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OKTÓBER 2020 
 

2020.10.04. vasárnap Szentolvasó [Rózsafüzér] vasárnapja (II. oszt.); 
 Megemlékezés Pünkösd utáni 18. Vasárnapról 

17:00 ünnepi szentmise 
 

2020.10.10. szombat Borgia Szent Ferenc hitvalló (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2020.10.11 vasárnap Magyarok Nagyasszonya egyedi ünnepe (I. oszt.);  
 A kápolna védőszentje; Megemlékezés Pünkösd utáni 19. Vasárnapról 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise; szentségi áldással  
 

2020.10.18. vasárnap Pünkösd utáni 20. vasárnap (II. oszt.) 
17:00 ünnepi szentmise        Miskolc 10.00 szentmise 

 

2020.10.24. szombat Szent Rafael Arkangyal (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2020.10.25. vasárnap Krisztus Király ünnepe (I. oszt.); Pünkösd utáni 21. Vasárnap 

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise; szentségi áldással 
 

NOVEMBER 2020 
 

2020.10.31. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)  
18:00 szentmise 

2020.11.01. vasárnap Mindenszentek ünnepe (I. oszt.);  
 Megemlékezés Pünkösd utáni 22. Vasárnapról 

10:00 ünnepi szentmise        Miskolc 16.00 szentmise 

2020.11.02. hétfő Halottak napja (I. oszt.) 
17.30 / 18.00 szentmise 

 
2020.11.08. vasárnap Pünkösd utáni 23. vasárnap (II. oszt.) 

17:00 ünnepi szentmise  
 

2020.11.14. szombat Szent Jozafát püspök és vértanú (III. oszt.) 
18:00 szentmise 

2020.11.15. vasárnap Pünkösd utáni 24. vasárnap (II. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise 
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2020.11.22. vasárnap Pünkösd utáni 25. vasárnap (II. oszt.) 
17:00 ünnepi szentmise      

 
2020.11.28. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.) 

18:00 szentmise 
2020.11.29. vasárnap Advent 1. Vasárnapja (I. oszt.) 

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

 
DECEMBER 2020 

 
2020.12.06. vasárnap Advent 2. Vasárnapja (I. oszt.); Szent Miklós 

17:00 ünnepi szentmise         Miskolc 10.00 szentmise 
 

2020.12.12. szombat Köznap Adventben (III. oszt.); Gaudalupei Szűzanya ünnepe 
18:00 szentmise "Rorate" 

2020.12.13. vasárnap Advent 3. Vasárnapja (I. oszt.) 
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00 ünnepi szentmise  
 

2020.12.20. vasárnap Advent 4. Vasárnapja (I. oszt.) 
17:00 ünnepi szentmise  

 
2020.12.24. csütörtök Az Úr születésének vigiliája (I. oszt.) 

24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE 
2020.12.25. péntek KARÁCSONY,  

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

10:00 ünnepi szentmise        Miskolc 16.00 szentmise 
 azután vendéglátás a kápolna előterében 

 
2020.12.27. vasárnap Vasárnap Karácsony nyolcadában (II. Oszt.); 

 Megemlékezés Szent János apostol és evangelista 

17:00 ünnepi szentmise     Debrecen 10.00 szentmise 
 

JANUÁR 2020 
 

2020.01.03. vasárnap Jézus Szent Neve ünnepe (II. oszt.) 

17:00 ünnepi szentmise  
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2021.01.06. szerda VÍZKERESZT (I. oszt.) 

18:00 ünnepi szentmise  
 

2021.01.09. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.) 
18:00 szentmise 

2021.01.10. vasárnap Szent Család Vasárnapja (II. oszt.); 1. vasárnap Vízkereszt után 

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

 
2021.01.17. vasárnap Vízkereszt utáni 2. vasárnap ((II. oszt.) 

