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MI A MAGYAR SZENTFÖLD ?
Ez a kérdés egyre gyakrabban hangzik el az utóbbi években. Mindenki
sejti, hogy e mozgalom megett valami hatalmas erő rejlik, és egyre többen
igyekeznek ezzel a magasztos eszmével tisztába jönni.
Közkedveltségét mindennél inkább mutatja az is, hogy a hívek szinte
szüntelenül sietnek a Magyar Szentföldre, hogy lélekben-testben felüdüljenek.
A hívek csak így mondják: „Elzarándokolunk a Szentföldre."

A SZENTFÖLDI BIZTOSOK.
Az egész keresztény világ kegyeletes áhítattal gondol a megváltás szín
helyére, Palesztinára, és szeretettel hoz áldozatot, imádkozik és apostolkodik
a SZENTFÖLDÉRT és SZENT HELYEIÉRT.
Hány

szívből

Szentsírhoz!

tör fel a

sóhaj:

Bárcsak eljuthatnék Jeruzsálembe

a

Európa, Amerika, Ázsia és Ausztrália 68 SZENTFÖLDI BIZTOSI H IVA
TALA ápolja az Úr Jézus szülőföldjének szeretetét és ismerteti a Közel-Kelet
missziós intézményeit, hogy a SZENTSÍR ŐREI (a ferencesek) megkaphassák
a szentföldi Szent Helyek és missziós munkájuk fenntartására és fejlesztésére
a szükséges alamizsnát.
Hazánkban 1902 óta működik a szentföldi biztosság. Általa igen sokan
szerették meg a Szentföldet. Vezetése alatt számos lélek zarándokolt el az
Úr Jézus életével megszentelt Helyekre.
A pápák óhajára a szentföldi biztosok minden országban megszervezik
a SZENTFÖLDI NAGYCSALADOT (Szt. Kereszt Hadseregét). Ez a lelki
összefogás törekszik önkéntes alamizsnával, imával és apostolkodással dol
gozni a Szentföldért. Ebben a buzgólkodásban minden katolikus résztvehet,
akinek szívéhez nőtt a Szentföld.

A „MEGVÁLTÁS TEMPLOMA“
Mivel azonban igen kevesen élvezhetik Jeruzsálemben és a Szentföld
többi Szent Helyén a Szentföld ihletét, egyre több lélekben merült fel a
gondolat, majd a vágy is, hogy építsük fel Budapesten A SZENTFÖLDI
SZENT HELYEK HtJ MÁSOLATAIT. Ezt az elgondolást P. M AJSAI MÓR
OFM szentföldi biztos, mint a Szentföld hivatalos képviselője (1932 óta),
komoly formába öntötte, és szakszerű tanulmányozás után az illetékes egy
házi és világi hatóságok engedélyével hozzáfogott a hatalmas terv megvaló
sításához.
f Molnár Farkas építészmérnök 1938-ban a Szentföldön pontos mérete
ket vett föl azokról a Szent Helyekről, amelyeknek hűséges utánzatát el
akartuk készíteni. Ezeket aztán mellékkápolnákként tojásdadalakban építet
tük fel a Megváltás templomának hajója és szentélye körül. A hajó fölé
körülbelül 27 méter magas kupola kerül. A szentélyben áll majd a SZENT
SÍR KÁPOLNÁJA és tőle jobbra a BETFAGEI KÖ, balra pedig a MEGKENÉS KÖVÉNEK MÁSOLATA.

1. Szűz Mária születési helye
(Szt. Anna háza).
2. A názáreti ház, az angyali
üdvözlet helye.
3. Ahol Szűz Mária meglátogatta
Szt. Erzsébetet (Magnificat).
4. Kér. Szt. János születési helye.
5. Betlehemi Barlang: Jézus szü
letési helye a csillaggal, a
három király oltára és a
jászol.
6. A Szentcsalád háza.
7. Szt. József műhelye.
8. A kánai menyegző helye.

A MegvólWs templomának alaprajza.

17. Jézus Sírjának kápolnája.
18. Az emmauszi szentély.
19. Szűz Mária elszenderülésének
helye.
19/a. Szűz Mária sírja kupolával.
20. A Szentkereszt megtalálásának
helye.
Mivel valóban szemléltetik a szen
télyek Jézus és Szűz Mária életét
és a megváltás nagy müvét, méltán
nevezzük alkotásunkat a „Megvál
tás templomának".

