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Pannonia Sacra 
A Kárpátok medencéje szent föld volt, és szenteket termett 
már  a  Krisztus  utáni  első  négyszáz  évben  is.  Pannonia 
tartomány  a  Duna  vonalával  bezárólag  keresztény 
közösségnek  adott  otthont.  A  kor  egyik  legkedveltebb 
szentje  –  Tours‐i  Szent  Márton  –  Savaria,  a  mai 
Szombathely  szülötte. A 
római  birodalom  nagy‐
városai  püspöki  szék‐
helyek  is  lehettek.  A 
birodalom  bukásával 
megszűnt  a  keresz‐
tények  jelenléte  a  tér‐
ségben. 
A  magyarok  a 

honfoglalás  előtt  már 
megismerték  a  Bibliát 
és  hittek  a  teremtő 
Istenben,  a  mindenség 
Urában.  Pannonia  meg‐
szentelt  történelmének 
másik ága a honfoglalás 
időszaka.  Ez  a  második  találkozásunk  Jézus  követőivel.  A 
Kárpát‐medencébe  érkező  magyarok  egy  része  már 
keresztény módon imádkozott és temetkezett. 

Az  Egyház  által  szavatolt  rendezettséghez  zárkózott  fel 
Szent István. A magyar nemzet egyházmegyei szerkezetben 
élt tovább a püspök és az ispán vezetésével. Külpolitikában 
a  római  pápához  kötődött.  Szent  Istvánnak  nem  egy 
teljesen  pogány  népet  kellett  hitre  térítenie,  hanem  a 
rendetlenséget  kellett  felszámolnia.  Munka,  imádság, 
család,  védelem, mindez  rendezett  körülmények  között.  A 
magyar  nemzet  elkezdte  betölteni  küldetését:  védő, 
egyensúlyozó hatalom lett Európában. 

A  Szent  István‐i  műből  a  rend  mellett  a  korona 
elfogadását  és  a  nemzet  felajánlását  kell  kiemelni.  Szent 
István  fejét  a  pápa  által  küldött  diadém  ékesítette.  A 
nemzet  véglegesen  elköteleződött  a  latin  kereszténység 
mellett.  A  koronázással  és  a  felkenéssel  –  ami  a  püspök 

felszenteléséhez volt hasonló szertartás – mintegy apostoli 
tekintély szállt rá. 
A  magyarság  megmaradt,  mert  keresztény  tudott 

maradni.  A  pannóniai  kereszténység  megmaradt,  mert 
magyar tudott maradni. Szent István a Bibliát vette kézbe, 
és  azt  adta  tovább  Intelmeiben  Szent  Imre  hercegnek. 
Egyéniségében  egyesült  az  államfő,  a  családapa  és  az 
Egyház hűséges fia.  
Hisszük  és  reméljük,  hogy  Magyarok  Nagyasszonyának 

és Szent István királynak közbenjárására a magyar nemzet 
képes lesz újra keresztényként hinni és keresztény erkölcsi 
alapon szervezett életet élni.  

Várnai Péter,  
c. prépost, esperes, plébános gondolatai (l. Adoremus) 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A KOLPING  
Katolikus  
Akadémia  
programjai 

Augusztus 20-án Szent Jobb-körmenet  

Találkozás az Erzsébet téri volt buszmegálló József Attila 
utcai  oldalánál  16:15‐16:30  óra  között.  A  városmajori 
hívek együtt vonulnak a bazilika előtti térre. 

2011. szeptember 18.  
Bőzsöny  Ferenc  rádióbemondó,  előadóművész: 
„Egyházam és hazám szolgálatára” 

2011. október 16.  
Prof. dr. Mészáros József főigazgató, Országos Nyugdíj 
biztosítási Főigazgatóság: A nyugdíjasok kilátásai 

2011. november 20.  
Prof. dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter: 
A  család,  mint  a  „nagyon  sok  mindent  megoldó 
közösség”  

2011. december 18.  
Prof.  dr.  Bolberitz  Pál  egyetemi  tanár:  „Adventi 
gondolatok”  „Légy  jó  keresztény,  jó  szakember,  jó 
szülő, jó állampolgár!” (Boldog Adolf Kolping) 

