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AJÁNLÁS 
 
 
 
 
 
 

Az Egyház a köztünk tovább élő Krisztus. A kívülálló szemlélő 
csak emberi közösséget, szervezetet lát benne, s e szerint 
értékeli. Vagy dicséri kulturális, művészeti, nevelői 
tevékenységéért, vagy bírálja a történelem folyamán 
jelentkező hibáiért, mulasztásaiért. Ez is, az is Egyház. De 
ebben a gyarló emberekből álló Egyházban Jézus Krisztus 
isteni ereje és átformáló kegyelme is jelen van. És minden 
korban ez az isteni jelenlét is felragyog az Egyház arcán.  
S ez a kettő nem két Egyház, hanem egy. „Amit Isten 
egybekötött, ember szét ne válassza.” 
A bűnös emberekből álló Egyház az a szentségi jel, amely 
jelenvalóvá teszi Jézus Krisztust, a történelem és az üdvösség 
Urát. 
Jézus Krisztus jelenléte leginkább a szentek életében 

mutatkozik meg számunkra.  Ezért is ajánlom nagy szeretettel ezt a hittankönyvet 6. 
évfolyamos gyermekeinknek, hogy megismerjék és megszeressék Egyházunkat, és 
örömmel kapcsolódjanak élő tagként közösségébe. 
 
 
 
Győr, 2003. július 28.  
 
 
 

Dr. Pápai Lajos  
   győri püspök 
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ELŐSZÓ 
 
 
 
 
 
A hatodik osztály feladata a felnövő fiatalok helyes egyházfogalmának megalapozása 
az Egyház életéből vett pillanatképek segítségével. Ezen belül feladatunk az 
Egyházra vonatkozó ismeretek gazdagítása és mélyítése, ezáltal az Egyház iránti 
szeretet ébresztése, erősítése és tudatosítása. Ebben a könyvben egy-egy jelentős 
személy életéből vett eseménnyel az Egyházban tovább élő Krisztust mutatjuk be, aki 
általunk folytatja Isten dicsőítését, az emberek megváltásának művét. 
Az egyházfogalom elmélyítését egy biblikus fejezettel alapozzuk meg. Ezt követően 
az egyházfogalom egy-egy elemét mutatjuk be az egyháztörténelem néhány 
szereplőjének bemutatásával. Tudatosan nem egyháztörténelmet akarunk tanítani, 
hanem az egyházfogalmat mutatjuk be a történelemből vett képek által. Az 
egyháztörténelmi időszalag felhasználásával egy-egy mozaik képet rakunk le, így 
alapozzuk meg a fokozatosan kialakuló történelem szemléletet. 
Nevelési célunk, hogy a felnövő fiatal szeresse, vállalja Egyházát, érezzen együtt 
Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon felelősséget Egyházáért. Felébresztjük a 
tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, felébresztjük felelősségérzetét is, 
amely később elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az Egyház tudatos 
elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. 
 
 
Könyvünkben továbbá az alábbi jelöléseket alkalmaztuk: 
 
 
 Szentírási olvasmány 
 Beszéljük meg, 
♣  Ünnepe 
 Működésének kezdete 
 
 
 
 
Győr, 2008. március 25. 
 

Dr. Rédly Elemér 
    teológiai tanár 
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AZ EGYHÁZTÖRTÉNELEM  
BIBLIKUS ALAPJAI 

 
 
 
 
 

 
 
 

Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit 

keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjára 
emelte, fejedelemmé és Megváltóvá, hogy 
megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi 
ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk… 
Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok 
békén ezeket az embereket, és engedjétek őket 
szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom 
emberektől származik, magától felbomlik… 
                   
                    (vö. ApCsel 5,27—42.) 
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TANÚIM LESZTEK... 

olvasmány 
 

 ... megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek 
Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső 
határáig. (ApCsel 1,8) 