9. A táborhegyi barlang: Jézus
színeváltozásának helye.
10. Az Utolsó Vacsora terme (eme
leten).
11. A betfagei kő (virágvasárnap).
12. Jézus börtöne.
13. Ádám kápolnája.
14. A vérrelverítékezés kápolnája.
15. A Kálvária 3 oltárral (emeleten).
16. A megkenés köve.
Fenn a Megváltás templomának
külseje, alul belseje.

A GOLGOTÁI KÁPOLNA.
Emberi számítás szerint a hábo
rú idején megvalósíthatatlannak lát
szott a nagyméretű terv. Az isteni
Gondviselés azonban csodálatosan
segített! Először a Golgotái Szűz
anyának akart szentélyt állítani,
hogy közbenjárására isteni Fiának
a temploma is fölépülhessen!
1937-ben a Szentsír őrei megújí
tották a Kálváriát, és mert a STABAT MATER régi karrarai már
ványoltára helyébe újat helyeztek,
mi kaptuk meg a régi oltárt és azt
Golgotái Kápolnánk kegyoltára
a cedrusfa-szekrenyt, amelyben a
a mozaikokkal.
Golgotái Szuzanya kegyszobrat hoszszú éveken át tartották.
A Fájdalmas Szűzanyának ez az oltára azon a helyen állott a Golgotán,
ahol Szűz Mária ölébe vette Jézus holttestét a temetés előtt. Ugyanonnan
kerültek ide az oltárt körülvevő mozaikkövek is (a X II. századból). Ezek
meglehetősen kopottak, mert a zarándokok százezrei térdencsúsztak rajtuk a
Golgotái Szűzanya kegyoltárához. Az oltár egyes részei a középkorból valók.

A GOLGOTÁI KÁPOLNÁBAN mi 1939 július 9-én kezdtünk ezen a
kegyoltáron misézni. Híveink különös áhítattal tisztelik a Golgotái Szűz
anyát, mivelhogy egyre többen tapaszztalják hathatós közbenjárását.
A Szentszék 1947 május 7-én
megengedte, hogy egy évben egy
szer TELJES BÚCSÚT nyerhesse
nek azok, akik a Golgotái Kápolnát
meglátogatják, meggyónnak, áldoz
nak és a pápa szándékára imádkoz
nak. A papok a golgotái oltáron el
végezhetik a STABAT MATER
VOTIV MISÉJÉT (szeptember 15.).
Szentmisék vannak vasár- és ün
nepnap délelőtt 7, 8, 9, fél 11 és 12
órakor és este 6 órakor; ősszel és
télen 4 órakor (amíg erre engedély
lesz), hétköznap 7, 8, 9, 10 órakor.
— Gyónni bármikor lehet. Szóljunk
be az irodába gyóntató atyáért.
1947-ben özvegy Fodor Ferencné és
Huszák Margit adományából készült.
Előtte sokan sírják el bánatukat és
erőt merítenek a további harcra.

A LURDI BARLANG.
A másolat nem teljesen pontos,
de kedves benne, hogy az oltár előtt
a mozaikok Szentföldről valók (ar
ról a helyről, ahol a Szűzanya Bet
lehembe menet megpihent a Három
Király kútja mellett).
A lurdi barlang előtt az árnyékos
helyen hallgatják a hívek tavasztól
őszig a szentmisét, szentbeszédet.
1944-ben építettük, a padokat pedig
1947-ben állítottuk.

SZŰZ MÁRIA NÁZÁRETI
KÚTJÁNAK MÁSA.
Názáretben csak egy forrás van,
kb. félkilométerre a Szűzanya házá
tól.

Idejárt vízért Jézus anyja is.

Ott is csapon jön ki a víz a közeli
Szt. Mihály templomban
rásból.

levő for

A MEGVÁLTÁS TEMP
LOMÁNAK SZENTÉLYEI.
1. Szűz Mária születési helye.
Jobbról első szentély. Szt. Anna
asszony háza volt. Benne látta meg
először a földi napot, aki a lelkek
Napjának, Jézus Krisztusnak édes
anyja lett. Itt hasadt üdvösségünk
hajnala, azért csupa derű, és árad
belőle a lelki öröm.
Fölszentelése 1944 október 8-án.
Búcsúja szeptember 8-án.

