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JÚLIUS 
 

2019.07.20. szombat Nincs szentmise (Nyári tábor vége Jaidhofban) 
2019.07.21. vasárnap Pünkösd utáni 6. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise 

 
2019.07.27. szombat Szűz Mária szombatja (IV. Oszt.); 

 Megemlékezés Szent Pantaleon vértanúról 
18:00 szentmise 

2019.07.28. vasárnap Pünkösd utáni 7. vasárnap (II. oszt.);  
 Az olasz újmisés Daniele di Sorco atya utóprimiciája 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise  

 
AUGUSZTUS 

 
2019.08.03. szombat Szűz Mária engesztelő szombatja 

18:00 szentmise 
2019.08.04. vasárnap Pünkösd utáni 8. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise  

 
2019.08.17. szombat Szent Jácint hitvalló (III. oszt.) 

18:00 szentmise 
2019.08.18. vasárnap Pünkösd utáni 10. vasárnap (II. oszt.)   P. Frey 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise 

 
SZEPTEMBER 

 
2019.08.31. szombat Szent Rajmund Nonnatus hitvalló (III. oszt.) 

18:00 szentmise 
 

2019.09.01. vasárnap Szent X. Piusz pápa egyedi ünnepe (I. oszt.); 
 A Szent X. Piusz Papi Testvérület védőszentje; 
 Megemlékezés Pünkösd utáni 12. Vasárnapról 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise szentségi áldással 
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2019.09.14. szombat Szent Kereszt felmagasztalása (II. oszt.) 
18:00 szentmise 

2019.09.15. vasárnap Pünkösd utáni 14. vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise 
 

2019.09.28. szombat Szent Vencel herceg és vértanú (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2019.09.29. vasárnap Szent Mihály arkangyal ünnepe (I. oszt.);  
 Megemlékezés Pünkösd utáni 16. Vasárnapról 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise szentségi áldással 

 
OKTÓBER 

 
2019.10.12. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.) 

18:00 szentmise 
2019.10.13 vasárnap Magyarok Nagyasszonya egyedi ünnepe (I. oszt.);  
 A kápolna védőszentje; Megemlékezés Pünkösd utáni 18. Vasárnapról 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise szentségi áldással  

 
2019.10.26. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.); 
 Megemlékezés Szent Evaristus pápa és vértanúról 

18:00 szentmise 
2019.10.27. vasárnap Pünkösd utáni 20. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise  

 
NOVEMBER 

 
2019.11.02. szombat Halottak napja (I. oszt.); Szűz Mária engesztelő szombatja 

18:00 szentmise 
2019.11.03. vasárnap Pünkösd utáni 21. vasárnap (II. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise  

 
2019.11.16. szombat Szent Gertrúd szűz (III. oszt.) 

18:00 szentmise 
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2019.11.17. vasárnap Pünkösd utáni 23. vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise 
 

DECEMBER 
 

2019.11.30. szombat Nincs szentmise 
2019.12.01. vasárnap Advent 1. Vasárnapja (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise 

 
2019.12.14. szombat Köznap Adventben (III. oszt.) 

18:00 szentmise 
2019.12.15. vasárnap Advent 3. Vasárnapja (I. oszt.) 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 
10:00 ünnepi szentmise  

 
2019.12.24. kedd Az Úr születésének vigiliája (I. oszt.) 

24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE 
2019.12.25. szerda KARÁCSONY,  

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE (I. oszt.) 
8:00 Pásztorok miséje 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise  
 (vendéglátás a kápolna előterében) 

 
 

 
Időpontok az Osztrák Tartományban 

(Jaidhofban, ha másként nincs jelölve): 
 

Július 23. - 25. Gyalogos zarándoklat Mariazellbe 
 
nyári táborok 
Július 07. - 20. Fiúk nyári tábora  
Július 20. – Augusztus 03. Leányok nyári tábora  
 
08.19. Hét. – 08.24. Szo. Lelkigyakorlat férfiak / asszonyok számára 
09.02. Hét. – 09.09. Szo. Lelkigyakorlat a cseh asszonyok számára 
10.06. Vas.  Nemzeti zarándoklat Mariazellbe 
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11.02. Szo. Engesztelő zarándoklat Mariazellbe 
11.04. Hét. – 11.09. Szo. Lelkigyakorlat asszonyok számára 
11.30. Szo. – 12.01. Vas. Adventi vásár  
12.26. Csü. – 12.31. Kedd Lelkigyakorlat férfiak számára 
 

