Csapody Vera,
akiknek könyvei/albumai is láthatók a tárlaton, sőt,
egy-egy kép akvarellje is díszíti a fehér falat.
A köralakú tér ötletesen elválasztva vezeti a
látogató tekintetét és jól olvasható tablók tömören
összefoglalják az informácíókat:
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A mai Herendi Porcelánmanufaktúra 800
alkalmazottal a világon a legnagyobb kézműves
műhely.Számtalan díjjal büszkélkedhet. Ezek közül
csak néhány: London (1851) New
York(1853)
Szentpétervár
(1901)
Párizsban többször. 1999-ben Magyar
Termék Nagydíj 2013-ban Frankfurtban
jutalmazták Herendet. 2001 óta a Magyar
Örökség része.2013-tól pedig Hungarikum
a herendi termék.
A tárlat részletesen illusztrálja
(tablók, filmek, gipszminták stb.) a herendi
porcelán
készítésének
folyamatát.
Megtudjuk, hogy a jó massza –kaolin,
földpát és kvarc – meghatározott recept
szerint – alapja a porcelánnak, amit vízzel
kevernek, majd többször kiégetve festenek.
Minden
munkafolyamatot
kézzel
végeznek.
Nem tudjuk, kik a porcelánfestők. Ők a
tervezők, rajzolók? Vagy ez kollektív alkotás?
Visszatérve a kiállításra. Igen találónak és
méltónak ítélem azt a két versidézetet, amelyet a
rendezők kiválasztottak. Rögtön a bejáratnál Szabó
Lőrinc fordításában olvashatjuk Charles Baudelaire
Kapcsolatok című versének sorait: „Templom a
természet: élő oszlopai /időnként szavakat
mormolnak összesúgva: /Jelképek erdején át visz az
ember útja / s a vendéget szemünk barátként
figyeli.”stb.
Egy másik versrészletet Li Tai Po kínai
költő versét Kaffka Margit fordította magyarra:
„Kicsiny,kerek tavon / Fehér és zöld porcelánból
/Diszlik egy szép pavilon.”
Örök
klasszikus
címen
üvegfallal
elkülönítve látható Viktória királynőnek 165 éve
gyártott étkészlete. A tájékoztató szerint ugyanilyen
Viktória-dekort kapott Vilmos herceg Kate-el kötött
házassági ajándékként a magyar államtól.
Számomra az a legkedvesebb tárgy, ami
Rotschild bárónő nevéhez legendaként kapcsolódik:
a madarak a levegő urai elnevezéssel szerepel a
tárlóban. A dísz- és használati tárgyak tizenkét
változatban készültek Herenden.
A Törékeny terem – Herend kincsei című
kiállítás valóban a harmóniát, a természet és
művészet kapcsolatát illusztrálja. A szépség látása
jó érzés, szívet melegít, megnyugtatja a lelket.
Mindezt a múzeum dolgozóinak köszönhetjük, akik
számunkra ugyanolyan névtelenek, mint a
porcelánfestők, mert sem a rendező, sem a
kivitelezők nevét nem írták ki, pedig köszönet illeti
valamennyiüket ezért a fehér szépségért!

Harangozó Ágnes

Angyalok a teremtésben

A számító, mérő, tervező, kísérletező,
praktikus, haszonelvű, pozitivista gondolkodás
számára
a
világ
nem
titok,
hanem
természettudományos módszerrel megragadható
tényállások, és az ember által létrehozott alkotások
összessége. Ez a természettudományos racionalitás
világképe, amelynek a maga szemszögéből
jogosultsága van, hacsak nem akarja önmagát,
önmagának ellentmondva metafizikailag, vagyis a
végső kérdések szempontjából megalapozni.
Tudomásul kell vennünk a tényt, hogy annak
ellenére, hogy a pozitivizmusra épülő nyugati
technikai civilizáció ellentmondásai, korlátai, a
húsba vágó következmények és a tisztázó elméletifilozófiai belátások miatt nyilvánvalóvá váltak, sőt,
radikális
ellenhatásokat
is
kiváltottak,
a
szcientizmus, vagyis a pozitivista felfogás
mindmáig alapvetően meghatározza az általános
gondolkodásmódot. Hogyan viszonyulhat ez a
gondolkodásmód az angyalok létének, és
szerepének kérdéséhez? Lehet azt mondani, hogy a
létezés és benne az ember végső eredetének
kérdésével nem kell, nem lehet, vagy nem érdemes
foglalkozni. Azt a választ is lehet adni, hogy a
végső ok a szükségszerűség, vagy a véletlen. De le
kell szögezni, hogy a végső eredet kérdése nem a
tudomány, hanem a filozófia és a vallás
illetékességi körébe tartozik. Elfogadható, hogy
olyan válasz kell, amely semmilyen pozitív
természettudományos, történeti vagy irodalmi tényt,
adatot nem tagad, hanem azokat kontextusba
helyezi és új dimenzióba állítja. Ezeket a
szempontokat próbálta figyelembe venni a 20.
századi összehasonlító vallástudomány is, mely
kimutatja az ókori keleti népek vallási
hagyományainak, angyal- és démonhitének hatásait
a bibliai szövegekre. Ennek eredményeként
felvetődött, hogy az angyalhit nem sajátosan a
szentírási kinyilatkoztatáshoz tartozó hitigazság, a
Biblia
csak
Isten
transzcendenciájának
nyomatékosítása érdekében beszél angyalokról,
vagyis, ha Izrael angyalfelfogásának forrása
részben, vagy nagymértékben az ókori népek vallási

