
Ismét elérkezett az adventi szent 

idő, amikor Jézus születésére a ka-

rácsonyra készülünk. Fellobbantak 

a gyertyák lángjai az adventi koszo-

rúinkon, elkezdődtek a hajnali 

szentmisék, szívünket bűnbánattal 

készítjük Krisztus Urunk érkezésé-

re. Készülődünk, várakozunk. Vá-

gyakozunk, hogy megérkezzen az 

Úr, aki békét és szeretetet hoz a 

szívünkbe. Az advent díszletei, han-

gulata és gyakorlatai minden évben 

ugyanazok. Idei adventünk azonban 

mégis más. Nem az időpontja szo-

katlan, vagy bármi más, amit ad-

ventben megszoktunk. Idei adven-

tünkben kezdődik az Irgalmasság 

Szentéve, amelyet Ferenc pápa hir-

detett ki. Hogyan tartozik össze az 

advent és az irgalom? – tehetjük fel 

a kérdést. S ha jobban belegondo-

lunk, nagyon is összetartozik. Isten 

irgalmazott az emberiségnek akkor, 

amikor elküldte az Ő egyszülött 

Fiát. Nem akarta az Úr, hogy a bűn-

ben élő emberiség reménytelenül és 

örökre elmerüljön vétkeiben. Nem 

akarta azt, hogy a bűneitől megcsö-

mörlött ember reménytelenül néz-

zen a jövőjére. Isten Jézus Krisztus-

ban egy reményteli jövőt ajándéko-

zott nekünk, amely jövőben ott van 

a bűnbánat, a megtérés, életünk 

megváltoztatásának a csodálatos 

lehetősége. S adventben, a várako-

zással kifejezzük azt, hogy érdemes 

erre a jövőre várakozni, érdemes 

készülni rá, ugyanis ez a jövő bizto-

san megérkezik.  

Isten azért irgalmaz nekünk, hogy mi is 

irgalmazzunk egymásnak, azért irgal-

mas hozzánk, hogy mi is irgalmasok 

legyünk egymáshoz. „Legyetek tehát 

irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgal-

mas” – tanítja Jézus Lukács evangéliu-

mában. Ez a felszólítás mindannyiunk 

számára szól. Akit megérintett Isten 

irgalma, aki már találkozott a mennyei 

Atya felénk lehajló végtelen szereteté-

vel, maga is vágyakozik arra, hogy ir-

galmazzon, megbocsásson, kiengeszte-

lődjön. Ez azért is fontos, mert Istentől 

távol élő embertársaink így találkozhat-

nak először az Úr szeretetével. Csodá-

latos ez a küldetésünk! Én, egyszerű, 

gyarló, bűneimben botladozó ember, 

elvihetem másokhoz Isten végtelen ir-

galmát és szeretetét! Nem úgy, hogy 

beszélek róla, hanem elsősorban gya-

korlom azt a felebarátaim felé! Az Ir-

galmasság Szentéve egy hívás, meghí-

vás erre a hivatásra és küldetésre. S 

amint a régi jubileumok idején, úgy ma 

is el kell engednünk egymás tartozásait, 

el kell törülnünk azokat! Ahogyan a 

régi évfordulókon eltörölték az anyagi 

tartozásokat, nekünk is el kell töröl-

nünk az egymás iránti lelki tartozásain-

kat. Azokat, melyeket embertársaink 

nekünk okoztak a figyelmetlenségük-

kel, szeretetlenségükkel, nem megfele-

lő viselkedésükkel. Ha átéljük azt, hogy 

Isten mennyit elengedett, eltörölt ne-

künk, akkor ellenállhatatlan késztetést 

fogunk érezni, hogy felebarátaink tarto-

zásait is engedjük el. S az Irgalmasság 

Szentéve arra való, hogy ez az ellenáll-

hatatlan késztetés kialakuljon bennünk, 
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ADVENT AZ IRGALOM ÉVÉBEN  

„Jöjj, népek Megváltója! Így kér a föld lakója,  
Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye! „ 

s ennek nyomán elinduljunk, hogy a 

megbocsátás és kiengesztelődés 

gondolata tetté váljon a mi szemé-

lyes életünkben. Most adventben, 

amikor az Úr érkezésére várako-

zunk, várakozzunk erre az ellenáll-

hatatlan késztetésre is! Várakozzunk 

arra: de jó lenne kibékülni, kien-

gesztelődni embertársainkkal!  

„Dicsőség a magasságban Istennek, 

és békesség a földön a jóakaratú 

embereknek.” – éneklik az angyalok 

a pásztoroknak Jézus születésének 

szent éjszakáján. Karácsony a bé-

kesség ünnepe, amikor az ég kibé-

kült a földdel, amikor Isten Jézus 

Krisztusban kibékült az emberekkel. 

Erre a békességre vágyakozunk 
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jószándékot és a jóakaratot embertár-

saink felé. Akkor a jóakarat és a belő-

le fakadó békesség nem csak egy kí-

nosan, kényszeredetten és üggyel-

bajjal végrehajtott cselekedet lesz 

számunkra az ünnep szent napjaiban, 

hanem készség, amelyet most, a ké-

szület idején jól begyakoroltunk. 

Használjuk ki az advent, a készülődés 

és a várakozás napjait erre is. 

Advent van, a várakozás és a készü-

lődés ideje. Mégis más ez az advent, 

mint a többi esztendőben. Az Irgal-

masság Szentéve meghív bennünket 

valami másra, valami újra, valami 

meglepőre. Lépjünk ki magunkból, a 

megszokott kereteinkből, s vegyük 

észre a Szentatyán keresztül Isten 

hívását arra, hogy irgalmas cseleke-

deteinkkel megváltozzunk, s megvál-

toztassuk az egész világot! Talán ki-

csinynek, jelentéktelennek tűnik az 

irgalmasság egy-egy tette, cselekede-

most az advent lázas készülődéssel 

teli, sokszor zaklatott napjaiban. Úgy 

gondoljuk, hogy ez a békesség majd 

kívülről érkezik meg valahogyan a 

Szenteste meghitt óráiban. Megfeled-

kezünk azonban arról, hogy a békes-

ségre is készülni kell, várni kell azt. 

Arról még gyakrabban megfeledke-

zünk, hogy ez a békesség önmagunk-

ban van, nem kívülről érkezik. Ha jót 

akarok a másiknak, embertársamnak, 

s ha nem csak jót akarok neki, hanem 

jócselekedeteimmel teszem is ezt a 

jót, akkor kezdődik el a békesség a 

szívemben. A jótett, a jóakarat min-

dig a békességre irányul, s összehoz 

egymástól távol lévő embereket, tár-

sadalmi csoportokat. Építsük ma-

gunkban a békességet a szeretet és a 

jóakarat tetteivel, konkrét cselekede-

teivel! Akkor lesz igazán békés a 

karácsonyunk, ha már most, az ad-

vent idején gyakoroljuk a 

Advent az irgalom évében  

Nekem mást jelent a Karácsony!  

Nem mást, mint amit jelentenie kell, 

hanem mást, mint amit a mai világ 

elvárásoknak támaszt gyakran. Csil-

logást, zajt, rohanást… Helyette ne-

kem könnyet, örömöt, békét jelent. 

Boldog Istennel való együttlétet. 

Míg odakinn a korcsolya pálya zsiva-

ja hallatszik, itt benn a templomban 

mécses gyúl, öreg, fáradt testek kul-

csolják imára kezeiket, hogy a Lélek, 

ami bennük él, most adjon erőt, hitet 

és reményt, hogy holnap is érdemes 

még bízni - rendületlenül.  

