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SZEPTEMBER 

 

2022.09.17. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.) 

18:00 Szentmise 

2022.09.18. vasárnap Pünkösd utáni 15. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise       Miskolc: 16.00 

2022.09.19 hétfő  Nincs szentmise 

 

2022.09.24. szombat Nincs szentmise  

2022.09.25. vasárnap Pünkösd utáni 16. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.09.26. hétfő Köznap (IV. oszt.); Megemlékezés Szent Ciprián és Jusztina szűz, vértanú  

6:00 Szentmise 

 

OKTOBER 

 

2022.10.02. vasárnap Szentolvasó [Rózsafüzér] vasárnapja (II. oszt.); 

 FSSPX ZARÁNDOKLAT MARIAZELLBE 

--- Nincs szentmise budapesti Patrona Hungariae kápolnájában 

 

2022.10.08. szombat Nincs szentmise  

2022.10.09. vasárnap Magyarok Nagyasszonya egyedi ünnepe (I. oszt.);            P. Frey 

 A kápolna védőszentje; 

 Megemlékezés a Pünkösd utáni 18. vasárnapról 

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.10.10. hétfő Borgia Szent Ferenc hitvalló (III. oszt.) 

6:00 Szentmise 

 

2022.10.15. szombat Nagy Szent Teréz szűz (III. oszt.) 

18:00  Szentmise 

2022.10.16. vasárnap Pünkösd utáni 19. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.10.17. hétfő Alacoque Szent Mária Margit (III. oszt.) 

6:00 Szentmise 
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2022.10.22. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.) 

18:00  Szentmise 

2022.10.23. vasárnap Pünkösd utáni 20. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.10.24. hétfő Szent Rafael Arkangyal (III. oszt.) 

6:00 Szentmise 

 

2022.10.29. szombat Szűz Mária szombatja (IV. oszt.) 

18:00  Szentmise 

2022.10.30. vasárnap Krisztus Király ünnepe (I. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise szentségi áldással  Miskolc: 16.00 

2022.10.31. hétfő Nincs szentmise 

 

NOVEMBER 

 

2022.11.01. kedd Mindenszentek ünnepe (I. oszt.)            Debrecen: 10.00 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00  Ünnepi szentmise  

2022.11.02. szerda Halottak napja (I. oszt.) 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00 és 19.00  Szentmise  

 

2022.11.04. péntek Borromei Szent Károly püspök és hitvalló (III. oszt.) 

 Jézus Szentséges Szívének péntekje 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00  Szentmise 

2022.11.05. szombat Köznap (IV. oszt.)                Szűz Mária engesztelő elsőszombatja 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00  Szentmise 

2022.11.06. vasárnap Pünkösd utáni 22. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.11.07. hétfő Köznap (IV. oszt.) 

6:00 Szentmise 

2022.11.12. szombat Szent I. Márton pápa és vértanú (III. oszt.) 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00  Szentmise 
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2022.11.13. vasárnap Pünkösd utáni 23. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.11.14. hétfő Szent Jozafát püspök és vértan (III. oszt.) 

6:00 Szentmise 

 

2022.11.19. szombat Árpádházi [Thüringiai] Szent Erzsébet özvegy (II. oszt.) 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00  Szentmise 

2022.11.20. vasárnap Pünkösd utáni 24. vasárnap (II. oszt.)  

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.11.21. hétfő Boldogasszony bemutatása (III. oszt.) 

6:00 Szentmise 

 

2022.11.26. szombat Szent Szilveszter apá (III. oszt.) 

17:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

18:00  Szentmise 

2022.11.27. vasárnap Advent 1. Vasárnapja (I. oszt.) 

9:30  Rózsafüzér, gyónási lehetőség 

10:00  Ünnepi szentmise  

2022.11.28. hétfő Köznap Adventben (III. oszt.) 

6:00 "Rorate" szentmise (csendes) 

 

 

Kápolna címek: 

 

o Jézus Szentséges Szíve Kápolna,  

Kórház utca 1. (Vasgyári kórház kápolnája), 3533, Miskolc 

 

o Gyermekklinika kápolnája, Pallagi út 9.-10., 4032 Debrecen 

 

 

 

 

https://browse.dict.cc/ungarisch-deutsch/c%C3%ADm.html
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FRANZ SCHMIDBERGER 

A II. VATIKÁNI ZSINAT IDŐZÍTETT BOMBÁI 

 

Szent X. Piusz Papi Testvérület 4. kiegészített és kibővített kiadás,  

Stuttgart, 2008. 

