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 Uram! Ezt a gyönyörő Földet adtad otthonunknak, 
Mélyébe mérhetetlen kincseket rejtettél, 
Képessé tettél, hogy megértsük mővedet, 
Megkönnyítsük munkánkat, számőzzük az éhséget és 
betegséget. 
  
Mi kiássuk a kincseket, hogy azokat eltékozoljuk, 
Belılük a pusztítás félelmetes eszközeit készítjük, 
Hogy azokkal leromboljuk, mit más ember épít, 
Míg azok ellenünk nem fordulnak és elpusztítanak minket, 
és gyermekeinket. 
  
Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, 
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját, 
Hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bıség,  
A boldogság és szépség biztos otthona lehessen. 

 Ámen 

Az augusztusi tartalomból: 

• Liturgia és szimbólumaink: Mária ünnepek (7.rész).................................................... 2. 

• Máriagyődi zarándoklat 2012-augusztus 18-án..............................................................4. 

• Máriagyődrıl................................................................................................................ 4. 

• Csobánkai tábor 2012. augusztus 21-25......................................................................... 5. 

• Templomunk ad otthont az augusztus 20-ai városi ünnepség nyitányának................... 6. 

• Templomunk állandó programjai, közösségeink foglalkozásai......................................7. 

• Sikeresen pályáztunk az esıcsatorna felújítás támogatására..........................................8. 

• Részeredmények a kérdıíves felmérésrıl......................................................................8. 

• A szentmisék rendje, plébániai fogadóórák..................................................................  8. 



 
 
Liturgia és szimbólumaink 
 
Mária ünnepek 7. 
 
Az elmúlt hónapokban arról írtam, hogy Mária küzdelmes élete egyúttal Istenre irányult élet is 
volt. Ezért lehetett önmagát kiüresített és Krisztusért leélt élet. Ennek az Istenre figyelı, 
Istennel és Istenért élı életnek a beteljesítése volt a mennybevétel. Az egyháznak ez a 
hagyománya a Szentírásban nem található meg. Viszont ez az állítása is a legelsı idıkig megy 
vissza. Bár az is igaz, hogy két hagyomány is fennmaradt. 
Az egyik szerint Mária nem hagyta el Jeruzsálemet Krisztus mennybemenetele után. Az utolsó 
vacsora házában lakott János apostollal, akire Jézus a kereszten függve rábízta édesanyját (Jn 
19.26-27). Amikor az apostolok közösségében meghalt, egy sziklasírba temették el a 
Getszemáni kert mellett. Az apostolok Mária halála után indultak el térítı útjaikra az akkor 
ismert világ minden részébe. 
A másik hagyomány szerint Mária János apostollal Efezusba ment, és 48-ban ott halt meg, és 
ott temették el. 
 
Azonban mindkét hagyomány szerint halála után két napon belül testestıl felvétetett a 
mennybe. Az elsı változat az V. század közepéig követhetı vissza. Semmi bizonyíték sincs erre 
a hagyományra. Viszont van egy bazilika Jeruzsálemben a bencések birtokában, az 
Elszenderülés temploma, amelynek a közepén szoborként van ábrázolva Mária halálos ágyán. 
(Érdekessége a templomnak, hogy a jobboldali középsı oldalkápolnájának oltára egy magyar 
oltár, melyen a magyar szent királyok szobrai állnak, és amelynek aljába be van vésve a 
„Boldogasszony Anyánk” szövege.) 
 
Nemrégiben jelent meg Michael Hesemann könyve: „A Názáreti Mária” címmel, amely Mária 
életét kíséri végig a régészeti leletek, feljegyzések és a hagyományok alapján. İ úgy gondolja, 
hogy 42-és 48 között néhány évig János apostol és Szőz Mária Efezusban élt. Ennek nyomai 
vannak. Viszont, az apostolok szétszéledését követıen 48-49-ben újra összejöttek Jeruzsálembe 
(ApCsel 15. fej.: az apostoli zsinat összehívása). Ide jött el János apostol is Máriával együtt, aki 
már erısen meggyengült, és aztán Jeruzsálemben elszenderült. Ott temették el – ma mutatják a 
sírjának vélt üres helyet is – de már a temetés utáni 2. napon a sírt üresen, ruháit otthagyva 
találták. 
Nagyon érdekes, hogy az egyház annak ellenére, hogy Mária felvétele a mennybe a kezdetekig 
nyúlik vissza, dogmaként mégis alig múlt 60 éve, hogy kimondta. 