Megváltozott a világ. Már nem csak 

a testet akarják megölni a rablók, 

csalók, gyilkosok…, már a lelket is 

el akarják pusztítani. El akarják ven-

ni a hitet, a reményt, és azt sulykol-

ják hogy az élet nem más, csak csa-

lódás, kín és szenvedés. Álnok, csal-

fa vágyakat keltenek bennünk hamis 

illúziók. El akarnak idegeníteni em-

bereket, családokat, nemzeteket egy-

mástól, Istentől.  

Igen, könnyen ránk törhet a kétség, a 

közöny. Sokszor a látható többnek 

tűnik, mint a Láthatatlan. Az ember 

nem tagadhatja meg önmagát. Az 

emberi méltóságom azonban nem 

lehet nem emberi, mert Istentől való. 

Isten úgy akarta, hogy Hozzá le-

gyünk hasonlóak és mindaz, ami 

nem Istentől való, az ember számára 

nem lehet vonzó tükörkép. A félelem 

azonban sokszor nem engedi felis-

merni az isteni képmást! 

DE! Krisztus Karácsonykor ismét 

ránk köszön: ÉN VAGYOK! 

 NE FÉLJETEK! 

„Ne féljetek hát tőlük! Hiszen semmi 

sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne 

kerülne, s olyan titok sincs, ami ki ne 

tudódnék. Amit sötétben mondok 

nektek, azt mondjátok el fényes nap-

pal, és amit a fületekbe súgnak, azt 

hirdessétek a háztetőkről! Ne féljetek 

azoktól, akik a testet megölik, a lel-

ket azonban nem tudják megölni! 

Inkább attól féljetek, aki a kárhozat-

ba vetve a testet is, a lelket is el tudja 

pusztítani! Ugye két verebet adnak 

egy filléren? S Atyátok tudta nélkül 

egy sem esik le a földre. Nektek min-

den szál hajatokat számon tartják. Ne 

féljetek hát! Sokkal többet értek a 

verebeknél. Azokat, akik megvalla-

nak engem az emberek előtt, én is 

megvallom majd mennyei Atyám 

előtt. De aki megtagad az emberek 

előtt, azt én is megtagadom mennyei 

Atyám előtt.” (Mt. 10, 26-33.) 

 Áldott, szent békés vára-

kozást kívánok családjainknak és 

szeretteinknek! 

    SzI 

JÉZUS MEGSZÜLETIK! 

te a mi életünkben, amelyről nem a 

világ megváltoztatása jut az eszünk-

be. De ne feledjük: az Isten Fia is 

egy jelentéktelen város szélén egy 

kopott, parányi istállóban született. 

A pásztorok hódolva az isteni gyer-

mek előtt, biztosan nem gondoltak 

az egész világ megváltozására. S 

mégis: az Úr születése, érkezése 

alapvetően megváltoztatta az akkori 

és a mostani világot is. Ha gyakorol-

juk az irgalmat, melyet Istentől aján-

dékba és tovább ajándékozásra kap-

tunk, akkor mi is meg tudjuk változ-

tatni a mostani világunkat, s a későb-

bi korok világait is. Erre a nagy fel-

adatra hívott meg bennünket az ir-

galmas Isten! Mondjunk igent Mári-

ával együtt az Ő terveire!    

                                                                                             

   Gábor atya 
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Kedves Testvérek! 

A Gondviselés különleges megnyil-

vánulását látjuk abban, hogy Szent 

Márton jubileumi éve egybeesik a 

Ferenc pápa által meghirdetett 

„Irgalmasság Évével”. Mostantól egy 

éven át ünnepeljük hazánkban azt a 

tényt, hogy Istenünk 1700 évvel ez-

előtt adta Egyházunk számára az első 

szentként tisztelt nem vértanú hitval-

lót, a Pannoniában született Mártont. 

A történelemben továbbélő Krisztus 

megjelenítője volt, példát adva arra, 

hogy mindig a saját korunkban kell 

az evangéliumot valóra váltani. 

Nemcsak a Karolingok és a Magyar 

Királyság tekintett mindig patrónus-

ként reá, hanem működésének szín-

helye, egész Franciaország, sőt Euró-

pa több vidéke is. Életpéldája pedig 

ma, a szegénységgel szembesülő vi-

lágban aktuálisabb, mint valaha. 

… Szent Márton életéről a szentek 

közössége rovatban részletesebben 

olvashatunk ( 8-9. oldal) ... 

Mivel társadalmi nehézségek azóta is 

bőven jelentkeztek, Szent Márton 

sokak védőszentje lett. István király 

őt választotta hazánk, és az első ha-

zai monostor, Pannonhalma patrónu-

sának. Magyarországon és a Kárpát-

medencében neki szentelték a leg-

több templomot, de hegyeknek, hely-

ségeknek és kolostoroknak is sokfelé 

lett a védőszentje. A mai szociális 

nehézségek láttán őt állíthatjuk sokak 

szeme elé a felebaráti szeretet példa-

képeként és a békesség hatékony 

képviselőjeként. Életpéldája a nem 

hívők számára is vonzó. Bár a világ-

méretű szegénység orvoslására ma 

komplex gazdasági terveket kell ké-

szíteni, mégis nyilvánvaló, hogy az 

egyéni, személyes szeretet jótétemé-

nyeire, az irgalmasság testi és lelki 

cselekedeteire legalább annyira 

szükség van, mint egy falat kenyér-

re. Ha Márton példáját követjük, 

akkor közösségben vagyunk mind-

azokkal, akik szükséget szenvednek, 

bárhonnan érkezzenek is, és közös-

ségben mindazokkal, akik lehetősé-

geikhez mérten segítenek nekik – 

függetlenül meggyőződésüktől, ér-

tékrendszerüktől. 

A sok megkereszteletlen fiatal szá-

mára pedig Ő lehet a jócselekedete-

ket gyakorló katekumen eszményké-

pe. Segítheti őket abban, hogy tuda-

tos döntéssel kell eljutni Krisztus 

követésére. 

Mi magyarok különösen is szeretjük 

Szent Mártont. Számunkra az ő em-

léke fölidézi a pozsonyi koronázó 

dóm híres lovas szobrát. Legelterjed-

tebb népszokásaink is őrzik tisztele-

tét a nép lelkében. De nemcsak a 

Kárpát-medencében, hanem tőlünk 

nyugatabbra is Európa egyik legnép-

szerűbb szentje. Tisztelete elterjedt 

az egész világon, jó példa erre, hogy 

Argentina fővárosának székesegyhá-

za is Szent Márton nevét viseli. Ez a 

tény lelki kapcsolatot hoz létre köz-

tünk és Szentatyánk, Ferenc pápa 

között, aki Buenos Airesből került át 

Szent Péter római székébe. A most 

kezdődő Jubileumi Évre azért hívtuk 

meg őt, hogy vele együtt ünnepel-

hessük meg Szent Márton jubileu-

mát. Készüljünk erre a 2016. novem-

ber 11-ig tartó Jubileumi Évre nem-

csak nagy nemzeti és nemzetközi 

rendezvényekkel, hanem az irgal-

masság és szeretet egyéni és közös-

ségi cselekedeteivel is! 