17:00 ünnepi szentmise  
 

Megkezdte működését a farkasgyepűi Szent Kereszt Előperjelség 
 

A Szent X. Piusz Papi 
Testvérület 2020. szeptember 
14-én hivatalosan is 
megnyitotta első 
magyarországi előperjelségét, 
amelyet a Szent Kereszt 
oltalmába ajánlottak. A 
Legszentebb Áldozatot a 
közösség elöljárója, P. Klaus 
Wilhelm mutatta be P. Aradi 
László és más papok, valamint 
a közösség barátai, 
szimpatizánsai jelenlétében. 

 
A házban jelenleg 2 pap és 1 laikus segítő él, valamint a Kessel házaspár, akik az isteni 
Gondviselésben bízó, áldozatkész szívvel közel 20 éven át tartó munkával felépítették és 
gondozták az előperjelségnek most otthont adó ingatlant. 

Kérjük mindazokat, akik szívükön viselik a Szent X. Piusz Papi Testvérület magyarországi 
misszióját, hogy imádságukkal támogassák a most megkezdett művet. A Boldogságos Szűz 
Mária, a Magyarok Nagyasszonya járjon közben értünk imádságával! 
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P. Klaus Wilhelm prédikációja Farkasgyepűn 2020. szeptember 14-én, a Szent X. Piusz Papi 
Testvérület első magyarországi perjelségének megnyitása alkalmából: 

Főtisztelendő, kedves Testvéreim! Tisztelt Keßel Úr és Keßel Asszony! Kedves Barátaink! 

A Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük ma. Ezt a napot választottuk, hogy hivatalosan 
is megnyissuk a farkasgyepűi előperjelséget, és hogy családias közegben, a ház közösségével 
és néhány testvérünkkel együtt megüljük ezt az ünnepet. Jóllehet a Szent X. Piusz 
Testvérület már harminc éve tevékenykedik Magyarországon, a farkasgyepűi alapítás mégis 
az első állandó ház, amely egy papi közösség otthonául szolgál – erre használjuk a perjelség 
elnevezést. P. Aradi és jómagam vagyunk az első papok, akik innen végezzük majd 
tevékenységünket. Természetesen reménykedünk abban, hogy lelki közösségünkhöz idővel 
más papok is csatlakozni fognak. 

Nem kellett túl sokat töprengenünk azon, hogy perjelségünket kinek az oltalmába ajánljuk. 
P. Aradi javaslata a Szent Kereszt volt. Miért is? Azok a papok, akik a jelen liberális fősodor 
közepette kiállnak a konzervatív 
és tradicionális értékrend 
mellett, szenvedést vállalnak 
magukra ezzel: mindenütt a 
világban – és hasonlóképpen 
Magyarországon és különösen 
itt, a Veszprémi 
Főegyházmegyében – hátrányos 
megkülönböztetésének és 
üldözésének vannak kitéve a 
püspökök részéről. P. Aradi és más hagyományhű papok „ódákat zenghetnének“ erről. 

A Szent Kereszt patronátusa a Szentmiseáldozatra is ráirányítja figyelmünket. A mi 
korunkban a botrány sziklája ez, „amelyet az építőmunkások elvetettek“, és amely 
„szegletkővé lett: az Úr tette ezt, és csodálatra méltó a mi szemeink előtt“. (Zsolt 118,22; Mt 
21,42) 

Az építőmunkások jelen összefüggésben nem mások, mint azok, akik az Egyházban a 
felelősséget hordozzák, akiknek építeniük kellene, jelenleg azonban inkább az Egyház 
lerombolásával foglalkoznak. Többek között arra figyelhetünk fel, hogy az a pap, aki a 
Szentmiseáldozatot a tiszteletreméltó, hagyományos, tridenti formában ünnepli, előbb vagy 
utóbb a modernista szellemben gondolkozó felsőbb egyházi hatóság célkeresztjébe kerül. 
Lehet minderre magyarázatot találni? Hogyan lehetséges, hogy az Egyház azt akarja 
betiltani, ami századokon át a legszentebb, a hit lényege volt? A válasz így hangzik: Igen, 
létezik magyarázat minderre. Amint Őexcellenciája, Marcel Lefebvre érsek gyakran 
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kifejtette, a Szentáldozat ebben a formában üldözve lesz, mert nem ökumenikus és liberális 
szemléletű, hanem színtisztán katolikus. Középpontjában a mi Urunk, Jézus Krisztus áll, mint 
egyetlen Úr és egyetlen Üdvözítő, mint egyetlen valóságos Isten, aki önmagát adta az 
emberek üdvösségéért a Kereszten, és aki ilyen módon – minden más alternatívát kizárva – 
üdvözített bennünket. 