A legújabb, és ezidáig a legutolsó dogma Szőz Mária mennybevételének dogmája. 1950-ben 
XII. Piusz pápa mondta ki: „... Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt 
felvétetett a mennyei dicsıségbe.” (Rómában, a Szent Péter templom elıcsarnokában az egyik 
ajtón, egy óriási márványtáblán fel van sorolva az összes püspök, aki nyilatkozott ezzel a 
dogmával kapcsolatban.) 

A dogma megfogalmazása kifejezetten kerüli Mária halálának kérdését. Errıl az egyház még 
nem beszél bizonyossággal, hogy teljes értelemben földi halált halt, vagy a mennybevétel 
életében történt, mert a halál együtt jár az áteredı bőnnel.  
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Mária földi életpályájának befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei 
dicsıségbe. Ezt teológiailag még lehet késıbb pontosítani. (Vannak teológiai irányzatok, 
melyek azt gondolják, hogy az ember bőn nélkül is meghalt volna – csak a halál nem járt 
volna olyan szenvedéssel és fájdalommal, mint ahogy a bőnös ember ezt megéli.) 

Nem mennybemenetel – ez csak Jézusnál van – mennybevétel, és ez azt fejezi ki, hogy 
nem ugyanolyan jellegő vagy alapú Jézus mennybemenetele, mint Mária mennybevétele. 

Jézusé ontológiai eredető, létébıl fakadó esemény, „természetes” történés volt, Máriáé 
pedig ajándék, adomány. Ezt fontos látnunk. Ugyanúgy, mint Jézus bőntelensége és Mária 
bőntelensége viszonylatában is. Az, aki földi édesanyja volt Jézusnak, tehát lelkileg testileg és 
szellemileg is a legközelebb állt hozzá, illı, hogy a mennyei dicsıségbe vétessen fel. Máriának 
is meg kellett dicsıülnie. A dogmának bibliai alapja nincs, de utalások vannak rá. Bensıséges 
kapcsolatban voltak egymással. Azonosult Mária Jézushoz egész életében. Ez a dogma teljes 
összhangban van az elızıekkel. 

Mária mennybevételének ünnepét augusztus 15-én tartjuk. A legnagyobb Mária-ünnepeink 
közé tartozik. Egyházilag kötelezı ünnep. Számos európai országban ez a nap munkaszüneti 
nap is egyben. Nálunk még nem jutottak el országunk vezetıi oda, hogy ezt az ünnepet állami 
ünneppé is tegyék. Pedig nekünk, magyaroknak még egy esemény kötıdik 
Nagyboldogasszony napjához. Szent István király, aki 1038. augusztus 15-én halt meg, 
közvetlen halála elıtt ezen a napon ajánlotta fel az országot Szőz Máriának. Nyújtva felé 
koronáját, kérve az İ pártfogását népe védelmére. A felajánlás a maga nemében páratlan a 
világon, mely a közjogban is érvényesült az 1000 éves magyar történelem folyamán. A 
Regnum Marianum eszme, mely szerint Magyarország Mária Országa, ebbıl forrásozik. 

„Mindenható Örök Isten! Te a Szeplıtelen Szőz Máriát, Fiad édesanyját testével-lelkével az 
örök dicsıségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odaföntvalókra törekedjünk, és egykor 
vele együtt részesei lehessünk dicsıségednek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.” (ünnepi 
mise könyörgése) 

Mária egész élete példaértékő számunkra, halála pedig biztatás. Az ünnep meg egyben 
alkalom arra, hogy szembenézzek önmagammal, életemmel. Az én életemben Jézusnak hol 
van a helye? A központban, vagy a periférián? Máriához hasonlóan tudok-e Jézusra figyelve, 
életemet Jézushoz kötve, belıle folyamatosan erıt merítve az „Atya szeretett fia” lenni? 