A tevékeny felebaráti szeretet példa-

képéről és a tettek apostoláról meg-

emlékezve nem feledkezhetünk meg 

az irgalmasság és szeretet egyéni és 

közösségi cselekedeteinek gyakorlá-

sáról sem. Különösen is fontos az 

előttünk álló évben, amely – a szegé-

nyek patrónusának ünnepi évével 

egy időben – a Katolikus Karitász 

számára is fontos év, hiszen megala-

kulásának 85. és újjászerveződésé-

nek 25. évfordulóját ünnepli 2016-

ban. Összefonódva a Szentatya által 

meghirdetett Irgalmasság Évével, 

ismerjük meg az év során a Karitász 

elmúlt évtizedekben végzett munká-

ját, a Karitász önkéntesek kitartó 

gondoskodásának eredményeit. 

Szent Márton példáját követve kísér-

jük tevékeny figyelemmel a mellet-

tünk élő, gondokkal küzdő családo-

kat, idős, beteg embertársainkat és 

forduljunk feléjük szeretetből fakadó 

irgalommal. 

Bizalommal buzdítjuk kedves testvé-

reinket ebben az esztendőben külö-

nösen is, hogy Szent Erzsébet ünne-

péhez kapcsolódva tartsák meg jövő 

vasárnap a Karitász-gyűjtést, amely 

a rászorulók megsegítését szolgálja. 

Budapest, 2015. november 1. 

A Magyar Katolikus Püspöki      

Konferencia 

Szent Márton Év  

AZ MKPK KÖRLEVELE A SZENT MÁRTON ÉV MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL 
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Beszélgetés Molnár Ferenc         

diakónussal 

 

Amikor a karitászról, az egyháznak 

a szegények iránti felelősségéről 

beszélsz, gyakran hivatkozol Ferenc 

pápára. Mit jelent számodra ebből a 

szempontból az ő rövid pápasága? 

Ferenc pápa alakja kezdettől lenyű-

gözött engem. Sokan úgy gondolják, 

hogy ő teljesen váratlanul bukkant 

fel Dél-Amerika ismeretlenségéből. 

Ez nem így van, hiszen már a 2005-

ös pápaválasztáson is – C. M. Marti-

ni bíboros visszalépése után – a má-

sodik legtöbb szavazatot kapta Jo-

seph Ratzinger bíboros után. Egy-

házkormányzati programját már a 

névválasztása is előrevetítette. A 

megválasztása után nem sokkal tar-

tott kihallgatáson ezt mondta, „Azért 

választottam a Ferenc nevet, mert a 

szegények egyházát szeretném”. A 

pápaválasztáson a mellette ülő Clau-

dio Hummes bíboros, nyugalmazott 

Saõ Paulo-i érsek ezt mondta neki, 

amikor elérte a megválasztáshoz 

szükséges kétharmados arányt a sza-

vazatok összeszámlálásakor: „Ne 

feledkezz el a szegényekről!” Ferenc 

pápa ezt követően így szólt a kihall-

gatáson jelenlévő újságírókhoz: „Ó, 

mennyire szeretnék egy szegény 

egyházat, amely a szegényekért él!” 

A Szentatya azóta is folyamatosan 

tanít minket szavaival, s ami szá-

momra még többet jelent, tetteivel a 

diakónia, a karitász,  a szolgáló sze-

retet, a peremen lévők iránt érzett 

felelősség evangelizációs erejéről. 

Megdöbbentő számomra az a követ-

kezetesség, ahogyan Ferenc pápa az 

egyház jövőjét a peremen lévők felé 

való nyitásban látja. 

 

Ez a látásmód összefügg azzal, hogy 

Dél-Amerikából jött? 

Nyilvánvalóan igen, de a - pápa sza-

vaival élve – a szegény és szegénye-

kért élő egyház gondolata nem csak 

a dél-amerikai egyházban él, hanem 

ez a fordulat az egész egyházban 

bekövetkezett a  II. Vatikáni zsina-

ton, amely fordulat azonban Európá-

ban az elmúlt ötven évben meglehe-

tősen háttérbe szorult. A II. Vatikáni 

zsinaton bekövetkezett alapvető 

szemléletváltást jól érzékelteti egy 

azóta méltatlanul a feledés homályá-

ba veszett esemény. Nem sokkal a 

zsinat bezárása előtt a Szent Domi-

tilla katakombában (Róma mellett) 

találkozott negyven püspök, és aláír-

tak egy nagy hatású tanúságtételnek 

számító esküt, amelyet később 

Lercaro bíboros, a négy befolyásos 

zsinati moderátor egyike, átadott VI. 

Pál pápának. Ezt az esküt további 

ötszáz püspök is aláírta. Megszöve-

gezői arra kötelezték magukat, hogy 

a szegényeket állítják lelkipásztori 

és püspöki szolgálatuk középpontjá-

ba. 

 

Ez az aláíró ötszáznegyven püspök 

magánvéleménye, önálló kezdemé-

nyezése volt? 

Nem. Ez a látásmód az egész Zsinat 

látásmódja volt. XXIII. János pápa a 

Zsinat megnyitása előtt egy hónap-

pal rádióüzenetében arról beszélt, 

hogy az egyház „az alulfejlett orszá-

gokra tekintve szeretne azzá lenni, 

ami, és amivé lenni akar: mindenek-

előtt a szegények egyházává.” 

Az említett Lercaro bíboros (aki bo-

lognai érsekként árvaházat csinált 

püspöki palotájából) folyamatosan 

képviselte János pápa szándékát a 

Zsinaton. Egyik nagy hatású beszé-

dében a következőket mondta: 

„Feladatunkat csak látszólag teljesít-

jük, ha nem Krisztusnak a szegé-

nyekben jelen lévő titkát és a szegé-

nyek evangelizálását helyezzük a 

Zsinat  … munkájának középpontjá-

ba; ha nem ez lesz a zsinat lelke. .. E 

Zsinat témája az egyház mint a sze-

gények egyháza.” 

 

Hogy állt ehhez a fordulathoz  VI. 

Pál pápa, mit tett a Zsinat utáni 

évtizedekben ennek megvalósításá-

ra? 

Ez érdekes és nehéz kérdés, ami még 

a történészeket is megosztja. Az biz-

tos, hogy VI. Pál munkásságára rá-

nyomta bélyegét a Zsinat átültetése a 

hétköznapokba, majd a Zsinat utáni 

időben (és nem a Zsinat miatt!) be-

következő válság kezelése, s ezért 

talán nem maradt már ideje, energiá-

ja a szegényekért élő egyház újjászü-

letésének támogatására. Mindeneset-

re elgondolkodtató az a szellemi 

örökség, amit VI. Pál a síremlékére 

vonatkozó végrendeletben megha-

gyott. VI. Pál pápa úgy rendelkezett, 

hogy szakítva a pápák díszes sírhely-

ének szokásával, egy nagyon-

nagyon egyszerű, végsőkig puritán 

síremléket állítsanak neki a Szent 

Péter Bazilikában. Ez így is történt: 

a pápa sírja egy földre helyezett egy-

szerű fehér márványlap. Az én szí-

vemben így él tovább VI. Pál alakja: 

azonosult a szegényekért élő egyház 

szándékával, a katakomba esküvel, 

csak nem volt módja megvalósítani 

ezt az álmát. 

 

És a világegyház többi részén? 

Elsősorban és elsőként Dél-Amerika 

katolikus egyháza követte a szegé-

nyek mellett elkötelezett egyház ví-

FERENC PÁPA VÍZIÓJA A SZEGÉNYEK EGYHÁZÁRÓL 
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zióját. Dél-Amerika katolikus püs-

pökei már 1968-ban Medellinben 

tartott konferenciájukon elkötelezték 

magukat a szegényekért tevékenyke-

dő egyház mellett. Ez a fordulat Dél-

Amerikában termékeny gyümölcsö-

ket hozott. Ma itt él a világ katoliku-

sainak kb. egyharmada. S Ferenc 

pápa innét jött, és innét hozta újra 

Európába a Zsinat megújító gondo-

latát. 