 „In cruce salus! A keresztben az üdvösség!“ Igen, a világ ezt másképpen szeretné: nem akar 
a Kereszt üzenetéről hallani. Inkább élvezetekkel teli, felszínes életvitelre rendezkedik be, 
Isten nélkül, a Credo nélkül, a Tízparancsolat nélkül. Inkább követi megbabonázva a 
mulandó és technicizált világ elektronikus lidércfényét, ahelyett, hogy lelke örök 
üdvösségén munkálkodna. Ahogyan egykor a Jézus keresztje alatt bámészkodó emberek is 
kimondták: „…szálljon le a keresztről, hogy lássuk, és higgyünk.“ (Mt 27,40; Mk 15,32) 

Mi ellenben Jézus Krisztus szolgáiként másképpen 
akarunk gondolkodni, a világtól eltérő módon. 
Megalapítjuk a „Szent Kereszt Perjelséget“, és 
tudatosan odahelyezzük minden munkánk 
középpontjába a Keresztet és ezzel együtt a 
Szentmiseáldozatot. „Mi azonban a megfeszített 
Krisztust hirdetjük.” (1 Kor 1,23) Ebből kell 
töltekeznie a mi papi lelkiségünknek. Jézus Krisztus 
ég felé mutató Keresztje számunkra az egyetlen 
irányjelző, és nem csupán egy tetszés szerint 
választható lehetőség a világvallások ökumenikus 
konferenciájának svédasztaláról. 

A Kereszt alatt álló Istenanyához akarjuk az 
embereket elvezetni, és onnan tovább Jézus 
megnyílt Szívéhez, amelyből „vér és víz ömlött” (Jn 

19,34), más szóval: ahonnan az Egyház szentségei létrejöttek. Isten áldó kezére bízzuk 
magunkat, Ő vezetni fog bennünket. 

Itt szeretném őszinte köszönetünket kifejezni Kessel Úrnak és Kessel Asszonynak is. Ők húsz 
évvel ezelőtt rábízták magukat Isten vezetésére, hogy papoknak otthont építsenek. Ezért 
dolgoztak fáradhatatlanul ezen a farkasgyepűi telken, erőt, időt és pénzt nem sajnálva. Az 
események hosszú sorával most ez hirtelen pontosan megvalósult. Isten fizessen meg nekik 
gazdagon a gondviselésbe vetett bizalmukért és fáradozásaikért! 

Azokat, akik most itt jelen vannak, és mindazokat, akik perjelségünkről a jövőben hallani 
fognak, arra kérjük, hogy csupán egy rózsafüzért imádkozzanak azért, hogy munkánkat siker 
koronázza. Isten fizesse meg előre! Mi is imádkozni fogunk értük! 
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Most pedig perjelségünk megnyitásának szentbeszédét zárjuk patrónusunk, a Szent Kereszt 
jelével: az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 
 
 

Marcel Lefebvre érsek testének ünnepélyes átvitele 
Ecônban, 2020. szeptember 24-én 

 
Sírja mindezidáig a svájci Wallis Kantonban fekvő Ecôn szemináriumának altemplomában 
volt található. Teste most az ecône-i Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom kriptájában 
nyugszik.  
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A II. Vatikáni Zsinat időzített bombái 
P. Franz Schmidberger, FSSPX 

6. Hamis és valódi restauráció 

Engedjék meg, hogy egy pillanat erejéig még az egyház sebeinek gyógyításáról, 
testének gyógyulásáról, vagy ahogyan Milch plébános úr kifejezte magát, a 
fordulatról szóljak. Ebben az összefüggésben mindenekelőtt hangosan, 
érthetően és határozottan a hamis restaurációs kísérletektől szeretnék óvni. 