Ős-Kép Kiadó Budapest, 2022 

 

A zsinat utáni korszakban két gyötrelmes kérdés merül fel a katolikusok számára: 

a liturgia és a zsinat kérdése. Az új liturgia nem jelent-e kirívó szakítást a 

múlttal? A katolikus dogmából fakad vagy 

sokkal inkább a protestáns szellemiségből? A 

lelkek megszentelődésének forrása, vagy 

felszínességet, banalizációt és deszakralizációt 

hoz? XVI. Benedek pápa a 2007. július 7-i 

motu propriójával – ami bár nagyon hiányos – 

tett egy lépést a helyes irányba, mivel ebben, 

valamint a püspökökhöz intézett 

kísérőlevelében kijelentette, hogy a 

hagyományos szentmisét nem törölték el, sőt, 

alapvetően soha nem is tiltották be. Ezzel 

előtérbe kerül a második nagy kérdés, a II. 

vatikáni zsinat szellemének és szövegeinek 

kérdése: Lehet-e a zsinat romboló szellemének 

elutasítása után elfogadni magukat a szövegeket, katolikus értelmezést adva 

nekik? Lehet-e a zsinatot a hagyomány fényében értelmezni, miként azt Lefebvre 

érsek egyszer II. János Pál pápa szavait átvéve követelte? Lehet és kell is, bár az 

Egyház 2000 éves hagyománya szita, kritérium, amelyhez az egyes szövegeket 

mérni kell. Ha ezek a hagyományokkal összhangban lévőnek bizonyulnak, akkor 

megtarthatók; pusztán szemléletesen ennek kellene lennie a terjedelmes szöveg 

nagy részének. Más részek kétértelműnek bizonyulnak, és pontosítást és 

magyarázatot igényelnek. Végül vannak olyan szövegek, amelyek nem 

egyeztethetők össze a hagyománnyal, és ezért ki kell őket iktatni, mindenféle 

“ha” és “de” nélkül. A következő megjegyzések a második és még inkább a 

harmadik kategóriába tartozó zsinati szövegekkel foglalkoznak, amelyek igazi 

időzített bombák, amint azt hamarosan látni fogjuk. 
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Gyalogos zarándoklat Mariazellbe 

 

Háromnapos gyalogos zarándoklat Föhrenauból (Bécstől délre) Mariazellbe 

osztrák és magyar zarándokok részvételével. A Mariazellbe történő bevonulásra 

július 28-án került sor, melynek során magyar zászlók is lengedeztek. 

 

Kirándulás Budaörsre 

Augusztus 16.: P. Wilhelm 

utazása Márton 

szeminaristával, Jákó 

előszeminaristával és Szász 

Péter úrral Budaörsre. A 

Kálvária hegyen álló Kőhegyi 

kápolnát Wendler Ferenc 

építtette 1855-ben, majd 

ugyanezen év októberében 

szentelték fel a Szeplőtelen 

Fogantatás tiszteletére. A II. 

világháborúban elpusztult, majd 2003-ban újjáépítették. 
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Felújítási munkálatok a kápolnában 

 

Augusztus 2. felében felújítási munkálatokat 

végeztek kápolnánkban. A falon keletkezett 

beázás miatt ez a lépés időközben sürgősen 

szükséges volt. Most a kápolna új fényében 

ragyog. Deo gratias! - A felújítás költsége 7 

millió forint. 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik adományukkal hozzájárultak és járulnak a 

felújításhoz. P. Frey október 9-én, a kápolna 

patrónusának napján a vasárnapi ünnepi 

szentmisét az adományozókért és segítőkért 

ajánlja majd fel. 

 

Az esztergomi zarándoklaton  

2022. szeptember 3-án elhangzott szentbeszéde 

P. Klaus Wilhelmnek az esztergomi zarándoklaton 2022. szeptember 3-án elhangzott 

szentbeszéde. A szentbeszéd anyagának összeállításában Szász Péter úr segített. 

 

† Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek–Istennek nevében! Ámen. 

 

Kedves zarándokló hívek! 

 

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 

közbenjárását kérve zarándokoltunk ma ide, a Magyar Sion, az esztergomi 

várhegy lábaihoz. Ennél a kősziklánál, amire szegletkőként első apostoli 

királyunk, Szent István király Mária Országát felépítette adunk hálát az igaz 

katolikus hit melletti kiállásáért akár a Szentatyával szemben is, amely 

példaértékű számunkra. Ennél a kősziklánál, melyre a vértanú Szent Béla – 

avagy Adalbert – püspök szentegyháza épült fel. 

 

Különös fényt kölcsönöz mindennek az is, hogy Szent X. Piusz pápa ünnepét is a 
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mai napon üljük, ki papi testvérületünk patrónusa. Annak a szent egyházfőnek, ki 

a torkánál ragadta meg az Egyházra jelentkező eddigi legnagyobb veszélyt, 

„minden eretnekségek foglalatát” – a modernizmust. 