Elsőpénteki  
missziós  
konferenciabeszédek  
a magyar  
családokhoz 

2011. szeptember 02.  
Bíró László tábori püspök: A Család Éve 

2011. október 07.  
Kiss Ulrich SJ: Ökológiai és erkölcsi válság 

2011. november 04.  
P.  Benvin  Sebastian  Madassery  SVD:  „A  Szent 
Gyermekség Műve” bemutatása. A szülők, a felnőttek 
felelőssége 

2011. december 02.  
Dr.  Rózsa  Huba  pápai  prelátus,  egyetemi  tanár:  A 
világ és az emberiség kezdete a Bibliában 

Az  esti  18:00  órai  szentmise  után  a  Kistemplomban 
lehetőség  van,  a  szentbeszédben  hallott  gondolatok 
megbeszélésére az atyákkal. 

MEGHÍVÓ az Egyház társadalmi 
és közjavát szolgáló tanításának 
előadásaira és megbeszéléseire 
Bodó Károly atya szervezésében 
Az  előadások  ideje  és  helye:  19:00  óra  –  Kistemplom 
(minden hónap harmadik hétfőjén) 
2011. szeptember 19. 

A közjó és a politika szó tisztázása. Ezek Krisztus 
tanításában: a tanúságtétel és a szeretet törvénye 

2011. október 17. 

Krisztus  példabeszédei  szinte  minden  tekintetben 
az emberek egymás közti viselkedését tanítják 

2011. november 21. 

Minden Krisztus‐követőnek  saját  szakmai  területén 
szükséges  tanúságot  tennie.  A  szentségek  és  a 
szentmise  kimeríthetetlen  erőforrások  a  meg‐
valósításhoz 

Időskorúak önkormányzati 
támogatása 
A  XII.  kerületi  önkormányzat  többoldalúan  támogatja  a 
nehezebben  élőket.  Egyik  ilyen  támogatás  a  kerületben 
élő 65. életévüket betöltött lakosokra vonatkozik, akiknek 
jövedelme  99 750  Ft‐nál  kevesebb,  amennyiben  egyedül 
élnek. Családban élőknél ez úgy módosul, hogy az egy főre 
eső jövedelem maximum 85 500 Ft lehet. Ezt a támogatást 
minden további tennivaló nélkül megkapják azok, akik az 
elmúlt  félévben  már  részesültek  ilyenben.  Akik  viszont 
eddig  nem  tudtak  erről,  most  az  irodában  kaphatnak 
kitöltendő  űrlapot,  s  mi  vállaljuk  eljuttatását  az 
önkormányzat  illetékeseinek.  Kérjük  rögtön  hozzanak 
magukkal  jövedelemigazolást  is,  nyugdíjszelvény  vagy 
banki igazolás formájában. 
A jelentkezés határideje 2011. augusztus 25. 
Remélem többen élnek a lehetőséggel!         Divényi Ági 

Sajnáljuk, hogy híradónk hasábjain nem 
adhatunk hírt a nyári családos és a hittan 

tábor eseményeiről - kérésünk ellenére 
nem kaptunk információt -, de reméljük, 

hogy a résztvevők mint 
egyházközösségünk tagjai, fontosnak 

érzik, hogy az egész közösséggel 
megosszák élményeiket az egyházközség 

hivatalos lapján keresztül. 

Szent István király 
Áldott Szent István, Istennek szolgája, 
Krisztus hitének igaz plántálója, 
Bálványozásnak eltávoztatója 
És elrontója! 
Irgalmas Isten kegyes jóvoltodból 
Adaték nekünk magas mennyországból, 
Utat, hogy lelnék gonosz pogányságból, 
Régi vakságból. 
Jobbodra kérünk, amely ma is épen, 
Légy közbenjárónk Szent Király az égben, 
Hogy áldás légyen a magyar nemzeten, 
Adja meg az Isten. 
Jóságos Jobbod nyújtsd ki reánk, kérünk, 
Szent koronáddal új ezeret érünk, 
Hogyha keresztek, s imádságod vélünk, 
Régi vezérünk.    SzvU 295 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Pilis – Bakony – Isonzó 
Az idei cserkésznyár első felének esemé
nyeiből  hármat  emelünk  ki:  elsőként  a 
12 évesekből álló Vakond őrs egyik tag
jának írása olvasható a pilisi próbázás
ról, majd Eszter és Mária beszámolója a 
középiskolás  kószák  bakonyi  mozgó
táboráról,  ezt  követően  pár  sor  a  Sár
kány őrs szlovéniai útjáról. 
 