 

Több helyen jártál a harmadik vi-

lágban, milyen tapasztalatokat sze-

reztél a szegények egyházáról? 

A Nemzetközi Diakonátusi Központ 

elnökségi tagjaként az elmúlt évek-

ben jártam Dél-Afrika országaiban, 

Indiában, Kubában. Nagy hatással 

volt rám az életnek az az áradása, 

gazdagsága, elevensége, amit ott 

megtapasztaltam, s ami a mi egyházi 

életünkből már hiányzik.  

 

Mit tesz egy egyház a szegényekért? 

Fantasztikus segítő projekteket láto-

gattam végig. Hatalmas munka az, 

amit az egyház a szegényekért tesz: 

kórházakat, iskolákat, árvaházakat 

tart fenn, a nyomortelepeken a sze-

génység minden megjelenési formá-

jára van valami válasza. De az iga-

zán meglepő az volt számomra, 

hogy az egyház vezetése nem azt 

tartja számon elsősorban, hogy mit 

tesz az egyház a szegényekért, ha-

nem azt, hogy mit adnak a szegé-

nyek az egyháznak. Oswald Gracias 

mumbai bíboros (Ferenc pápa nyolc 

tagú tanácsadó testületének egyik 

tagja) mondta, amikor a látogatás 

végén elbocsátott minket: „Nem az a 

fontos, hogy mi mit viszünk a nyo-

mornegyedekben élőknek. Az a fon-

tos, hogy ott legyünk közöttük. Mert 

ha nem lennénk közöttük, akkor nem 

részesülhetnénk az ő hittapasztala-

tukból, Isten tapasztalatukból. Hi-

szen mi, jobb helyzetben lévő, kö-

zéposztálybeli keresztények már a 

Miatyánkot sem tudjuk teljes szívből 

elimádkozni, hiszen nem értjük már 

annak a mondatnak Istenre hagyat-

kozó bizalmát, hogy „mindennapi 

kenyerünket add meg nekünk ma”. 

Az egyház egészének a hit elevenen 

tartásához szüksége van a szegények 

hitére.” 

 

És nálunk, a mi egyházközségünk-

ben mi a szerepe a szegényekért 

érzett felelősségnek? 

Azt gondolom, hogy ugyanez. Az-

zal, hogy például első vasárnapon-

ként a szegényeknek gyűjtünk száraz 

élelmiszert, ébren tartjuk egyházköz-

ségünkben azt a gondolatot, hogy az 

egyház nem önmagáért van, hanem 

küldetése van. Azért jövünk össze az 

eucharisztikus asztalnál, hogy meg-

erősödve Isten adományával, elvi-

gyük Isten örömhírét a peremre. 

Másrészt a szegényekkel való kap-

csolatban ismerhetjük fel a saját ha-

tárélményeinket is: mi is rászorulunk 

másokra. Elsősorban Isten ingyenes 

kegyelmi adományaira, másodsor-

ban egymásra. Rászorulunk a meg-

bocsátásra, a megajándékozottságra.  

 

Mit tudtok azért tenni, hogy a plé-

bánia adományai jó helyre kerülje-

nek? 

Természetesen fontos, hogy a jót jól 

tegyük. A Karitász Alapítvány szak-

képzett szociális munkás munkatár-

sai nagy szakértelemmel úgy osztják 

ki az élelmiszer és egyéb adományo-

kat, hogy a segítettek élete előre ha-

ladjon, egyre inkább vinni tudják a 

saját életüket. Nem az örökölt és 

tanult tehetetlenségben akarjuk őket 

megtartani, hanem az előbbre lépé-

süket támogatni. 

Nem fordulhat elő, hogy mégis 

„érdemtelen szegény” kap segítsé-

get? 

De óhatatlanul előfordulhat. Mint 

ahogy olykor előfordul, hogy min-

den szakszerűség ellenére is kihasz-

nálnak, használnak bennünket. És 

akkor mi is van? Szereztünk egy 

újabb kegyelmi tapasztalatot: Isten 

kegyelme a mi életünkben is meg-

előzött minden érdemet, hiszen 

Krisztus értünk is akkor halt meg, 

„amikor még bűnösök voltunk” (vö. 

Róm 5,8). 

 

Mi hiányzik még plébániánk életé-

ből a szegényekért való felelősség-

vállalás terén? 

A szeretet találékonysága folyamato-

san új utak keresésére sarkall min-

ket. A jövő évtől indul plébániánk 

„India-projektje”. Mumbai egyik 

legnagyobb nyomortelepén az egy-

ház tart fenn iskolát olyan gyerme-

kek részére, akiknek esélyük sincs 

arra, hogy iskolába járjanak. Egy 

tanítónő éves fizetését a Szent Antal 

persely pénzadományából fedezzük.  

De igazából nem is az akciók hiá-

nyoznak. Szeretném megérni, hogy a 

Nagytemplomban a szegények nem 

csak a karitatív akcióink tárgyai, - 

csúnya szóval -  célcsoportja lesz-

nek, hanem hívő közösségünk tagjai. 

Hogy egyházközségünk nem csak a 

szegényekért élő/tevő egyház, ha-

nem a szegények egyháza is lesz.  



Tőlük is nagyon sok jó és követendő 

példát láttam, amelyek felszították 

bennem a hivatás parazsát. Életem-

ben a középiskolás évek kö

vetkeztek. Nyilván én is lázadtam, s 

már csak hébe-hóba jártam el szent-

misékre 9-10. osztályos koromban.  

Fontosabb volt a szombat esti szóra-

kozás, vagy egyszerűen csak lusta 

voltam. Középiskolai hittanra el-

kezdtem járni a szomszéd városban, 

ahol középfokú tanulmányaimat is 

végeztem, de rendszeresen már 6 

órakor át kellett ezért mennem Kis-

kőrösre. Ezt megunva, és tudomást 

szerezve arról, hogy nálunk bérmál-

kozó felkészítő indult, jelentkeztem 

Roland atyánál. Elkezdtem járni az 

alkalmakra, megvenni és olvasni az 

Új Embert és Keresztény Életet, fo-

lyamatosan bekapcsolódtam egyház-

községem életébe. Ismét becsatla-

koztam a kórusunk szolgálatába is, 

aminek egyébként már felsős ko-

romban is tagja voltam. 2005-ben 

bérmálkoztam, majd 2006-ban le-

érettségiztem. Ezután rögtön az ak-

kor még Szegedi Hittudományi Főis-
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A Nagytemplom életében az időköz-

önként új káplán atyák érkezése min-

dig nagy lelkesedéssel töltik el a hí-

vek szívét. Plébániánk legújabb káp-

lánja, szentelése után nálunk kezdte 

meg papi szolgálatát. Az alábbiak-

ban Ő mutatkozik be. Köszöntjük Őt 

szeretettel és foglaljuk imáinkba, 

hogy Isten tegye tökéletessé  a benne 

megkezdett jót! 