Mit jelent számomra a halál? Ha most kellene meghalnom ebben a pillanatban, tennék-e 
valamit másként (ha módomban állna)? Családomban, testvéreimnek, környezetemnek 
mondanék, tennék-e valamit másként? Átértékelném-e a fontossági sorrendemet? Tudatosul 
bennem, hogy halálom nem hirtelenségében, váratlanságában – hanem a reá való 
készületlenségemben válhat tragédiámmá?  

Vagner Mihály 
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Máriagyődi zarándoklat 
 
Több éves hagyománya van a Dunakeszi Gyártelepi templom híveibıl toborzott Máriagyődi 
zarándoklatnak, melyet ezévben is Károly atya vezet. 2012. augusztus 18-án, szombaton 
reggel 6 órakor indul a busz a Gyártelepi Templommal szemben lévı zöldséges elıl ebbe a 
Pécstıl délre, Siklós részeként található kegyhelyünkre. 
Az útiköltség mindössze 3000.- Ft, melybıl jelentkezéskor 1000 Ft elıleget kérnek befizetni a 
szervezık. A zarándoklat fı szervezıje Fenyvessy Lajos. 
Máriagyődre 9 óra körül érkezünk, a visszaindulás idıpontja kb. 14 óra. 
Dunakeszire visszaérkezés várhatóan 17 órakor lesz. 

Különös alkalmat jelent ezévben a zarándoklat, mert 2013-ban a Máriagyődi kegyszobor 300 
éves fennállását ünnepli. Ezen oknál fogva fıpásztor 2012. március 25-én 15.00 órakor 
ünnepi szentmisével nyitotta meg a felkészülési évet a 300 éves kegyhely jubilálására. 
Másrészt éppen zarándoklatunkat követı napon, augusztus 19-én lesz a templom 
Nagyboldogasszony fıbúcsúja.       Szepes Béla 

 

Máriagyőd 

Máriagyőd Siklós város településrésze Baranya megyében, korábban önálló község. Neve 
1934-ig Győd volt, 1977-ben csatolták Siklóshoz. A 2001-ben mintegy 1500 lelket számláló 
Máriagyőd híres Mária-kegyhely, búcsújáróhely. 

A kegytemplomtól keletre található Szentkút. Ennek vizét a „győdi korsókban” vitték haza 
az idelátogató zarándokok. Máriagyődön minden Mária-napkor és jelesebb katolikus ünnep 
alkalmával búcsút tartanak, évente 25-27 alkalommal. Az évente idelátogató zarándokok 
számát ötszázezerre becsülik. 

Története  A mai Máriagyőd dombja alatti forrás a Római Birodalom idején, amikor erre 
futott a Sopianaet (a mai Pécset) és Mursát (a mai Eszéket) összekötı út, már természetes 
pihenıhelyként szolgált. Késıbb hunok, longobárdok, avarok, majd antok (keleti szláv törzs) 
laktak ezen a vidéken. Valószínőleg még a keresztény szlávok Szőz Mária-oltárt helyeztek itt 
el. 

A hagyomány szerint a falu nevét a magyar honfoglalók közt érkezı Gyıd (vagy Eudu, 
Gyıd,Gyödö) vezérrıl, Etu kun vezér fiáról kapta. Szent István király az 1000 körül 
Pécsváradra telepített bencés szerzetesekre bízta a vidéket, akik 1006-ban megtalálták a 
kegyelettel körülvett Mária-szobrot és kápolnát emeltek fölé. 1148-ban II. Géza király 
templomot építtetett itt. A király és fınemesei gyakran látogattak ide. A kápolnát a 15. 
században gótikus stílusban újjáépítették, majd a 18. században nagy barokk stílusú 
templomot emeltek. 