Az utóbbi időben itt-ott úgynevezett konzervatív püspökök kerültek kinevezésre: 
Groer érsek Bécsben, segédpüspöke Krenn, az új feldkirchi püspök Küng, az új 
salzburgi érsek Eder, Meisner bíboros kölni érsekként, hogy csak néhányat 
mondjunk. Mindezen esetekben a püspökkinevezések új elvéről van szó. Nem a 
legvadabb reformereket választják, hanem viszonylag jámbor embereket, 
gyakran Mária-tisztelőket, és mindenekelőtt a pápa személyes híveit - olyan 
embereket azonban, akik a másik oldalon életre-halálra védik a II. Vatikáni 
Zsinatot, és akikben közös a Lefebvre érsekkel szembeni ellenségesség. 

Egyikük, Groer bíboros, most január közepén, amikor az új ausztriai püspök-
kinevezések miatt magasra csaptak a hullámok, néhány érdekes dolgot közölt: 
“Aggodalomra semmi ok. Folytatódik Róma mai, humanistának és liberálisnak 
számító hivatalos kurzusa. Róma érdekelt a liberális osztrák egyház 
létezésében.” Az ember tehát nem ringathatja magát illúziókba, és nem 
képzelheti, hogy reverenda alatt nem rejtőzhet a forradalom, vagy hogy néhány 
jámbor szóval erőt lehetne venni az egyház válságán. Többről van szó: a 
katolikus dogmáról, a változhatatlan igazságról, magáról arról, ami - hogy egy 
szóval mondjuk - a katolikus. 

A múlt évi püspökszentelések óta a dél-franciaországi Le Barroux bencés 
monostor elvágta a minket velük összekötő baráti szálakat, és külön útnak 
vágott neki. Néhányan a hajdani tesvéreink közül szintén kiváltak közülünk, és 
megalapították saját intézményüket, a Szent Péter Testvériséget, egy papi 
szemináriummal Wigratzbadban, Németország, Ausztria és Svájc 
összeszögellésénél. Közös ezekben az emberekben, hogy a tévedés elleni 
alapvető harcot feladták: elfutottak a csatatérről. 
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Egyikük röviddel ezelőtt azt mondta: “Nem kritizálunk, nem támadunk, csak 
csendben akarunk működni.” Ez az illető egyik szeminaristánkkal beszélgetve 
kinyilvánította készségét arra, hogy szükség esetén nemcsak a II. Vatikáni Zsinat 
dokumentumai által hirdetett vallásszabadságot, hanem annak konkrét 
alkalmazását is elfogadja: tehát az államok laicizálását, a katolikus alkotmányok 
eltörlését, a világból a szentségi jelleg kiiktatását. 

Egy másikuk a Novus Ordoval kapcsolatban azt mondta, hogy a legrosszabb 
benne a versus populum celebrálás. Nem, a legrosszabb benne a hamis dogma-
tika, amely a szentmiseáldozatot gyülekezeti összejövetellel helyettesíti. A 
versus populum celebrálás, amelyet még a hivatalos szöveg sem említ, itt csak 
egy szempont. “We feel quite comforfable following the new Mass" – mondja 
egy Auszráliában megjelent interjúban. Lefordítva: “Elég kényelmesen érezzük 
magunkat, miközben részt veszünk az új misén.” A szövegösszefüggés szerint azt 
érti, hogy igen jól érzik magukat, amikor ugyanabban a templomban, ugyanazon 
az oltáron az új misét a régi követi. Ez a koncepció számunkra szörnyűség. 
Minden időben elutasítottuk a szentmiseáldozat nivellálását és a megreformált 
liturgiát, és soha nem éreztük jól magunkat, ha a körülmények alakulása folytán 
a hagyománynak megfelelő szentmise olyan templomban és olyan oltáron 
került bemutatásra, ahol különben a Novus Ordo a szokásos. Elfogadtuk, ahogy 
az ember az olyan rosszat fogadja el, amin nem tud változtatni. A mi 
álláspontunkkal ellentétes a rítusok pluralitása. 