 

Hivatásom története a következő: 

Az általános iskola 2. osztályában 

kezdtem el járni hittanórára lakóhe-

lyem általános iskolájában, Soltvad-

kerten, ahol akkor a Kalocsai Iskola-

nővérek tanítottak. Első osztályban 

több osztálytársam is mondta, hogy 

a plébános bácsi mennyi szentképet 

osztogat hittanórákon, és hogy 

mennyire „jók” ezek az órák. Szüle-

im nem gyakorolják a vallásukat, így 

ők az iskolába való beiratkozáskor 

nem tartották fontosnak a hittanon 

való részvételt. Tehát a fent említett, 

a többiektől hallott élmények alapján 

kezdtem el megismerkedni Istennel. 

Alsó osztályban végig egy nővér 

tanított, de rendszeresen be-bejártam 

a plébániára is, ahol az „ódon illat” 

is megfogott. Akkori plébánosom, 

Király András atya rendszeresen 

nógatott szeretettel, hogy menjek 

ministrálni, de mindig nemet mond-

tam neki… Nem éreztem még akkor 

annyira bátornak magam. Az ilyen 

plébániai látogatásokkor, többször is 

előfordult, hogy vittem magammal 

pénzt, s megkérdeztem András atyát, 

hogy ezért milyen kegytárgyat, 

könyvet lehet venni a Plébánián. 

Mindig tudtam valamit venni ezeken 

az összegeken, s örömmel kaptam 

így kézhez az első Képes Bibliámat 

is. Sosem felejtem azt az érzést sem, 

amit az első szentgyónásom után 

éreztem, amit az elsőáldozást meg-

előző szombaton végeztem el. Felső 

osztályban, Király atya halála után 

(2003), Burányi Roland tanította 

nekünk a hittant, aki egyben az utód 

is lett a plébánosságban. Mellette 

2007-ig Mezei Ferenc volt a káplán. 

 Új Káplán a Nagytemplomban  

„…AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN JAVUKRA VÁLIK…” (RÓM 8,28). 
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kolára jelentkeztem, 

katekéta-lelkipásztori 

munkatárs BA alap-

szakra. A Szent Imre 

Kollégiumban laktam. 

A „kolis” életnek vol-

tak kötelezettségei is: 

közösséghez tartozás, 

félévente egy lelki-

gyakorlat, műhelye-

ken, ill. egyéb lelki 

programokon való 

részvétel. Mindezek 

nagyban hozzájárul-

tak, erősítették ben-

nem, az ekkor már 

dilemmaként magam-

ban hordozott gondo-

latot: „Uram, mire 

hívsz engem az élet-

ben? Családfőnek, szerzetesnek vagy 

papnak?” 2009 áprilisában, jelenlegi 

plébánosom, Hozdik Zsolt atya meg-

kérdezte, hogy szeretnék-e hitoktatni 

Soltvadkerten. Bár még nem fejez-

tem be az iskolámat, de azt mondta, 

hogy megkéri nekem a tanításhoz az 

érseki engedélyt. Kb. 1-1,5 havi 

gondolkodás után igent mondtam, és 

2009. szeptemberétől 2013. júniusig 

tanítottam a soltvadkerti óvodákban, 

iskolában és Plébánián. Az óvodá-

soktól a középiskolásokig minden 

évfolyam volt a kezem alatt. Mind-

emellett irodai szolgálatot is végez-

tem. 2010 augusztusában érsek úr 

engedélyével, Hozdik atya lelkipász-

tori kisegítővé iktatott be. Ekkor 

egészült ki szolgálatom a temetéssel, 

a bibliaórák tartásával két idősek 

otthonában is, igeliturgiák végzésé-

vel, elsőpénteki beteglátogatással, 

áldoztatással. Illetve még gondnoki 

jellegű teendőket is elláttam. 2011. 

októberében Dr. Bábel Balázs érsek 

atya lektorrá és akolitussá avatott a 

soltvadkerti Plébániatemplomban. 

Ez idő alatt is meg volt bennem a 

hívás Isten és az emberek szolgálatá-

ra. Sőt, a szolgálataim csak erősítet-

ték ezt. Dönteni, kimondani az 

IGEN-t, egy Teréz Misszió után tud-

tam, amit Kecskeméten tartottak 

2012. májusában. A Teréz Misszió-

ról talán annyit röviden, hogy ez egy 

imalánc a papokért, és Lisieux-i 

Szent Teréz lelkiségén alapszik. A 

Szemináriumba való beköltözés, és 

az „IGEN” közötti időt kihasználva, 

már tudatosan készültem a kispapi 

életre, s lelkiekben is igyekeztem 

ráhangolódni, illetve elmélyülni.   

Mindössze 2 évet töltöttem a szegedi 

Szent Gellért Szemináriumban. A 

második szemináriumi tanév kará-

csonyának másnapján Dr. Bábel Ba-

lázs érsek atya szentelt diakónussá, 

itt a Nagytemplomban. Majd idén 

szeptember 12-én, szombaton 

ugyanitt áldozópappá. 

Szeptember 15-ével helyezett Érsek 

úr a Főplébániára, hogy itt végezzem 

lelkipásztori szolgálatom. 

A fent említett atyák, követendő pél-

daként álltak előttem. Talán többen 

ismerik a nevét, hallottak az idősek 

közül az 1900-ban született P. Hu-

nya Dániel jezsuita atyáról, a növen-

dékpapság „nagy” spirituálisáról. 

Életét, szolgálatát az „Ardere pro 

Deo” jegyében végezte, vagyis val-

lotta: „Elégni, lángolni, áldozattá 

válni Istenért.” Többen is voltak az 

életemben a „nyájillatú” lelkipász-

torok, akik papságukban nem 

„hivatalt” láttak, hanem megmarad-

tak embernek és azt vallották ők is, 

amit P. Hunya. Mert csak így szület-

het meg bennünk a felismerés és 

született meg bennem is a bizonyos-

ság Szent Pál apostol gondolatának 

nagy igazságáról, melyet papi jel-

mondatomnak is választottam: „…az 

Istent szeretőknek minden javukra 

válik…” (Róm 8,28). 

 

Ez lenne az én hivatásom története.  

Kérem a Testvéreket, hogy imádkoz-

zunk egymásért! 

 

Szeretettel és imával: Tibor atya 
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tudta a nagy többség akaratát meg-

akadályozni. 

Fölszentelése napjától Márton mint 

jó pásztor látogatta nyáját, prédikált, 

s a csodatevés ajándékát is megkap-

ván, nagy erőt öntött a hívekbe és a 

papokba egyaránt. A nép atyjaként 

szerette őt, aki úgy élt közöttük, 

mint a legszegényebbek, s csak segí-

teni és békességet teremteni akart 

mindenütt. Az egész ország gyógyí-

tá sa i ró l ,  ö rdögűzése i rő l  é s 

halottfeltámasztásairól beszélt. 

Élettörténetét számos csoda elbeszé-

lése veszi körül, amelyekben ma 

sem lehet kételkedni. Ahol azonban 

szükség volt rá, Márton tudott na-

gyon keménykezű is lenni: ha a hit 

tisztasága került veszélybe; ha a hí-

vők babonás tisztelettel vettek körül 

egy helyet vagy egy vélt szentet, 

illetve ha pogány szokások és elkép-

zelések akadályozták az evangélium 

terjedését. Ilyen esetekben nem vo-

nakodott életének kockáztatásától 

sem, teljes elszántsággal és kemé-

nyen harcolt a hitért. 