Itt vonult keresztül csapatával Moré Fülöp pécsi püspök a mohácsi csatába igyekezve, ahol 
életét vesztette.  
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A török megszállás idején a templom nem mőködhetett tovább: benne mecsetet alakítottak 
ki. 1687-ben a közelben arattak nagy gyızelmet a keresztény seregek a török felett a 
harsányhegyi csatában. A templomot azonban elıbb a görögkeletiek, majd a kálvinisták vették 
birtokba, mielıtt visszakerült a katolikusok kezébe. 

Az oltár a Mária szoborral Az eredeti Mária-szobor átvészelte a tatárjárást, a török 
hódoltság idején azonban eltőnt. Ma Eszéken látható. A Rákóczi-szabadságharc idején került 
oda és azért, hogy a várható harcok nehogy kárt tegyenek benne. A szatmári béke (1711) után 
a győdiek visszakérték, de nem akarták nekik visszaadni, és hiába fordultak a római egyházi 
törvényszékhez is. 

A Mária-jelenés A korabeli feljegyzések szerint Szőz Mária 1687-ben jelent meg 
fényözönben az akkor még apró templom ablakában egy Tamás nevő katolikus gazdának, 
abban az idıben, amikor a templom a kálvinisták kezén volt, majd ezután újra Mátyás siklósi 
ispánnak, a vele lévı Huppi János kálvinista gazda azonban nem látta, csak miután Mátyás 
azért imádkozott, hogy a másik is láthassa. Ezután történt, hogy Kraljevics Tamás ferences 
gvárdián személyesen a szigetvári Vecchi gróf generálishoz fordult, aki megparancsolta, hogy 
a templomot adják vissza a katolikusoknak. 

A kegytemplom Máriagyődöt hivatalosan VII. Pius pápa ismerte el zarándokhelynek 1805-
ben. A ferencesek építették és Sarlós Boldogasszonynak szentelték a barokk kegytemplomot, 
melyet 1964-ben újítottak fel belülrıl, 1972-ben kívülrıl. Az oltárok felújítása 1981-ben 
kezdıdött. A kereszt alaprajzú mai templom 1742-ben épült Batthyány Kázmér gróf, horvát 
bán adományából. 1995-1996-ban nagyarányú külsı és belsı mőemléki felújításokat 
eszközöltek Pavlekovics Ferenc plébános ideje alatt. Ekkor készültek a templombelsı 
falfestményei, melyek Szilágyi András és testvére Szilágyi Domokos mővei. 

2008. szeptember 14-ével bazilika címet adományozott a kegytemplomnak XVI. Benedek 
pápa. A mai kegytemplomhoz csatlakozó Szent Mihály kápolna jobb oldalán található 
csúcsíves bemélyedés a hagyomány szerint az eredeti kápolna beépített maradványa. 

 (forrás:internet, Wikipédia) (Vagner Mihály) 
 

A Csobánkai Tábor 
 
2012. augusztus 21-25. között a 4. alkalommal kerül megrendezésre Hoppálné Váli Zsófia 
hittantanár szervezésében a hagyományos tábor Csobánkán. Általában az iskolai hittanos 
csoportok és a „bogarak” csapatából szervezıdik a tábor 18-20 fiatal részvételével. A 2-3 
csoport korosztályonként különül el. A legkisebbek 5-9 évesek, a nagyobbak 4-6. osztályos 
korosztályból kerülnek ki. 
A vezetıi kör gerincét  4-5 bogár-vezetı alkotja. A plébánia támogatásán túl napi 1000-1200 
Ft szállásdíjat térítenek a résztvevık, és a szülık járulnak hozzá természetben ki lekvárral, ki 
egy rekesz almával és hasonlókkal.  
Rengeteg játék, foglalkozások, kirándulás, akadályverseny, esti mese-esti beszélgetés, ahol 
lelki témák is fontos szerepet kapnak. Egy alkalommal szokott lenni tábori mise, gyónási 
lehetıséggel. 
Természetesen, mivel helyben fıznek, a közös munkába, mosogatásba is bekapcsolódnak a 
gyerekek– módjával. 
A tábor nem is érhetne véget az elmaradhatatlan tábortőz nélkül.             (Szepes Béla) 
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2012-ben templomunk ad otthont az augusztus 20-ai városi ünnepség nyitányának 
 
A Dunakeszi Város Önkormányzat felkérésére 2012. évben az augusztus 20-ai, Szent István 
napi városi ünnepségsorozat templomunkban kezdıdik. Az ünnep megnyitásaként a város 
vezetése és az ünneplı résztvevık ünnepi szentmise keretében az új kenyér megáldásán 
vesznek részt. 
 