Fél  11‐kor  találkoztunk  a  Batthyány 
téren a pókokkal és a királykobrákkal. 
HÉV‐vel  utaztunk  Budakalászra.  On‐
nan  mentünk  a  próbáztatás  kezdőpont‐
jára,  ahol  a  sóskaborbolyák  és  a  vad‐
gesztenyék egy részét még ott találtuk. 
Jól  rájuk  hoztuk  az  esőt, mert  amikor 
megérkeztünk,  nagyon  eleredt.  Ezért 
az őrssel, Lőrinc nélkül, behúzódtunk a 
bokrokba  és  felfaltuk  az  őrsi  sütink 
felét... Mire elállt  az eső, mehettünk  is 
próbázni, ahol egy olyan  térképet kel‐
lett  összerakni,  ami  elvezet  minket  a 
kincshez. 
A próbáztatás után „őrsileg”  felmen‐

tünk a Kevély‐nyeregbe, ahol megtalál‐
tuk  az  áfonyákat  és  a mosómedvéket. 

Ebédeltünk,  és  megpróbáltuk  elkészí‐
teni Karesz  ajándékát,  de  amikor  Lőrinc 
neki  kezdett  volna,  Csikó  megjelent 
Karesszal,  így hát  levonultunk a hegy‐
ről,  és  megkerestük  a  többieket,  akik 
egy  szép  homokos  völgyben  teleped‐
tek le. Aztán Zoli atya misét mondott. A 
végére  elkészült  a  vacsora:  paprikás 
krumpli, ami nagyon jól sikerült. 
A fogadalomtételre fél órával később 

került  sor  a  Mackó‐barlangban.  De 
odafelé  félúton Karesz    felvitette  velünk 
az ígéret‐ vagy fogadalomtevők táskáit. 
Ez annyit  jelentett, hogy  fejenként 2‐3 
táskát vittünk, meredek hegyoldalon… 

A  fogadalomtétel  után  a  kiscser‐
készek és a lányok elmentek a faluba, a 
fiúk ott maradtak a barlangban aludni. 
De  a  mi  őrsünk  még  a  sötétben  visz‐
szament  a  Kevély‐nyeregbe,  ahol  egy 
féltető  alakú,  sátorszerű  építményben 
aludtunk,  amit  éjfélkor  állítottunk  fel. 
Reggel  megkönnyebbülve  vettük  észre, 
hogy nem lettünk turistalátványosság! 
Gyorsan lebontottuk alvóhelyünket, és 

megreggeliztünk.  Azután  a  próba 
útvonalán  visszatértünk  Budakalászra. 
Onnan  HÉV‐vel  mentünk  a  Batthyány 
térre, ahol egy jó palacsintázással zártuk 
le a napot.                        Vakond őrs 

Örömmel  jelentjük be,  hogy  idén  is  sok új 
kószával  bővült  csapatunk!  Ágota,  Virág, 
Eszter,  Mária,  Zsófi,  Toncsi,  Boti,  Soma, 
Dugasz, Andor állt újonnan közénk.  
Július 7‐12. között a Balaton‐felvidé‐

ken  táboroztunk.  A  hatnapos  vándor‐
tábor  alatt  ‐  állíthatom  ‐,  nem  csupán 
lelkileg,  de  testileg  is  jelentősen meg‐
erősödtünk.  A  kezdeti  nehézségeket 
legyűrve  a  végére  már  szinte  futni  is 
képesek  voltunk  táskáinkkal  (vagy 
legalább is valami fokozottabb tempót 
diktálni…).  A  folyamatos  hőségriadó‐
val  kissé  nehezen  boldogultunk,  de 
legalább nem fáztunk, és a  folyamatos 
ivószüneteknek hála, most is élünk.  
Sok  élménnyel  és  csodálatos  iro‐

dalmi  regényekkel  gazdagodtunk  (no 
meg  még  több  kosszal).  Ezúton  is 
szeretném megköszönni azoknak, akik 
lejöttek a beavatási szertartásra ‐ csak 
miattunk.  Mi  összességében  nagyon 
élveztük az egészet, gyertek ti  is  jövő‐
re, megéri! :)                Eszter és Mária 