Fölfogásának és életvitelének az a 

szigorú, aszketikus vonása, amely 

már a megválasztásakor ellenkezést 

váltott ki némelyekben, haláláig 

megmaradt, és mindvégig tüske volt 

még néhány püspöktársa szemében 

is. Az Egyház ugyanis a kapott sza-

badságban kezdett berendezkedni, és 

egyre inkább berendezkedett a világ-

ba. Kezdtek kialakulni az egyházi 

birtokok, mert a császár példája sze-

rint, aki nagyon gazdag adományok-

kal látta el az Egyházat, fejedelmek 

és főúri családok szintén kezdték 

adományokkal megvetni egy-egy 

kolostor vagy templom életének 

alapját. Ennek következtében a klé-

rus a dolgok természetes rendje sze-

felelően mint veterán apa fiát beso-

rozták a császári seregbe, és lovas 

testőrtiszt lett. Már ebben az időben 

kitűnt katonatársai közül, és általá-

nos elismerést váltott ki az egyszerű-

sége, életének tisztasága, önfeledt 

felebaráti szeretete. 334-ben Amiens

-ben történt, hogy télvíz idején tiszti 

köpenyének felét odaadta egy ruhát-

lan koldusnak. Hamarosan megke-

resztelkedett, s amint mód nyílt rá, 

elhagyta a hadsereget, és a poitiers-i 

püspökhöz, Szent Hilariushoz csatla-

kozott, aki exorcistává szentelte. 

Nem sokkal ezután Márton Poitiers-

ből hazalátogatott a szüleihez, s 

édesanyját meg tudta téríteni. Otthon 

megvalósította régi vágyát: először 

Milánó közelében, majd a Genova 

előtti Gallinaria-szigeten remetés-

kedni kezdett. Elhatározásához a 

körülmények is hozzásegítették, 

mert épp ezekben az években na-

gyon heves viták dúltak az ariánusok 

és a katolikusok között, s őt magát is 

bántalmazták és kiutasították ariánus 

püspökök. 

Hilarius püspököt - éppen az ariánu-

sok - elűzték Poitiers-ből, sőt az egy-

házmegyéjéből is, de császári enge-

déllyel hamarosan visszatérhetett. 

Ekkor Márton is elhagyta szigeti 

remeteségét, és visszament Hilarius 

mellé. A városon kívül épített magá-

nak egy remetelakot, hogy visszavo-

nulhasson a magányba. Hamarosan 

tanítványok gyűltek köréje, s először 

a cella körül bontakozott ki a ligugéi 

kolostor, majd 375-ben Tours köze-

lében megalapította Marmoutier ko-

lostorát. 371-ben, amikor a tours-i 

püspök meghalt, a nép, a papság és a 

többi püspökök mind Mártont kíván-

ták püspöknek. Igaz, voltak akiknek 

nem tetszett Márton aszkéta-

szerzetesi alakja és élete, de ez nem 

TOURS-I SZENT MÁRTON 

November 11. 

*Sabaria (Pannónia), 316/317. 

+Candes, 397. november 8. 

Szent Márton, Gallia nemzeti szent-

je, amikor Pannóniában, Sabariában 

316/17-ben meglátta a világot, éppen 

három éve múlt annak, hogy 

a ,,Milánói ediktum''-mal Nagy 

Konstantin és Licinius teljes szabad-

ságot és elismerést biztosított az 

Egyháznak, és hívei számára megad-

ta a többi polgárokkal való egyenjo-

gúságot. Az egyházi törvények biro-

dalmi törvényekké emelkedtek, s ha 

valakit egyházi büntetés ért, annak 

állami büntetőjogi következményei 

is lettek. A vértanúk és katakombák 

üldözött és sokáig az élet peremén 

meghúzódó közösségéből néhány 

évtized leforgása alatt mindent meg-

határozó birodalmi egyház és állam-

vallás lett, amellyel természetesen 

együtt járt mindaz a negatív követ-

kezmény, ami az állam és Egyház 

szoros összefonódásából mindig 

adódik. 

Amikor Márton megszületett, mind-

ez még csak a kezdeteiben élt. Szülei 

pogányok voltak, atyja a császári 

hadsereg tribunusa volt. Márton egé-

szen kicsi volt még, amikor szülei 

Sabariából átköltöztek az itáliai 

Páviába, az ókori Ticiniumba, ahol 

még a zömében pogány környezet-

ben cseperedett föl. Tizenkét évesen, 

szülei akarata ellenére jelentkezett 

katechumennek. Ekkor kapta az első 

nevelést a keresztény életre. A ke-

resztséget hat évvel később vette föl, 

s ez még az akkori időkben is hosz-

szúra nyúlott előkészületet jelentett. 

Tizenöt éves volt, amikor Severus és 

Probus császárok parancsának meg-

Szentek Közössége  
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rint hamarosan hozzászokott az 

anyagi biztonsághoz, a fényes ruhák-

hoz, dús asztalhoz. Érthetően megüt-

közést váltott ki, hogy miként lehet 

megválasztani püspökké olyat, aki 

vezeklésben és szegénységben él, 

aki a remeteséget kedveli; aki a litur-

giában használatos fényes trónust 

elutasítva, egyszerű széket használt, 

ami főúri házaknál csak a cselédeké 

volt; s aki a vele élő szerzetes testvé-

reinek megtiltotta, hogy csak egyet-

len ezüstöt is elfogadjanak azért, 

hogy új ruhát csináltassanak maguk-

nak. 

Minden tevékenységében apostoli 

céljai irányították: a rábízottak üd-

vössége és az igaz tanítás megőrzé-

se. A veszélyben lévők és az üldö-

zöttek megvédésének gondja és a hit 

tisztaságáért égő buzgóság miatt ra-

gadtatta magát olykor olyan lépések-

re, amelyek miatt később szemrehá-

nyást tett magának, és e lépései való-

ban csak úgy érthetők meg, mint a 

jogtalansággal szemben alkalmazott 

végső védekezés tettei. 

Hispániában egy gazdag, de nagyon 

aszketikus életet élő Priscillianus 

nevű laikus állított össze a 

montanizmushoz közel álló tanítást, 

amelyre elsősorban nagyon szigorú 

e r k ö lc s t a na  v o l t  j e l l e mz ő . 

Priscillianus sok követőt szerzett, 

akik megválasztották Avila püspöké-

vé. A császári udvarban nagyon erős 

ellentábor szerveződött Ithacus püs-

pök vezetésével, aki az ellenségeske-

dést odáig tudta élezni, hogy 

Maximus császár 385-ben halálra 

ítélte Priscillianust. Az egyháztörté-

nelemben ekkor hoztak először halá-

los ítéletet eretnekkel szemben. Már-

ton 384-ben Bordeaux-ban először 

püspöktársaival együtt elítélte 

Priscillianust, de utána azonnal út-

költ az úton, mert megmozdult a hó, 

és egy koldus tápászkodott föl, aki-

nek a vállán csak szakadozott ron-

gyok lógtak. Éhezve és vacogva 

nyújtotta a kezét a tiszt felé, és ala-

mizsnát kért. Márton azonban kato-

natársaival épp az imént játszotta el 

minden pénzét, s így kiáltott: ,,Akár 

hiszed, akár nem, egy árva rézpénz 

nincs a zsebemben, de azért várj 

csak, valahogy segítek rajtad!'' Az-

zal fogta széles köpenyét, lekanyarí-

totta a válláról, majd a kardjával 

széltében kettéhasította, és a felét 

odaadta a koldusnak: ,,Fogjad, bará-

tom - mondta neki, és ráterítette a 

meleg anyagot -, és a lovamnak kö-

szönd meg, mert a köpenynek ez a 

része őt takarta!'' 