2.

A názáreti ház

a názáreti barlangszerű lakásban. Itt
hangzott el először: Udvözlégy, malaszttal teljes, az Úr vagyon teveled,
áldott vagy te az asszonyok kö
zött! . . . Amikor a Szűz látta, hogy
a Magasságbelinek ereje által lesz
Istenanyjává és szüzességét meg
őrizheti, kimondta az alázatos vá
laszt: íme, az Úr szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint!
(Lk. 1, 26—38.)
Fölszentelése 1943 október 31-én.
Búcsúnapja március 25-én.

3. Szűz Mária Szt. Erzsébetnél.
Alig távozott el az angyal, a fiatal
Istenanya sietve útrakelt, hogy meg
látogassa rokonát, Erzsébetet AinKarimban. Ez nagy fáradságot jelen
tett, de ő boldogan vállalta az áldo
zatokat. Szíve csordultig volt szent
örömmel és hálával, hiszen már a
Megváltó anyja. A „Magasztalja az
én lelkem az Urat" kezdetű ének ek
kor hangzott el Szűz Mária ajkáról.
Fölszentelése 1943 szeptember 8-án.
Búcsúnapja július 2-án.

"4. Kér. Szt. János születési helye.
Mikor Zakariás pap egy alkalommal áldoza
tot mutatott be a jeruzsálemi templomban, meg
jelent neki Gábor főarkangyal és jelentette,
hogy fia születik és Jánosnak nevezze. Ez a
gyermek már anyja méhében betelik Szent
lélekkel, szigorú életet él és előkészíti népét a
Megváltó fogadására. Születésekor írta Zakariás
az „Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene" című
éneket.
Fölszentelése 1942 ápr. 12, búcsúja jún. 24.

5. A Betlehemi Barlang.
Az eredetinek hű másolata. Az
evangéliumi oldalon van a latin, a
szent lecke oldalon pedig a görög
lépcső. A kettő között helyezkedik
el Jézuska születésének oltára. Alul
a mécsesek között látjuk a 14 ágú
ezüstcsillagot azon a helyen, ahol
Betlehemben világra jött az Isten
ember. Azért olvasható rajta:
Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est. (Itt született Szűz M á
riától Jézus Krisztus.)

A csillagban kövecskék vannak
Jézuska születésének helyéről és a
betlehemi Jászolból.
Jobbról lejjebb találjuk a jászol
másolatát a Bambinóval. A Magyar
Szentföld Jézuskája
Betlehemből
való és a kis Jézus ottani kegyszob
rának hű másolata. Jeruzsálemben
odaérintették a Szentsírhoz, Betle
hemben pedig Jézuska világhírű
szobrához.

A jászollal szemben áll a 3 ki
rály oltára. Ott, ezen a helyen imád
ták ők a kicsi Jézust.
A főbejáratnál jobbra a márvány
emlék jelzi azt a kis kutat, amely
nek vizében a legenda szerint Szűz
Mária Jézuskát megfürösztötte.
Az isteni Gyermek mosolygó sze
méből telítkeznek hittel, reménnyel
és szeretettel kicsinyek és nagyok.
A Betlehemi Barlang fölszentelése
1941 szeptember 7-én volt. Ünnepei:
karácsony és vízkereszt.

6, A Szentcsalád háza.
30 éves koráig itt tartózkodott az
isteni Üdvözítő Názáretben és enge
delmeskedett szüleinek. Ez az ima és
a munka, az engedelmesség és a köl
csönös megbecsülés boldog otthona.
Ezt jelképezi a finom márványoltár.
Föszentelése 1946 augusztus 4-én.
Búcsúja március 19-én és Szt. Jó
zsef védelmének ünnepén, s Szent
család vasárnapján.

7. Szt. József műhelye.
A barlangszerű szentély Szt. Jó 
zsef názáreti műhelyének és raktá
rának mása, ebben dolgozott Jézus
30 éves koráig.
Szentelése 1946 szeptember 8-án.
Búcsúja március 19-én.