Az említett interjúban a következő áll: “Lefebvre érsek elismeri a Novus Ordo 
szentségi érvényességét, és mi is ezt tesszük. A különbség közte és köztünk 
abban áll, hogy ő ebből nem vonja le a konzekvenciákat, míg mi igen.” 

Mit akar mondani azzal, hogy Lefebvre érsek nem vonja le álláspontja 
konzekvenciáit? Nem mást, mint ezt: bár azt mondja, hogy a Novus Ordo mise 
helyenként szentségileg érvényes lehet, a hívőknek mégsem lenne szabad rajta 
résztvenniük semmi szín alatt sem, hogy hitüket ne veszélyeztessék. 

Nyilvánvalóan másképpen látják a dolgokat Wigratzbadban. Ott olyan 
professzorok tanítanak, akik alapvetően mindig, vagy legalábbis túlnyomó 
többségben a Novus Ordot celebrálják. A papszenteléshez olyan püspökök 
jönnek, akik ugyanazt teszik hétről hétre, napról napra. A papszentelés így aztán 
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olyan, mint valami színdarab: A függöny szétnyílik, és Mayer bíboros vagy az 
augsburgi segédpüspök előadja a régi misét! Az előadás után az eminenciás vagy 
excellencies urak elutaznak, hogy ismét a II. Vatikáni Zsinattal szembeni feltétlen 
hűséget szorgalmazzák, és az assisi eseményt azzal magasztalják, hogy azzal a 
Szentlélek korunkat inspirálja. 

Csoda-e, ha az általános főnök, P. Bisig ma már a Novus Ordo mise keretében 
áldoztat? Mit tesz majd holnap, ha az augsburgi püspök koncelebrációra szólítja 
fel? Zaitzkofenben a szeminárium régenseként még nyilatkozatot követelt a 
szeminaristáktól arról, hogy a Novus Ordo mise önmagában véve rossz. Milyen 
hamar és milyen mélyre tud süllyedni az ember! 

Hogy volt képes egykori testvéreink egyike a dolgok jelen állása mellett 
kijelenteni, hogy nem ő hagyta el Lefebvre érseket, hanem Lefebvre érsek 
hagyta el őt? Ez számomra teljességgel érthetetlen. 

Magától értetődően álláspontjukat igazolniuk – és így Lefebvre érsek és az általa 
állítólag előidézett egyházszakadás fölött ítélkezniük – kell. Egy ilyen ítélkezés 
kellett, hogy történjen a modernista professzor Kiinger és P. Bisig közt 
Aachenben február 18-án és 19-én. Tehát még a hit ellenségeivel is összeállnak, 
csakhogy nekieshessenek annak, aki a papságban tulajdon apjuk. 

Ezek az emberek az igazságnak nem megfelelően szüntelenül azt hangoztatják, 
hogy a pápa az ő oldalukon áll. Azt azonban, hogy a pápa valójában mit gondol, 
1988. december 4-i, pünkösdkor közzétett “Sacrosanctum Concilium" kezdetű 
apostoli írásában tette közzé. A 4. pontban itt a következő áll: “Mások sajnos (a 
latinban: “quod valde dolendum est”) egyoldalú és exkluzív módon korábbi 
liturgikus formákhoz tértek vissza, amelyeket közülük néhányan a hitet egyedül 
biztosító garanciának tekintenek.” Ezenkívül négy európai püspökkari 
konferencia elnöke pünkösd hetében nyilvánvalóan meggyőzte a pápát a Szent 
Péter Testvériséggel és más hasonló kísérletekkel kapcsolatos nehézségeiről, és 
rávette, hogy a hagyománynak megfelelő régi liturgiát – legalábbis előzetesen – 
többé ne engedélyezze általánosan. A különben inkább liberális "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ eljátszott lehetőségről beszél. 
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Mégis érnek el helyenként bizonyos sikert ezek az emberek. Így például 
Ratzinger bíboros P. Olivier de Bligni érsekre – aki nemrég még eltökélt 
szedevakantista volt, most azonban köpönyegét az új szelek szerint fordította – 
bízta a zsinati szövegek összességének tanulmányozását, az esedékes 
magyarázatok és talán még minirevíziók elkészítése céljából. Szegény Róma! 