A Városi programirodával közösen elıkészített ünnepi alkalom fényét emeli, hogy a 
cserkészfiúk a milleniumi, a városi és a magyar zászlóval történı ünnepélyes 
bevonulásával kezdıdik az ünnepség. A szentmise alatt a templomunk kórusa a Harmonia 
Sacra énekel; a kenyéráldást követıen, a szertartás végén a nemzeti szalaggal feldíszített 
kenyér melletti kenyeres kosarakkal a cserkészlányok, mögöttük a fiúk a három zászlóval 
ünnepélyesen kivonulnak. A templom kijáratnál a cserkészlányok a kivonuló híveknek 
kiosztják a felszeletelt, szentelt kenyeret. 
 
A szentmisét követıen az ünnepség a plébánia épületében lévı színházteremben folytatódik. 
A beérkezett hallgatóságot templomunk ifjúsági zenekara fogadja párperces mősorával. 
Szádoczky atya üdvözlı szavai után Szabó József képviselı úr mond ünnepi köszöntıt. 
Az állófogadás pezsgıs koccintással kezdıdik , majd kötetlen beszélgetésekkel folytatódik. 
 
Szeretettel várjuk híveinket e szép ünnepi szentmisére. Az ünnepség nagyszerő alkalom arra, 
hogy egymást is jobban megismerhessük az állófogadás alkalmával. Éljünk ezzel a 
kapcsolatteremtı, közösségépítı lehetıséggel. 
         Szepes Béla 
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Templomunk állandó programjai, közösségeink foglalkozásai 
(Nyári szünetben a programok módosulhatnak) 

Program, foglalkozás  Idıpontok, helyszínek Programvezetı, tanár Telefonszám 

A Harmonia Sacra 
énekkar próbái 

Kedden 18:30, színházterem, 
télen a Szt. Imre ifjúsági ház 

Szakáll Lászlóné 
Ládai Balázs 

27-341-379 
70/523-7827 

Bibliamagyarázat 
fenıtteknek 

Minden csütörtökön 17:00, a Szt. 
Imre ifjúsági házban 

Szádoczky Károly 
plébános 

27-351-676 

Bibliamagyarázat 
fiataloknak 

Minden szerdán 19:00, a Szt. 
Imre ifjúsági házban 

Szádoczky Károly 
plébános 

27-351-676 

Szentjánosbogár klub A hó 2. és 4. vasárnapján, a Szt. 
Imre ifjúsági házban 

Finta Zsolt 30/296-6543 

Kézimunkakör Minden kedden 16:00-18:00, a 
Szt. Imre ifjúsági házban 

Káldos Mária  27-631-369 

Filmklub Minden hónap 4. szombatján, az 
esti szentmise után  

Greskovits János 30/385-9824 

Hittan Iskolákban és a plébánián Hoppálné Váli Zsófia 
Ifj. Szádoczky Tibor 

20/500-0878 
30/482-0753 

A kı marad – magyar 
kulturális esték 

A Hírlevélben és a facebookon, 
külön értesítésre 

Greskovits János 30/385-9824 

Baba-mama csoport Minden csütörtökön 10-12 óra,  
Szt. Imre ifjúsági ház   

Tokodi Veronika 30/475-1084 

Cserkész lányok fogl.  7-
11 ill. 11-16 évesek 

Minden pénteken 17:30-19:00, a 
Szt. Imre ifjúsági házban   

Jankovics Emília 20/525-5899 

Ranger lányok fogl.  
16 év felettieknek 

Minden pénteken 17:30-19:00, a 
Szt. Imre ifjúsági házban   

Jankovics Emília 20/525-5899 

Cserkész farkaskölykök  
7-11 évesek foglalkoz. 