8. A kánai menyegző.
Jézus Kánában mívelte első csodá
ját: a vizet borrá változtatta, és a
házasságot szentséggé magasztosította.
Búcsúnapja január 6-án lesz.
(Ezt és a következőkben fölsorolt
kápolnákat eddig csak tető alá hoz
tuk. Belső kiképzésük még hiányzik.)

9. A táborhegyi barlang.
SS»»»»««*?

Tábor-hegyén változott el Jézus
színében: „Orcája fénylik vala, mint
a nap, ruhái pedig fehérek lőnek,
mint a hó."
Búcsúnapja aug. 6-án lesz.

10. Az Utolsó Vacsora terme.
Lépcsőn jutunk be. Belső kialakí
tását a béke idejére hagytuk. Az
Utolsó Vacsora terme volt az Egy
ház első temploma; itt alapította
Jézus a szentmisét, az Oltáriszentséget, a bűnbánat szentségét, az
egyházirendet, itt jött el Szentlélek.
Búcsúnapja: nagy csütörtökön, pün
kösdkor és Űrnapján lesz.

11. A betfagei kő.
A táborhegyi barlang bejárata közelében fog állni. Egy betfagei kőről
szállt Jézus a szamár hátára, hogy bevonuljon Jeruzsálembe. Virágvasárnapján
itt áldjuk meg majd a barkákat.

12. Jézus börtöne.
A sekrestye bejáratától jobbra a vérrelverítékezés kápolnáján át jutunk
Jézus mélyen fekvő börtönének másába.

13. Ádám kápolnája.
Közvetlenül Jézus halálának oltára alatt helyezkedik el. Jeruzsálemben
ma is mutatják, miként repedt meg a Golgota sziklája Jézus halálakor.

14. A vérrelverítékezés kápolnája.
Szép hosszú helyiség. A végén, a keresztrefeszítés oltára alatt lesz majd
látható egy olyan sziklának a mása, amelyiken Jézus leborulva imádkozott és
vért izzadott.

15. A Kálvária.
Az emeleten, a 12., 13. és 14. szá
mú szentélyek fölött készül a Gol
gota 3 oltárával: a keresztrefeszítés,
a Stabat Mater (Fájdalmas Anya)
és Jézus halálának oltárával. Itt lesz
a keresztút négy állomása.

16. A megkenés köve.
A Megváltás templomának hajójából a Golgotára készül feljáró. Közelé
ben helyezzük el Jézus bebalzsamozása kövének mását.

17. Jézus Sirja.
A templom szentélyében állítjuk fel Jézus sírjának mását kápolnaszerűen.
Felette a feltámadt Üdvözítő megdicsőült alakját uralja majd a templom.
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18. Az etnmauszi szentély.
Szt. Kleofás és fia, Simon, húsvét
délutánján Emmauszba igyekeztek
és közben csatlakozott hozzájuk Jé 
zus, de nem ismerték fel, pedig ro
konai voltak. Mire haza értek, el
oszlatta nehézségeiket, aztán velük
asztalhoz ült és a kenyérszegéssel
ismertette meg magát velük. A m á
sodik Coenaculum e másolata lesz
áldoztató-kápolnánk.
Búcsúnapja húsvéthétfőjén lesz.

19. Szűz Mária elszenderülésének helye.
A sionhegyi Dormitio-bazilika alsó
templomából azt a részt másoljuk
le, ahol a hagyomány szerint a
Szűz anya az apostolok jelenlétében
elszenderült.
Búcsúnapja augusztus 15-én lesz.

19. Szűz Mária sirja.
A Szűzanyát az egyik hagyomány szerint
Jozafát-völgyében a Getszemáni-kertben temet
ték el az apostolok. Sírja fölé remek templo
mot állított a keresztény kegyelet, mert a
katolikus hagyomány szerint testét harmad
napra föltámasztotta Isten és megdicsőülten az
égbe vette. A keresztesvitézek finom kupopoláját másoljuk le, hogy a sír kupolás jellegét
szemléltessük.
Búcsúja augusztus 15-én esz.