Hogy ítéljünk tehát a Szent Péter Testvériségről, Le Barroux-ról és hasonló 
tendenciákról? Ezek az emberek szeretni akarják Istent, de ugyanakkor az 
ördögöt tisztelik. Katolikus liberálisokká vagy liberális katolikusokká vedlettek át. 
Ha ezelőtt húsz vagy tizenöt évvel, vagy akár múlt évben a püspökszentelések 
előtt az ő magatartásukat tanúsítottuk volna, már régen megegyeztünk volna 
Rómával. Mi azonban minden tárgyalásunk során mindig feltételként állítottuk, 
hogy ne fogják be szánkat, hogy a jövőben is szabad legyen a világosságot vilá-
gosságnak, a sötétséget sötétségnek neveznünk. 

Nem, kedves barátaim, egy fenékkel nem lehet két lovat megülni, mint ahogyan 
a liberálisok az egyházban ezt 200 éve próbálják. Nem lehet Urunknak, Jézus 
Krisztusnak szolgálni, és egyszersmind a világot tévedéseivel és botrányaival 
átölelni. Az igazi, katolikus megoldás inkább abban áll, hogy a megtestesült 
Istent, az egyetlen Megváltót, az egyház és az egész emberi társadalom fölötti 
igazi Királyt, a Főpapot, a népek és az egyes emberek, élők és holtak bíráját 
trónra ültessük, és uralkodói jogait korlátlanul elismerjük. Csak ha Őt az 
egyetlenként, az igazként, az abszolútként, változtathatatlanként, minden dol-
gok uraként elismerték, akkor jött el az egyház igazi restaurációjának ideje. 

Rómának a II. Vatikáni Zsinat pusztító időzített bombáit hatástalanítania kell, és 
teljesen felszámolnia. Ezért dolgozni és imádkozni minden becsületes 
katolikusnak kötelessége. 

Ezt a kérésünket a boldogságos Szűz Máriára, az Irgalmasság Anyjára bízzuk, aki 
mindig szorongatott gyermekei mellé állt, hogy őket a tévedésektől és a sátán 
csábításaitól megóvja. Ő se nem liberális, se nem modernista: nem ismer más 
Istent, csak szeretett Fiát. És mi vele együtt énekeljük: 

Christus vincit - Christus regnat - Christus imperat! 
Krisztus győz - Krisztus kormányoz - Krisztus uralkodik! 
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Teljes búcsú elnyerése 

November 1-től 8-ig naponta lehet teljes búcsút 
elnyerni, amelyet csak a halottakért lehet felajánlani. 

November 1. és 2. 

Egy templom, nyilvános kápolna vagy egyházi temető 
látogatása: és egy miatyánk és egy 
hiszekegyelimádkozása a szenvedő lelkekért! 

         A szegény lelkek Máriához könyörögnek 

November 3. és 8. között naponta: 

Egy egyházi temető látogatása és egy ima a halottakért 

Ehhez jönnek az általános feltételek: 

1. Általános szándék a búcsú elnyerésére, 

2. Kegyelmi állapot (legalább az előírt cselekedetek befejezéséig), 

3. Szent gyónás (8 nappal az elvégzett búcsú előtte vagy utána), 

4. Szent áldozás a búcsú napján, 

5. Ima a pápa szándékára (1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség), 

6. Semmilyen ragaszkodás egyetlen bűnhöz sem (az akarat, hogy még a 
legkisebb is bűnt is elkerüljük) 

Az aki ezeket a feltételeket nem teljesíti vagy nem teljesen teljesíti csak 
részleges búcsút nyerhet el. 

 
"Requiem aeternam dona eis Domine, 

et lux perpetua luceat eis." 

 

A kápolnák címei és miseidőpontok 
 

o Jézus Szentséges Szíve-kápolna, MISKOLC: Kórház utca 1.,  

 (Vasgyári kórház kápolnája), 3533 Miskolc 

o Gyermekklinika kápolnája, DEBRECEN; Pallagi út 9‒10., 4032 Debrecen 