Minden hétfın 16 órakor, a Szt. 
Imre ifjúsági házban   

Jankovics Máté 20/488-0519 

Cserkész fiúk foglalk.  
11-16 évesek 

Minden pénteken18:00 órakor, a 
Szt. Imre ifjúsági házban   

Jankovics Máté 20/488-0519 

Szt. Mónika édesanyák 
imaközössége 

Minden 3. szombaton 16:00 
órakor a Szt. Imre ifjúsági ház  

Király Mária 30/484-5055 

Karizmatikus közösség Minden hétfın 17:00 órakor a 
Szt. Imre ifjúsági házban     

Vadászné Vali 27-343-422 

Karizmatikus 
imaközösség  

Minden csütörtökön 8:00 órakor 
a Szt. Imre ifjúsági ház  

Balázsné Marika  

Fatimai imaközösség Minden hónap 13-án, 16:30-kor a 
templomban 

Lengyel Józsefné 27-351-901 

Jézus Szíve család 
kilenced imaközösség 

 Kerekesné Zsuzsa 27-248-861 

Rózsafüzér Minden szentmise elıtt   

Szentséglátogatás Minden hónap 1. vasárnapján 
10:30-18:00, a templomban 

  

Fiatal családos 
imacsoport 

Szombaton 16 óra, plébánia 
színházterem 

Vagner Mihály 30/378-1123 

Cursillos imacsoport Kedd 18 ó, családnál Vagner Mihály 30/378-1123 

Élı lelki rózsafőzér  D.-né Lelovics Sarolta 30/462-1745 
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Részeredmények a kérdıíves felmérésrıl 

Köszönjük, hogy sokan segítik munkánkat a hírlevél kérdéseinek kitöltésével. A világhálón 
ezidáig 53-an olvassák levelünket. Nyomtatott formában 180 példány készül és fogy el a 
templom padjairól. Eddig interneten 15, nyomtatásban 26 kérdıív érkezett vissza hozzám. Ez 
azt jelenti, hogy nagyjából interneten minden harmadik, nyomtatásban minden hatodik olvasó 
testvérünk válaszolt eddig felhívásunkra. Nagyon szépen köszönjük nekik. A válaszok 
kiértékelése a szeptemberi számunkban lesz olvasható. Addig is várunk még további 
kitöltéseket. Köszönettel és szeretettel: Vagner Mihály 

Sikeresen pályáztunk az esıcsatorna felújítás támogatására 

2012. augusztus 3-án adtuk be a Wekerle Sándor Alapkezelınek az elnyert 1.000.000.-Ft-os 
összeg lehívásához szükséges dokumentumokat, melyet néhány hét múlva követ az 
Alapkezelıvel megkötendı támogatási szerzıdés aláírása. 

A jó referenciákkal rendelkezı kivitelezıvel Károly atya felvette a kapcsolatot, amely már 
pontosan fel is mérte a veszélyessé vált, alig funkcionáló esıcsatorna cseréjének feladatait. 

         Szepes Béla 

A Szentmisék rendje 

 

 

 

Dr. Oláh Antal atya jó egészségi állapota esetén naponta a 7:30-as misét követıen szintén 
szentmiseáldozatot mutat be. 

Gyerekmisék  nyáron szünetelnek. 

Szentségimádás: Minden elsı vasárnap a ½ 10-es szentmise után az esti Szentmiséig. 

Plébániai fogadóórák: a Dk. Mindszenty tér 2. sz. alatti plébánián. ℡ 06-30-2944-898 

 

 

 

Felelıs kiadó: Dunakeszi Gyártelepi Plébánia, Dk. Mindszenty tér 2. – Szádoczky Károly plébános 
Felelıs szerkesztı:Vagner Mihály ℡ 06-30-3781123   vagner.mihaly@vaciegyhazmegye.hu 
Segédszerkesztı: Szepes Béla        ℡06-20-3909914    szepesb@gmail.com 
Plébániánk honlapja:                       www.dunakeszi-jezusszive.vaciegyhazmegye.hu 

                            -8- 

Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

      9:30 
   18:00  18:00 18:00 

Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 
16:00-18:00   16:00-18:00 16:00-18:00   