Mindig nagy port vert fel, ha egy elítélt emberről utólag derül ki ártatlansága. Így 
történt ez Jézus esetében is. Jeruzsálemben szenvedélyes viták robbantak ki. A 
város egy részét félelem fogta el, mások ujjongtak. Jézus mellett nem lehetett 
közömbösnek maradni. Amikor a jeruzsálemi főtanács Jézus ügyében újra 
összegyűlt, az egyik bölcs tanácstag, Gamaliel közbeszólt: Legyünk óvatosak. Ha 
Jézus mozgalma emberektől származik, magától is felbomlik. De ha Istentől van, 
nem tudjuk szétoszlatni... A többiek helyeseltek, és a döntést elhalasztották.  
(Vö. ApCsel 5,34-42.) 
Azóta elmúlt kétezer év, és elkezdődött a harmadik évezred. A döntést 
mindenkinek magának kell meghoznia. Az emberekben újból és újból lejátszódik 
a nagy per. Jézus a vádlott. Amint a tárgyaláson az igazságos bíró tesz, úgy mi is 
mérlegeljük a tényeket. Ki kell deríteni az igazságot! Igaza volt Jézusnak? 
Tanítása valóban a legnagyszerűbb válasz? Komolyan vegyük-e vagy sem? 
Egyénisége legenda, vagy valóság? Döntenünk kell nekünk is, mert egészen más 
az élet, ha elfogadjuk Jézust, és egészen más minden, ha ügyét mesének tartjuk. 
Hogyan dönt a bíró? Megvizsgálja a tárgyi bizonyítékokat és a tanúk vallomásait. 
A történelmi tényeket Jézussal kapcsolatban az érdekeltek ismerték, és ismerik 
ma is. Az ügy eldöntéséhez azonban kihallgatják a tanúkat is. - Képzeljük csak el, 
milyen „képet vág" a bíróság, ha a tárgyalóterembe beszólított egyik tanú 
részegen betántorog, a másik hazudozik, a harmadik elpirul és nem mer szólni... 
Ha ezek felmentő tanúként szerepeltek, akkor az ügy elbukott. 
Ugye kezdjük már érteni, hogy miért vitt magával Jézus mindenhová tanúkat! A 
Tábor hegyére és a Getszemáni kertbe is! Miért hívott egybe feltámadása után 
ötszáz tanút Galileába, miért kellett több ezer tanú a pünkösdi ház köré, és miért 
kell elmenni a világ végéig is tanúskodni őróla! Nem írt semmiféle törvénykönyvet, 
ő az embert emberre bízta. A keresztényeknek életükkel kell perdöntően 
tanúskodniuk arról, hogy Isten valóban szereti a világot. 
Megsejtjük ezek után, milyen nagyszerű a mi szerepünk Jézus tervében? Tanúi 
vagyunk ott, ahol éppen élünk. Rajtunk is áll, vagy bukik Isten ügye. A tanú pedig 
nem vitatkozik, nem okoskodik, csak egyszerűen a világ elé tárja tapasztalatait. 
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1. JÉZUS TANÍTÁSÁT EGYHÁZÁRA BÍZTA 

 Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és 
kinyilatkoztatom magam neki... Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám 
is szeretni fogja... A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki 
engem küldött... (vö. Jn 14,21—24.) 

Jézus által Mennyei Atyánk szól hozzánk 
Sokféle képpen szólt az Isten hozzánk emberekhez. Szólt és szól hozzánk a 
lelkiismeret szaván keresztül. Szólt közvetítői, a próféták által, és végül szólt Jézus 
Krisztus által. 
Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, azt viszonozzuk, és 
eljussunk az örök életre. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát, Jézus 
Krisztust adta érte. Ő tanítja meg nekünk azt, amit Isten kinyilatkoztatott. Isten 
szeretetét úgy viszonozzuk, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, és a megismert 
tanítása szerint alakítjuk mindennapi életünket 

. 

A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez 
Isten azt üzente az embereknek, hogy szereti őket, megváltja bűneiktől, és életében 
részesíti, azaz örök boldogságra hívja őket. A magán kinyilatkoztatás: Istentől 
kapott ismeret, közlés, mely az ember természetes képességeivel nem szerezhető 
meg, s amely a nyilvános kinyilatkoztatásnál személyesebb jellegű. A magán 
kinyilatkoztatás az egyéni vallásos élet eseménye, csak közvetve szól az egyházi 
közösségnek. Új ismereteket nem ad, csak a régieket erősíti meg. Új kinyilatkoztatást 
nem várunk, mert Isten teljesen kinyilatkoztatta önmagát Jézus Krisztusban.  