Portiuncula búcsú 
Augusztus 1. 12.00 órától Augusztus 2. 24.00 óráig, elnyerhető a Portiuncula-búcsú. 
Különleges feltételek: Egy templom meglátogatása, egyszer a Hitvallás és egyszer a Miatyánk imádkozása.  
Szokásos feltételek: Szentgyónás (8 nappal előtte vagy utána); szentáldozás; ima a Szentatya szándékára; A 
teljes búcsúhoz szükséges a tartózkodás a bűnöktől, még a bocsánatos bűnöktől is. 
 

Zarándoklat Esztergomba 2019. június 8-án 
 
Utunk a pilisborosjenői téglagyártól Esztergomig tartott. A zarándoklat nagyon meleg napra 
esett. Az előző napokban gyakran szakadt az eső, ezért rengeteg nagy pocsolyát kellett 

kikerülnünk. Heten indultunk el.  
 Menet közben a rózsafüzért 
imádkoztuk és litániákat 
énekeltünk. Mire a szentmise 
helyszínére, a pilisszentléleki pálos 
kolostor romjaihoz értünk, már 
fáradtak voltunk. A mise után 
Pilisszentléleken, egy kocsmában, 
pihenőt tartottunk. A pihenés 
helyétől is hosszú volt még az út. 
 
 Esztergomban még hárman 

csatlakoztak hozzánk. Így aztán a bazilika altemplomában, Mindszenty bíboros sírjánál tízen 
imádkoztunk és énekeltünk. 
 Bár nagyon elfáradtunk, jövőre is el szeretnénk menni. 

 

Süttő Izabella (10) és Krisztina (8) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



6 

Prédikáció a Szent X. Piusz Papi Testvérület Általános 

Elöljárójától,  

Davide Pagliarani atyától,  
az első látogatása alkalmával a „Patrona Hungariae” kápolnában  

Szenvedés első vasárnapján, 2019. Április 7-én, Budapesten 

 

Kedves Hívek! 

 
Nagy öröm számomra ma közöttetek misét bemutatni. Ez a vasárnap, a 
Szenvedés Vasárnapja egy nagyon különleges és fontos nap a liturgiában.  A 
szentmise ma egy kicsit más. Mindenekelőtt, a kereszt le van takarva. Miért? 