hatalmas  méretű  kiépített  barlang,  mű-
emlék  város  igazi  olasz  pizzával,  első 
világháborús  harctér  katonatemetők‐
kel  és  elhagyott  bunkerekkel,  „ezersok‐
méteres”  megmászott  hegycsúcs,  víz‐
esés  és  tengerparti  fürdés.  Felkészülés‐
ként  mindenkinek  utána  kellett  néz‐
nie, hogy közel száz évvel ezelőtt család‐
jából kik,  és hol harcoltak. Aki ezt be‐
csülettel végiggondolta, kérdezte,  az a 
saját déd‐, vagy ükapja nyomaira, eset‐
leg sírjaira is rábukkanhatott…  
Természetesen  nem  csak  a  helyszín 

biztosította  élményekkel  gazdagod‐
tunk.  Az  autóba  zártság  az  egymásra 
figyelésünket  erősítette,  míg  a  minden‐
napi  vacsorafőzés  közbeni  sátorverés 
és bontás a táborozási rutinunkat acé‐
lozta.  Érthetően  a  nyelvtudásunkat  is 

próbára tették a helyiek,  így hol ango‐
lul, hol németül, hol olaszul volt kény‐
telen  valaki  beszélni  a  többiek  nevé‐
ben.  Az  éppen  aktuális  navigátorok 
küzdhettek az idegen nyelvű és a meg‐
szokottól eltérő logikájú táblákkal, míg 
a sofőrök megismerhették más nemze‐
tek  autóvezetési  szokásait,  és  gyakorol‐
hatták  a  konvojban  haladás  művésze‐
tét…  
Érthetően  a  látnivalók,  az  időjá‐rás, 

az  útviszonyok,  a  táj  rengeteg  meg‐
lepetéssel szolgált, ahogy a történelem 
is:  a Visintiniben két éve átadott emlék‐
kápolnánál  Erik  odébb  tett  egy  követ, 
hogy kényelmesebben tudjon  leülni. A 
kő alatt egy ép olasz töltény hevert… 
                                                 Sárkány őrs 

A majori  cserkészek  legrégebben műkö‐
dő  őrsének  tagjai  az  egyetemi  vizsgák 
végeztével  autóba  ültek,  és  egy  hetet 
Szlovéniában töltöttek. A program kielé‐
gíthette  mindenki  igényét:  volt  benne 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Városmajori Híradó  XIX. évf. 4. szám, 2011 SZT. ISTVÁN ÜNNEPE 

 

2011  O K T Ó B E R  F O L Y T A T Á S 

7  péntek 

 
! 17:00 
17:45 
18:00 

 

ELSŐPÉNTEK 
! Rózsafüzér 
Litánia 
Szentmise a magyar családokért –  
Kiss Ulrich SJ 

8  szombat  9:00‐13:00 
17:15 

Elsőáldozók lelki napja 
Rózsafüzér 

9  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

12  szerda  17:30 
! 18:30 

Pannonia Sacra iskolamise 
! Rózsafüzér 

13  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
14  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 

15  szombat  9:00‐13:00 
17:15 

Elsőáldozók lelki napja 
Rózsafüzér 

16  vasárnap 
9:00 
17:00 
19:00 

ELSŐÁLDOZÁS 
Szentségimádás 
KOLPING Akadémia  Kistemplom 

17  hétfő  19:00  Társadalmi hittan – Bodó Károly atya, Kistemplom 
20  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

21  péntek  18:00 
18:30‐19:30 

Szentmise a keresztények egységéért 
Szentségimádás 

22  szombat  17:15  Rózsafüzér 

23  vasárnap   
17:00 

Országos gyűjtés a missziók javára 
Szentségimádás 

27  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
28  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 
29  szombat  17:15  Rózsafüzér 
30  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

2011  N O V E M B E R 

1  kedd  munkaszün.  MINDENSZENTEK ÜNNEPE 

2  szerda   
17:30 

HALOTTAK NAPJA 
Pannonia Sacra iskolamise 

3  csütörtök 
 

17:15 
18:00 

ELSŐCSÜTÖRTÖK 
Engesztelő rózsafüzér 
Szentmise papi hivatásokért 

4  péntek 
 

18:00 
 

ELSŐPÉNTEK 
Szentmise a Magyar családokért ‐ 
P. Benvin Sebastian Madassery SVD 

5  szombat   
17:15 

ELSŐSZOMBAT 
Rózsafüzér 

6  vasárnap   
17:00 

ELSŐVASÁRNAP 
Közös szentóra 

7  hétfő  18:30 
19:30 

Rózsafüzér Társulat – titokcsere 
KVT gyűlés 

10  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
11  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 
12  szombat  17:15  Rózsafüzér 
13  vasárnap  17:00  Szentségimádás 
17  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