 

Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anyaszentegyházára bízta 
Aki titeket hallgat, engem hallgat. (Lk 10,16) Az Anyaszentegyház úgy adja tovább a 
kinyilatkoztatást, hogy hűségesen őrzi az apostoli igehirdetést, benne a sugalmazott 
Szentírást. A Szent Hagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az 
Anyaszentegyház létével, szentségeivel és igehirdetésével ad tovább. A Szentírás az 
Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, 
amelyeket az Anyaszentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el. A Szentírást és a 
Szent Hagyományt tévedés nélkül a katolikus Egyház magyarázza. 

 Beszéljük meg! 
Mit tudunk az Istenről? Mit tanít Jézus? Időszerű-e napjainkban Jézus tanítása? Miért jó dolog Jézushoz 
tartozni? Milyen feladataink vannak a keresztény életünk során? 
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2. AZ EGYHÁZ ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGE 

 Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak 
minket, és azok is vagyunk… Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 
nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. (vö. 1Jn 3,1—2.) 

Isten gyermekeinek családja 
Életünket a Jóistennek és szüleinknek köszönhetjük. Amikor megkereszteltek, Isten 
gyermekeivé fogadott minket. Isten gyermekeinek családjához, az Egyházhoz azok a 
megkeresztelt emberek tartoznak, akik elfogadják a katolikus hitet és az Egyház 
szentségeit, közösségben a pápával és püspökeikkel. Kizárja magát az Egyház 
közösségéből az, aki megismert katolikus hitét megtagadja. 

Mi az Anyaszentegyház?  
Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható és lelki szeretetközösség, 
Krisztus titokzatos teste. Az Anyaszentegyházat Jézus Krisztus alapította. Az Úr 
Jézus azért alapította az Egyházat, hogy Isten Országát terjesztve az örök 
üdvösségre vezesse az embereket. Jézus Krisztus hierarchikus egyházat alapított, 
melynek belső rendjét ő maga határozta meg. A világi hívek feladata, hogy 

együttműködve lelkipászto-
raikkal építsék Krisztus 
testét, mindenki a maga 
élethivatásának megfele-
lően. 

A különböző rítusok az 
Egyházban 

A rítusok azt jelentik, hogy 
az azonos hitet valló katolikus 

keresztények saját egyházi 
törvényeik, böjti fegyelmük 

és szertartásaik által vallják 
meg hitüket.  
Hazánkban a latin rítusú 
katolikus keresztények 

vannak többségben. Az ország keleti részén (Hajdúdorogi egyházmegye) görög 
rítusú testvéreink élnek, míg a budapesti örmény katolikus közösség az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegyéhez tartozik. 

 Beszéljük meg! 
Hogyan lesz valaki az Egyház tagja? Mit jelent, hogy az Egyház látható és lelki közösség? Milyen 
hasonlóságokról, illetve különbségekről hallottál a különböző rítusú keresztényekkel kapcsolatban? 
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3. AZ EGYHÁZ KRISZTUS  
TITOKZATOS TESTE 

 A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy 
test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a 
keresztséggel... Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból... Ti Krisztusnak 
teste vagytok, s egyenként tagjai. (vö. 1Jn 3,1—2.)  

Krisztus Egyházában él tovább 
Az Egyház maga Jézus Krisztus, mi vagyunk 
az ő titokzatos testének tagjai. A Lélek 
adományait mindenki azért kapja, hogy 
használjon vele. (vö. 1Kor 12,7) Mindnyájan 
különféle kegyelmi ajándékokat kapunk, az 
egész Egyház javára. A Lélek legértékesebb 
adománya a szeretet.  

Jézus elküldte a Szentlelket Egy-
házának 
Jézus azért küldte el a Szentlelket, hogy Egyházának éltetője legyen. A Szentlélek 
vezeti az Egyházat a tanításban, az emberek megszentelésében és a pásztori 
szolgálatban. 