Azon az éjszakán Mártonnak külö-

nös álma volt: Jézust látta, amint 

fényes sereg veszi körül. A vállán 

azonban a köpenynek azt a darabját 

viselte, amit a koldus kapott, és oda-

fordulván az angyalokhoz, mondta: 

,,A katechumen Márton öltöztetett 

föl engem ezzel a ruhával!'' Amikor 

ezt az álmot egy papnak elbeszélte, 

az csodálkozva ránézett, és azt 

mondta: ,,Az Úr megmondta: Amit 

egynek a legkisebb testvéreim közül 

tesztek, nekem tettétek. De úgy vé-

lem, hogy az Úr is készített neked 

egy ruhát, amelybe föl akar öltöztet-

ni.'' 

A későbbi évekből elbeszélnek egy 

hasonló esetet, amely akkor történt, 

amikor Márton már régen meg volt 

keresztelve, sőt már püspök is volt: 

A katedrális felé sietett szentmisére, 

amikor ismét egy alig betakart kol-

dussal találkozott. A kíséretében 

lévő klerikust előreküldte, hogy hoz-

zon gyorsan valami ruhát ennek a 

koldusnak. Alighogy az elment, 

nak indult és Trierbe utazott a csá-

szárhoz, hogy közbenjárjon az eret-

nek érdekében, és személyes szabad-

ságát biztosítsa. Mikor úgy érezte, 

hogy Ithacus pártja, melynek orosz-

lánrésze volt a halálos ítélet megho-

zatalában, az udvarban túlságosan 

nagy befolyással bír, és fönnáll a 

veszély, hogy további vérontás is 

következik, nehéz szívvel elhatároz-

ta magát, hogy fölveszi a közösséget 

azokkal, akiket kegyetlenségük és 

igazságtalan eljárásuk miatt került, 

mert csak így tudta megmenteni 

Narses gróf és Leucadius prézes éle-

tét. Ezzel a lépéssel elérte a célját -- 

a császár ugyanis Tours püspöke 

engedékenysége fölötti örömében 

mindent megígért neki, emiatt azon-

ban élete végéig vádolta magát. 

Mártont a nép ezért nem hibáztatta; 

úgy fogadták emlékezetükbe, mint 

az irgalmas szamaritánust, aki a kol-

dusnak utolsó ruhadarabját is odaad-

ta, s mint a jó pásztor ragyogó példá-

ját, aki a legszorongatóbb helyzetek-

ben is a felebaráti és az Isten iránti 

szeretetet tette életének vezérlő elvé-

vé. Halála után hamarosan szentként 

kezdték tisztelni, elsőként a nem 

vértanú szentek között. Ezrekre rúg 

azoknak a hegyeknek, templomok-

nak, váraknak és kolostoroknak szá-

ma, amelyek Márton nevét viselik. A 

sírja Tours-ban híres zarándokhely 

volt az egész középkor folyamán. 

A Jeromos-féle Martirológium nov-

ember 11-re teszi Szent Márton te-

metését. Rómában a 6. század óta 

ünneplik. 

Amikor Márton még római katona-

tiszt és katechumen volt - beszéli el 

legendája a sokszor ábrázolt jelene-

tet -, lovon közeledett Amiens kapu-

jához. A lova egyszer csak visszahő-

Szentek Közössége  



Kedves Olvasó! 

 

Várakozás, készülődés Valakinek a 

fogadására, a találkozás feletti öröm 

tölti be az év hátralévő heteit, napja-

it. Ez az időszak az évenként ismét-

lődő, de megújuló, megújító lelki, 

szellemi töltekezést tartogat szá-

munkra. Advent-Úrjövet- és Kará-

csony, Jézus Krisztus születésének 

megünneplése tölti be napjainkat. Az 

adventi készülődés idejére esik dec-

ember 8 – Szeplőtelen Fogantatás 

ünnepe – , az Irgalmasság Rendkívü-

li Jubileumi Szentév kezdete, egyút-

tal a II. Vatikáni Zsinat befejezésé-

nek 50. évfordulója is.  

Jézus Krisztus az Atya irgalmassá-

gának arca. Ezzel a mondattal indítja 

Misericordiae vultus kezdetű bullá-

ját Ferenc pápa.  

Irgalmasság: az út, amely egyesíti 

Istent és embert, mert kitárja a szí-

vünket arra a reményre, hogy bűne-

ink korlátai ellenére is mindenkor 

szeret bennünket. A bullát ajánljuk 

felkészülésre adventben és a mai 

nehéz időkben, hogy az irgalmassá-

got jézusi lelkülettel gyakoroljuk 

mindennapjainkban és betekinthes-

sünk az emberré lett Isten misztériu-

mának mélységébe. 

Isten emberré lett Jézus Krisztusban, 

egy nép életmódját, kultúráját sajátí-

totta el. Szolidaritást vállalt népével, 

környezetével, meghallotta az éhe-

zők, a szegények kiáltását írja Fe-

renc pápa a Laudato si’ (Áldott légy) 

kezdetű enciklikájában. Szent Fe-

renc „Áldott légy Uram” gyönyörű 

himnuszával mutat rá közös ottho-

nunkra a teremtett világra. A 

„legelhagyatottabb és a legsanyarga-

tottabb szegények közé sorolhatjuk a 

mi elnyomott, elpusztított Földünket, 

amely < sóhajtozik és vajúdik> (Róm 

8,22) „ . 

A nagy terjedelmű gazdag írás hat 

fejezetben mutatja be: 

- mi történik közös otthonunkkal 

- teremtés evangéliuma (a terem-

tés Isten szeretet – terve) 

- környezeti válság emberi gyö-

kere 

- átfogó ökológia 

- tájékozódást és cselekvést segí-

tő szempontok 

- ökológiai nevelés és lelkiség 

(síkra szállás egy másfajta életstí-

lusért). 

Minden összefügg mindennel, ez arra 

indít, hogy az egész világot átszövő 
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Márton levetette saját meleg ruháit, 

és felöltöztette a koldust úgy, hogy 

rajta csak egy vékony ing maradt. 

Amikor az elküldött klerikus vissza-

jött, a koldust nem látta sehol, fi-

gyelmeztette Mártont, hogy a misét 

mindjárt kezdenie kell. Márton ma-

gára öltötte a koldusnak szánt ruhát, 

ami egy zsákszövetből készült gyat-

ra zubbony volt, és így vonult be 

megrökönyödött papsága szeme lát-

tára a templomba. 

Egy másik alkalommal - mondja 

tovább a legenda - koldus képében 

maga az ördög állt Márton elé, és 

alamizsnát kért tőle. Márton gazda-

gon megajándékozta, de akkor a go-

nosz lélek levetette álarcát, és gú-

nyosan kinevette, hogy micsoda os-

toba. Márton azonban nyugodtan így 

felelt neki: ,,Mit számít az, hogy egy 

szegény ördöggel tettem jót! Hiszen 

csak Krisztus szeretetéért történt!'' 

Máskor egy pap jött a szent 

püspökhöz, és engedélyt 

kért, hogy körmenetet vezet-

hessen az egyik közeli sír-

emlékhez, amely a néphit 

szerint egy vértanú sírja fe-

lett állt. ,,Milyen vértanú 

nyugszik az oltár alatt - kér-

dezte -, és mikor halt meg a 

hitnek e harcosa?'' ,,Azt ma már nem 

tudja senki''- válaszolta a pap. ,,Én 

ellenben tudom, ki van ott eltemetve - 

folytatta Márton, egy útonálló rabló, 

aki akasztófán fejezte be, és semmi 

köze sincs a vértanúsághoz!'' A meg-

hökkent papnak le kellett mondani a 

körmenetről, mert megtudta, hogy a 

szent püspöknek a rejtett dolgokról is 

van tudomása. 