hagyománya, akkor az nem kinyilatkoztatott
igazság.
Egy vallási állítás igazságértékéről és
normativitásáról azonban nem a történeti eredet
dönt, az a Jahve-hitet megelőző, teremtéssel adott
őskinyilatkoztatásból is származhat, amely többékevésbé helyes, vagy torz formában élhetett az
ókori népek vallási tradícióiban, és amelyet a
Szentlélek vezetésével működő írók, szerkesztők
felhasználtak, és a kánoni rangra emelő tekintély
mércévé tett.
A világ, és az angyalok titka a teremtéshit
ószövetségi és újszövetségi fényében bontakozik ki,
Isten
teremtői
misztériumában
önmagát
megalapozva alapozódik meg, és ugyanakkor
racionális, megfelel annak a követelménynek, hogy
a természettudományos, történeti és irodalmi
tényeket nem tagadja, hanem kontextusba helyezi
(ami azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy azok
a végső fórumok, hiszen önmagukat nem
alapozhatják meg). Lényege, hogy a teremtő Isten
minden teremtmény fölötti magasztossága miatt
teremtményeihez
képest
transzcendens,
de
ugyanakkor a teremtmények létét hordozó teremtő
aktusának bensőségessége miatt immanens is
(vagyis „hozzánk tartozó”). A világ titka Istennek a
teremtményekkel szembeni transzcendenciájának és
immanenciájának egységében alapozódik meg.
Ez a hit, a világtitok feltárulkozása,
megvilágítja az angyalok, a láthatatlan teremtett
létezők létéről alkotható elgondolást. Az apostoli
hitvallás „ég és föld teremtője” kifejezése ugyanis
„azt” a Teremtőt jelenti, akinek teremtése az
angyalokat is magában foglalja, akik új
dimenzióval szélesítik ki a teremtést, akikben – az ő
láthatatlanságukban, és szellemiségükben – a
teremtés egészen az isteni lét határáig terjed,
ugyanakkor mégis teremtményi marad. Ezt jelzi, és
ugyanakkor megvalósítja az Egyház liturgiája. A
Jelenések könyve szerint, az angyalok mennyei
liturgiája, és a kozmosz egyhangúlag dicséri a
Bárányt. Ennek sajátos és elmaradhatatlan része a
szentmise liturgiája, melyben az angyalok
„Sanctus” kiáltása hangzik fel és ismétlődik minden
áldozatban. Így az Egyház részt vesz a mennyei
liturgiában, és megfordítva, az angyalok jelen
vannak az Egyház liturgiájában. Az Egyház
liturgiája az angyalok részvételével kozmikus
dimenziót kap, kitágul a földet és mennyet
összekötő, egybekapcsoló istentiszteletté, és a
mennyei Jeruzsálemet és a földi zarándokútját járó
Egyház egységének jelévé válik.
Az angyalok így nincsenek „önállósítva”,
nem elrejtik az ember elől Isten misztériumát, Istent
nem elérhetetlenebbé teszik, mert a földi és a
mennyei liturgia egymást támogató középpontjában
az angyalok és az emberek által együtt imádott
„leölt” Bárány áll.
BL
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A PLÉBÁNIA PROGRAMJAI
szeptember-október

PESTI FŐTEMPLOM
Spirituális közösségi lap
II. évf. 15. szám

A Belvárosi
Nagyboldogasszony
Főplébánia lapja

•szeptember 14-től kezdődik a felnőtt katekézis
•szeptember 16-án, és azt követően minden szerdán 15 órakor

Kiadja:
a
Belvárosi Főplébánia

Szeretetláng imaóra

•Szeptember 17-én KÉSZ Belvárosi Csoport programja a Szent

Felelős kiadó:
Dr. Osztie Zoltán

Kinga teremben: Dr. habil Simándi Irén: Volt egyszer egy
Magyar Rádió – retrospektív előadás a magyar rádiózás 90
éves történetéről

Szerkesztő:
Bitter Lajos

•szeptember 25-én pénteken este 19 órától táncest a rendház
pinceklubjában a Turmix együttes közreműködésével

Munkatársak:

•szeptember 27-28-29-én templomunk fennállásának 250.

Balogh P. Piusz
Csorba Gábor
Kovács E. Gellért
Harangozó Ágnes
Rochlitz Kinga
Dr. Szűcs Gizella

évfordulóján ünnepségsorozatot tartunk
- szeptember 27-én, vasárnap, a 16 órai szentmise után
Dr. Horváth Zoltán, a szentmise főcelebránsának előadása a
szent angyalokról
- 28-án hétfőn és 29-én kedden Dr. Spányi Antal székesfehérvári
püspök atya mutatja be az ünnepi szentmiséket

•október 1- én nyugdíjas klub
Szerkesztőség:

•október 6-án elváltak és egyedülállók szentmiséje és

Budapest 1056 Március 15.
tér 2.

találkozója

• Szeptember közepétől megkezdődik az iskolai és plébániai

Tel/fax: 318 3108

hitoktatás és az ifjúsági csoport találkozói

E-mail: prorsus@t-online.hu

Megjelenik:
12 oldalon

Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia
1056 Budapest Március 15. tér 2. Tel/fax: 318 3108 E-mail: belvarosiplebania@gmail.com
Irodaszolgálat: hétfő - szerda - péntek 9 -12 ; 15.30 - 17.30
Irodavezető: Rochlitz Kinga
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