18  péntek  18:00 
18:30‐19:30 

Szentmise a keresztények egységéért 
Szentségimádás 

19  szombat  17:15  Rózsafüzér 

20  vasárnap 

 
 
 

17:00 
19:00 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE 
Országos gyűjtés a Katolikus Karitász 
javára 
Szentségimádás 
KOLPING Akadémia  Kistemplom 

21  hétfő  19:00  Társadalmi hittan – Bodó Károly atya, Kistemplom 
24  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 
25  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 

26  szombat   
18:00 

ADVENT ELSŐ SZOMBATJA 
Adventi gyertyagyújtás 

28  vasárnap   
17:00 

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA 
Szentségimádás 

       

 
Szerkesztő:  Boldvai Bea,  felelős kiadó: Lambert Zoltán plébános 

2011  A U G U SZ T U S 

20  szombat 
 
 

17:00 

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE 
Miserend: 7:30, 9:00, 11:00 
Szent Jobbkörmenet, tal.: 16:1516:30 

21  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

25  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

26  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 
27  szombat  17:15  Rózsafüzér 
28  vasárnap  17:00  Szentségimádás 
31  szerda  16:00  Pannonia Sacra Veni Sancte 

2011  SZ E P T E M B E R 

8 : 00  ó r a k o r   ú j b ó l   v a n   sz e n t m i s e !!! 

1  csütörtök 
 

17:15 
18:00 

ELSŐCSÜTÖRTÖK 
Engesztelő rózsafüzér 
Szentmise papi hivatásokért  

2  péntek 
17:00‐tól 

17:30 
18:00 

ELSŐPÉNTEK 
Gyóntatás 
Litánia 
Szentmise a magyar családokért ‐  
Bíró László tábori püspök 

3  szombat   
17:15 

ELSŐSZOMBAT 
Rózsafüzér 

4  vasárnap 

 
9:00 

 
17:00 

ELSŐVASÁRNAP 
Veni Sancte – közös szentmise a 
Nagytemplomban 
Közös szentóra 

5  hétfő  18:30 
19:30 

Rózsafüzér Társulat – titokcsere 
KVT gyűlés 

7  szerda  17:30  Pannonia Sacra iskolamise 

8  csütörtök   
17:15 

KISBOLDOGASSZONY ÜNNEPE  
Engesztelő rózsafüzér 

9  péntek  18:30‐19:30  Szentségimádás 
10  szombat  17:15  Rózsafüzér 

11  vasárnap  9:00 
17:00 

Első mise a Kistemplomban 
Szentségimádás 

12  hétfő    SZŰZ MÁRIA NEVENAPJA  
15  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

16  péntek  18:00 
18:30‐19:30 

Szentmise a keresztények egységéért 
Szentségimádás 

17  szombat   
17:15 

NYITOTT TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA 
Rózsafüzér 

18  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

19  hétfő  19:00  Társadalmi hittan – Bodó Károly atya, Kistemplom 
22  csütörtök  17:15  Engesztelő rózsafüzér 

23  péntek   
19:00 

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE keretében 
Sass Szilvia előadó estje 

24  szombat  17:15  Rózsafüzér 
25  vasárnap  17:00  Szentségimádás 

ZARÁNDOKLAT 
Máriazellbe 

29  szerda   
17:15 

SZENT FŐANGYALOK ÜNNEPE  
Engesztelő rózsafüzér 

2011  O K T ÓB E R 

R ó zs a f ü z é r   a z   e s t i   sz e n t m i s e   e l ő t t,   m i n d e n   n a p   
17 : 15   ó r a k o r 

1  szombat   
9:00‐13:00 

ELSŐSZOMBAT 
Elsőáldozók lelki napja 

2  vasárnap 
 

17:00 
ELSŐVASÁRNAP 
Közös szentóra 

3  hétfő  18:30 
19:00 

Rózsafüzér Társulat – titokcsere 
KVT gyűlés 

6  csütörtök 
 

17:15 
18:00 

ELSŐCSÜTÖRTÖK 
Engesztelő rózsafüzér 
Szentmise a papi hivatásokért 

       

 