 

Ez a modernizmus felelős azért, hogy a II. Vatikáni Zsinaton nem ítéltetett el 

ünnepélyesen tévtanként – a Syllabusszal összhangban – a kommunizmus. A 

kommunizmus, mely ellen minden üldöztetést vállalva, gyémántkeménységű 

állhatatossággal küzdött Mindszenty. Az elítélés hiánya nem csupán Mindszenty 

és a többi, kommunizmus alatt sínylődő, és a kollaboráció minden formáját 

elutasító katolikus hátba szúrását jelentette, hanem lehetővé tette azt, hogy az 

úgynevezett „felszabadítási teológia” képében megfertőzze a katolikus klérus 

jelentékeny részét. 

 

Azonban nem szabad a „keleti veszély” mellett megfeledkezni a „nyugati 

veszélyről” sem, különösen akkor nem, ha az esztergomi hívek jóvoltából, 

akiknek itt köszönöm meg a segítségüket, mely nélkül nem tudtuk volna e 

zarándoklatot megkoronázó szentmisét bemutatni, a Becket Szent Tamás vértanú, 

Angolhon prímásérsekről nevezett hegyen összegyűlhetünk. Ő – köszönhetően 

diáktársának, és jó barátjának, Lukács érseknek – kvázi magyar szentté, de 

legalább is Esztergom, és azon belül is Szenttamás sajátos védőszentjévé lett. 

 

Becket Szent Tamás kinek tisztelete töretlen maradt akkor is a magyarok 

körében, mikor hazájában ereklyéit megsemmisítették a protestáns forradalom 

során. Bizonyos, hogy az ő közbenjárásának sajátosan is köszönhető az 

esztergomi prímások hűséges kitartása az iszlám, a protestantizmus, a 

liberalizmus, majd a kommunizmus pusztításai alatt. 

 

Nem véletlen, hogy maga Lefebvre érsek fontolóra vette, hogy a nyugatra 

száműzött Mindszenty legyen a hagyományhű ellenállás vezetője, amely 

elképzelést csak a bíboros 1975-ben bekövetkezett halála temetett el. 

 

Még egy fontos dolgot engedjenek meg, hogy megemlítsek a tiszteletreméltó 

bíboros követendő erényei közül, ami számomra, mint félig osztrák, félig dunai 

sváb katolikus pap számára különösen is megdobogtatja szívemet. Ez nem más, 

mint Mindszenty József kérlelhetetlen legitimizmusa, magyar főpapként a 
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törvényes magyar uralkodó, és a törvényes, szentistváni Magyarország jogrendje 

melletti békés, ésszerű, de határozott kiállása. Számára nem jelentett 

megütközést hűségesnek lenni a törvényes magyar apostoli királyhoz, aki egyben 

Ausztria örökös császára volt, és egyben jó magyar hazafinak lenni. Sőt, 

megkockáztatom, katolikusként mást nem is tehetett. 

 

Fotó: 

 

Mindszenty bíboros Zita 

osztrák császárnéval és magyar 

királynéval, annak elsőszülött 

fiával, Habsburg Ottóval, és 

elsőszülött fiúunokájával, 

Károllyal az özvegy 

uralkodóasszony 80. 

születésnapján a svájci Zizers 

városában, 1973. május 1-én. 

 

 

1972-ben, a száműzött utolsó magyar apostoli király halálának jubileuma után, 

Zita királyné májusi 80. születésnapján Mindszenty bíboros celebrálta az ünnepi 

hálaadó szentmisét, és mondott magyarul szentbeszédet. Nem véletlen, hogy a 

magyar apostoli királyok egész arcképcsarnokát felvonultató, általuk a középkor 

óta támogatott máriacelli kegytemplomban, Ausztria szívében kívánt 

ideiglenesen pihenni, míg haza nem térhet Magyarországra földi porhüvelye. Az 

a földi porhüvelye, melyet a 2011-ben elhunyt II. Ottó örökös király írásos 

igazolása szerint nem balzsamoztak be, és mikor tizenhat év múlva exhumálták, 

épségben találták. Büszke lehet Magyarország, hogy 

ilyen égi patrónusa van, mint Mindszenty József 

bíboros. Kövessük őt hősies fokban gyakorolt erényei, 

elsősorban a tiszta katolikus hit által az Istenért, 

Egyházért és hazáért való sziklaszilárd kiállásában! 

Mindszenty József bíboros, könyörögj tépett hazánkért! 

Hadd legyünk mink is tiszták, hősök szentek, hazánkat, 

Istenünk, így mentsd meg! 

† Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek 

nevében! Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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ZARÁNDOKLAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiindulási pont: Pilisszentkereszt     Cél: Esztergom 
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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 Hiszekegy elimádkozása a szenvedő lelkekért! 

 

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. Szentgyónás (8 nappal az elvégzett búcsú előtt vagy után), 

4. Szentáldozás 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." 

 