20. A Szentkereszt megtalálásának kriptája.
A Golgota közelében egy kiszáradt
Szt. Ilona császárné Jézus keresztfáját.

víztartómedencében

találta

meg

Szűz Máriával kezdtük és a Kereszttel fejezzük be a szentélyek soro
zatát, hogy lelkűnkbe véssük az Evangélium tanítását: Szűz Mária a mi
Anyánk, és a kereszt a mennyország megnyitója!
A Megváltás templomában fel akarjuk állítani Assisi Szt. Ferenc és
Páduai Szt. Antal sírjának mását is (talán az alsó templomban).

A SZENTFÖLDI MÚZEUM.
1934-ben
anyagot.

kezdtük

gyűjteni

1936-ban nyílt meg.

részére

az

Ma 8 terme

van. Az ostrom sok kárt okozott. A termek
Jézus élete és működése szerint következnek
egymás után a földszinten és az emeleten.
Ha fölépül a Megváltás temploma, a Szent
földi Múzeum új helyre kerül.
Legjobb mindent elolvasni, és akkor sokat
vehet észre a látogató és élményekben is gaz
dagszik.
150 oldalas könyv jelent meg róla és ez tu
dományos alapon megmagyaráz mindent.
Kalauzként használható. Kapható irodánkban.
A Szentföldi Múzeum épülete.
(Napközben bármikor meg
tekinthető.)

SZENTFÖLDI NAGY MU.
vagy a SZENT KERESZT LELKI HADSEREGE apostolkodás a Szentföldért.
Tagjai imával, alamizsnával és apostoli munkával igyekeznek a szentföldi
Szent Helyek fenntartásához hozzájárulni és a Közel-Kelet missziós intéz
ményeit elősegíteni.
RENDES TAG, aki évenként lehetőleg 5 forintot ajánl fel e célra.
ÖRÖKÖS TAG, aki egyszersmindenkorra 100 forintot ad. CSALÁD vagy
EGYESÜLET 200 forint alamizsnával lesz örökös tag. Szép diplomát kap
nak az örökös tagok.
Minden tag megkapja a fölvételi lapot és a tagsági keresztet, amelyet
mindig magával hord, és az időközökben megjelenő hivatalos értesítőnket:
a SZENTFÖLD-et.
A Magyar Szentföld ALAPÍTÓ-JÓTEVŐI azok, akik egyszerre vagy
részletekben 1000 forintot ajánlanak fel a Megváltás templomára. Értük ha
vonként végzünk szentmiséket és nevüket MEGÖRÖKÍTJÜK a Megváltás
templomában és szép diplomát kapnak.
A CSALÁDOK vagy EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK 2000 forint fel
ajánlásával válhatnak ALAPÍTÓ-JÓTEVŐKKÉ.
Csekkszámunk: MAGYAR SZENTFÖLD 24.528, vagy: SZENTFÖLD 6063.

KEDVES JÓ MAGYAR TESTVÉRÜNK!
A föntiekből láthatja, milyen komoly és nagyjelentőségű a cél, amelyért
fáradozunk, Szeretettel kérjük, csatlakozzék mozgalmunkhoz és apostolkodjék, hogy mások is belépjenek a SZENTFÖLDI NAGYCSALÁDBA, és tehet
ségük és jó szívük szerint segítsék elő művünket.
Lehet vállalni szentélyeket, oltárokat, ablakokat stb., egyedül vagy töb
ben együtt. Erre a célra felajánlhatunk ingó és ingatlan dolgokat is.
Cím: SZENTFÖLDI FERENCRENDI ZÁRDA (szentföldi biztosság),
Budapest, XII., Heinrich István-út 1—5 sz. Telefon: 161—707,
A K I APOSTOLKODNI ÖHAJT a Szentföldért, forduljon a szentföldi
ferencrendi zárda főnökségéhez.
Nihil obstat
Dr. Carolus fiigler mp.
censor dioecesanus.
Imprimatur.
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Nr. 768/1947.
Budapestini, die 12. Sept. 1947.

Nihil obstat.
P. Adalbertus Váradi O,
Censor Prov.
Imprimatur.

Dr. Joannes Drahos nip.
vicarius generalis.
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P, Claudius Luptovics OFM mp.
M in. Provincialis.

F. k.: Majsai Mór OFM, szentföldi biztos.
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