A kereszt le van takarva velünk 
megértetni, hogy a fátyol mögött 
egy nagy misztérium van. 
A kereszt egy olyan misztérium, 
mely az összes többi misztériumot 
magába foglalja.  Minden a mi 
szent vallásunkban a kereszten át 
nyeri el értelmét. És a kereszt 
nélkül semminek sincsen értelme. A 
mi Urunkban az ő élete alatt, 
fogantatása óta, gyermekkora óta, egyetlen eszme lakozik vala, atyjának akaratát 
beteljesítendő. És ő nagyon jól tudta, hogy az atyjának akarata a keresztet jelenti. 
Az emberiség történetének a kereszt adja az értelmét. A kereszt nélkül a 
történelemnek nincsen értelme. 
Mit csinálunk mi itt? Miért jöttünk e világra? Szenvedni. Miért vannak a 
háborúk? Miért van a gonosz? Miért vannak a betegségek? Miért? A mi Urunk 
mindezt arra használja, hogy lelkünket megtisztítsa és minket magával vigyen a 
mennybe.  Szintén, a kereszt számára az volt, hogy az emberiséget megtisztítsa a 
bűntől és megdícsőüljék. A kereszt az Úr eszköze, és az idők végéig arra 
használja hogy a lelkünket megtisztítsa, s magával vigyen minket a mennybe. De 
amikor mi a keresztet észrevesszük a saját életünkben, ez nem olyan könnyű. 
Amikor keresztet találunk saját életünkben, általában nem vesszük észre. Nem 
értjük, mi van. 
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Többszöri alkalommal, legalább háromszor élete folyamán, a szenvedés 
közeledvén, ami Urunk mondá az apostoloknak, hogy az Emberfiát 
megkínozzák, megostorozzák, és halálra ítélik. És három nappal múlva föltámad 
a halálból. Az apostolok nem értik vala.  
Számunkra ugyanez. Amint mondánk: nem értjük, amikor egy próbatétel 
közepén vagyunk. Később értjük meg. Ugyanezt vonatkoztathatjuk az Egyházra 
is. Miért engedi meg a mi Urunk e szörnyű válságot az egyházban? Amit ma 
átélünk, az valósággal az Egyháznak a keresztútja, Passiója. Azon benyomásunk 
támad, hogy az Egyház haldoklik. Később fogjuk megérteni. Mindez egyenesen 
arányos a későbbi nagy győzelemmel a mi Urunknak és az Egyháznak 
dicsőségére. 
Mindenkinek világos lesz, minden jóakaratú ember számára, hogy az egyház 
isteni, mert emberi szemmel nézve lehetetlen az egyháznak innen megújulnia. De 
az Egyház meg fog újulni, mert az Egyház isteni, a mi Urunk misztikus teste. Ha 
megvizsgáljuk az egyház válságát, ha megnézzünk e válság okait, azt fogjuk 
találni, hogy a kereszthez kapcsolódnak. A kereszt a mi Urunk legfőbb eszméje, 
tanítása, és minden ebből nyeri értelmét. A kereszt visszautasítása a legfőbb 
hamis tanítás (eretnekség) az összes hamis tanítás közül. És ez a mi jelen korunk 
legfőbb hamis tanítása is. Ama elgondolás, hogy a kereszt nélkül legyünk 
katolikusok. Fölépíteni a katolicizmust kereszt nélkül. 
Pontosan ez volt a protestánsok hamis tanítása 500 évvel ezelőtt. Koholtak egy 
kereszténységet kereszt nélkül. Ezért volt a protestánsoknál a kereszt Jézus 
nélkül. Kereszt, keresztút: a protestánsok szerint ennek vége. Ugyanez a rothadás 
manapság; ma ugyanezen tévedést tapasztaljuk. Ezért van, hogy az emberek 
megőrülnek. Amikor szenvedést találnak az életükben, nem értik, miért.  
Még az egyházi emberek is megőrülnek. Mert a kereszt és keresztút nélkül 
akarnak egyházat építeni, egy olyat, ami jobban a világ kedvére tesz. Mert a 
világnak nincsen kedvére a kereszt és nincsen kedvére a keresztút. Ezért van, 
hogy az egyházi emberek, az egyházi hierarchia manapság kénytelen más 
témákról prédikálni, mert már nem akarnak a mi Istenünk keresztjéről prédikálni,  
helyette az „emberi méltóságról“ kénytelenek beszélni. De ez teljesen 
értelmetlen. A szentmise ott van. Vagy inkább mondhatnók ott volt. Hogy 
mindennap emlékeztessen minket arra, hogy szükséges belenyugodnunk Isten 
akaratába, a kereszttel és a keresztúttal együtt.  
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Eltölthet minket a félelem: miért a kereszt? Miért a keresztút? Mi fog velünk 
történni? Hogy mi fog velünk történni, egy jó kérdés; nem szabad félnünk. Mivel 
a mi Urunk keresztútja, mint kezdetben említénk, egy misztérium, de ugyanakkor 
a megoldás is.  
A keresztútján, a Passión keresztül kéri az Urunk tőlünk hogy kövessük a 
példáját, de keresztútján keresztül ígéri, hogy megvéd minket. Ha hiszünk az Ő 
Vérében, amely az idők végezetéig képes megtisztítani a lelkeket, akkor nem kell 
semmitől tartanunk. 
Utóvégre pedig itt van előttünk a Miasszonyunknak tökéletes példája. 
Természetesen Benne megtaláljuk az összes erényt, de egyet különösen. Mi ezen 
erény, mit kiváltképpen megtalálunk a Miasszonyunkban? A tökéletes 
engedelmességét az isteni akaratnak. A mi Urunk életének kezdetén, 
fogantatásakor, az Angyali Üdvözletnél a legyen nekem a te igéd szerint már 
bennfoglalta az ő engedelmességét az Isten akaratának, egészen a keresztig. 
Mária életében az Urunk mindvégig megadta neki a kegyelmet, a támogatást a 
tökéletes engedelmességhez. És a mi Urunk nem fogja visszautasítani a 
kegyelmet egyikünknek sem, ha ezt kérjük tőle, kiváltképpen a húsvéti 
időszakban, e kegyelmi időben. 
 
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 
 