Egyszer fiatal novíciusokkal sétált a 

kolostor környékén, és látta, hogy 

egy juhász éppen birkát 

nyír. Márton derűsen 

á l l a p í t o t t a  m e g : 

,,Nézzétek ott azt a bá-

rányt, nézzétek csak, 

milyen türelemmel 

hagyja magát nyírni! 

Megszívlelte a Keresz-

telő tanácsát, aki azt 

mondta, hogyha van 

valakinek két ruhája, ossza meg az-

zal, akinek egy sincs.'' 

Istenünk, ki Szent Márton püspöknek 

megadtad, hogy életével is, halálá-

val is megdicsőítsen téged, kérünk, 

vidd végbe a mi szívünkben is ke-

gyelmed csodáit, hogy sem élet, sem 

halál el ne szakíthasson minket a te 

szeretetedtől! 

Könyvajánló  



szolidaritás lelkiségét alakítsuk ki, 

azt a lelkiséget, amely a Szenthá-

romság misztériumából fakad. A 

világot a három személy mint egyet-

len isteni elv teremtette, de mind-

egyikük személyes sajátossága sze-

rint végzi ezt a közös munkát. 

Az ember család közös problémája 

környezetünk pusztulása, földünk 

kizsákmányolása, termé-

szeti forrásaink kifogyása, 

és még számtalan romboló 

tényező, mindezekről és a 

gyógyulás, gyógyítás szük-

ségességéről elgondolkod-

tathatja és cselekvésre fel-

szólítást kap az enciklika 

olvasója. 

Anselm Grün bencés 

lekiségi író a csend erejéről 

vall a Csendből bontakozó 

élet című írásában. Zakla-

tott világunkban sokszor vágyako-

zunk nyugalomra. Lelkünk békéjé-

nek és nyugalmának forrásához visz 

az a csöndes belső tér, ahol Istennel 

találkozhatunk. Közérthető stílusban 

előadott gondolatokkal töltekezhet a 

könyv olvasója és találkozhat Isten-

nel. 

Richard Rohr Olthatatlan szeretet 

című könyvét azoknak ajánljuk, akik 

a megújulás fáradságát, kalandját 

felvállalják szent Ferenccel. Szent 

Ferenc mestere volt annak, hogyan 

kell helyet csinálni az újnak, és ho-

gyan kell elengedni azt, ami kime-

rült és kiüresedett. 

Ferenc zsenialitása abban állt, nyitott 

volt az Istentől eredő abszolút 

„újdonságra”. Az ő Istene nem volt 

fáradt, ezért Ferenc sem volt fáradt 

sohasem, az ő Istene nem volt öreg, 

ezért Ferenc is örökké fiatal maradt. 

Ferenc útja egyszerűen szólva maga 

az evangélium, aki erre az útra lép az 

evangéliumot éli. 

Ward Mária és társai történetét is-

merhetjük meg a Szabadon, őszintén 

igazságban című írásból. Kora gon-

dolkodásmódját meghaladó külde-

téstudattal járja társaival a lányneve-

lésre nyitott iskolák sikeres és kudar-

cos, akadályokkal telirakott útját. A 

lánynevelés nemes 

célja ma is aktuális, és 

Magyarországon a 

kezdetektől napjain-

kig hat, jelen van a 

kalandos indulás után 

is. Magyarországon 

Budapesten és Eger-

ben vannak óvodás-

kortól érettségit adó 

iskoláik és kollégiu-

maik. 

Három csodaszép ké-

peskönyvet ajánlunk az óvodáskorú-

ak részére. Amikor Szent Márton 

odaadta a köpenye felét című könyv 

aktualitását az adja, hogy Szent Már-

ton Szombathely környékén született 

1700 éve. Erről emlékezünk meg a 

következő évben. A könyv egyszerű 

szavakkal, színes, vidám rajzokkal 

mutatja be a nagy szent életét.  

Miért adta oda a köpenye felét?  

Miért emlékezünk rá ma is szívesen? 

 A kérdésekre adott válasz nagy ta-

núságot hordoz: „Jobban melegít 

egy fél köpeny, ha megosztjuk vala-

kivel, mint egy egész köpeny, ame-

lyet megtartunk magunknak.” 

Szent Miklós miért titokban ajándé-

koz? Mikuláskor minden évben ki-

tesszük a csizmánkat az ablakba 

vagy az ajtó elé. És mire reggel föl-

ébredünk, a csizmánk telis-tele van 

mindenféle finomságokkal: 
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Honnan származik ez a szokás?  

Hogyan kapcsolódik Szent Miklós-

hoz? 

Szívhez szóló legendás történetet 

ismerhetnek meg a mikulást váró 

kisgyermekek. 

Miért beszélgetett Szent Ferenc az 

állatokkal? Szerette az állatokat, azt 

mondják, még beszélgetett is velük. 

Legjobban a pacsirtákat szerette. 

Egy kis pacsirta kísérte Szent Feren-

cet minden útján, és ő mesél el életé-

ből néhány történetet. Ferenc meg-

szelídítette a farkast, kenyeret adott a 

szegényeknek, kibékítette az embe-

reket. 

2016 évre megjelent a jól ismert Ka-

tolikus zsebnaptár gazdag idézetek-

kel, gondolatsorokkal és szép termé-

szeti fotókkal. A naptárok számos 

változata és nagy választéka áll ren-

delkezésre, ezenkívül levelezőlapok-

ból, betlehemekből, különböző aján-

déktárgyakból válogathatnak Kedves 

Vásárlóink a Korda Könyvkereske-

désben. 

 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 

és boldog, kegyelmekben gazdag 

újévet kíván Kedves Vásárlóinak! 

Korda Kiadó és Könyvkereskedés 
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DECEMBER 24-ÉN 15 ÓRAI KEZDETTEL PÁSZTORJÁTÉK LESZ TEMPLOMUNKBAN. 

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS VAN TEMPLOMUNK-

BAN.  

ADVENTBEN (DECEMBER 1-TŐL DECEMBER 24-IG) MINDEN HÉTEN HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 

REGGEL 6 ÓRAKOR RORÁTE SZENTMISÉK LESZNEK A NAGYTEMPLOMBAN SZENT-

BESZÉDDEL, SZENTMISE ALATT GYÓNÁSI LEHETŐSÉGGEL. 

A NAGYTEMPLOM ÜNNEPI MISERENDJE: 

 DECEMBER 24. CSÜTÖRTÖK: 24.00 ÉJFÉLI SZENTMISE 

 DECEMBER 25. PÉNTEK: 7.00; 9.00; 10.30; 18.00 

 DECEMBER 26. SZOMBAT: 7.00; 9.00; 10.30; 18.00 

 DECEMBER 31. CSÜTÖRTÖK: 17.00 ÉV VÉGI HÁLAADÁS 

 JANUÁR 1-JÉN, ÚJÉV NAPJÁN VASÁRNAPI MISEREND LESZ. 

 UGYANEZEN A NAPON EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ. 

ADVENTI  LELKIGYAKORLAT A NAGYTEMPLOMBAN: 

 DECEMBER 6. VASÁRNAP 18 ÓRAKOR, DECEMBER 7. HÉTFŐ 18 ÓRAKOR,    

 DECEMBER 8. KEDD 18 ÓRAKOR. 

 A LELKIGYAKORLATOS BESZÉDEKET DR. KORZENSZKY RICHÁRD OSB ATYA TARTJA. 