Jézus megígérte, hogy mindvégig Egyházával marad.  
(vö. Mt 28, 20) 
A pokol kapui sem vesznek erőt rajta. (Mt 16,18) Az igaz hitet tévedés nélkül a pápa 
és a vele egységben lévő püspökök tanítják. Az Egyház a hit és az erkölcs 
tanításában nem tévedhet. Az Egyház tévedhetetlenségét Krisztus ígérete, a 
Szentlélek működése biztosítja. 

Velünk az Isten (vö. Iz 7,14) 
Izajás próféta jövendölése az Újszövetségben teljesedik be: a megtestesült Igében 
maga Isten lakik közöttünk. Jelen van Egyházában, tanításában és az Eukarisztiában 
a kenyér és bor színében. 

Tanítóhivatal és az Egyház tévedhetetlensége 
Az Egyház Tanítóhivatala nem Isten szava fölött áll, hanem azt szolgálja. Ez a 
megbízatás szolgálja az Egyház egységét a hitben és Krisztus követésében. 

 Beszéljük meg! 
Melyek a Szentlélek ajándékai? Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban? Mi biztosítja az Egyház 
működését? Miben nem tévedhet az Egyház?  
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4. AZ EGYHÁZ EGY ÉS SZENT 

 Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy 
legyenek egy ők is mibennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (vö. 
Jn 17,21.) 

Jézus Krisztus egyetlen Egyházat alapított (EGY) 
A Szentlélek eljövetele után azok, akik az apostolok tanúságtételére hittek és 
megkeresztelkedtek, állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és 
közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Az Egyház egységének alapja 
és éltető forrása a Szentháromság egysége. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 
(Ef 4,5) 

A Jézus Krisztus által alapított Egyház 
a katolikus Egyházban áll fenn. 

Az evangélium Jézus Krisztus tanítása 
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelmére meghívott titeket, ily gyorsan 
átpártoltatok egy más evangéliumhoz, holott nincsen más. (vö.Gal 1,6—7) Péter 
apostol Jézusról mondta a jeruzsálemi főtanács előtt: Nincs üdvösség senki másban. 
Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk. 
(ApCsel 4,12) 

Jézus Egyháza Istentől való (SZENT) 
Isten szent, mert végtelenül tökéletes. Szereti a jót, hozzá a bűnnek még az árnyéka 
sem férhet. Szent az az ember, akiben Isten kegyelme győzedelmeskedik. A jót 
teszi, elkerüli a rosszat. Jézus Krisztus Egyháza szent: mert élete és tanítása 
Istentől való. Jézus megszentelő kegyelmét Egyházára bízta, amikor megbízást adott 
apostolainak a bűnök megbocsátására (vö. Jn 20,22—23). Isten kegyelme tesz 
minket szentté. Néhányan bizony gonoszok voltatok, de az Úr  
Jézus Krisztus nevében és Istenünk lelke által megtisztultatok, szentek lettetek és 
megigazultatok. (vö. 1Kor 6,9—11) Akik ezt a tanítást befogadják, Isten gyermekeivé 
válnak. Jézus Egyháza nem csak szentekből áll. Olyan termőföld, ahol a búza mellett 
a konkoly is megterem, olyan háló, amely mindenféle halat befogad  
(vö. Mt 13,24—48). Szent az Egyház, mert szent az Alapítója, a célja, és kegyelem-
eszközei. 

 Beszéljük meg! 
Kikhez szól az Egyház küldetése? Hány Egyházat alapított Jézus? 

Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai: 
egy, szent, katolikus, apostoli. 
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5. AZ EGYHÁZ KATOLIKUS ÉS APOSTOLI 

 Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg 
őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a 
megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ 
végéig. (vö. Mt 28,19—20) 

Jézus Egyházába minden embert meghív (KATOLIKUS) 
A 16. században reformáció során a hitújítók néhány általuk nem sugalmazottnak 
tartott könyvet kivettek a Bibliából.  

 

A teljes kinyilatkoztatás 
a katolikus keresztény vallásban található meg. 

 

Jézus Krisztus Egyháza katolikus, azaz teljes, egész szerinti. Jézus a teljes 
kinyilatkoztatást átadta az Egyháznak, küldetése minden emberhez szól, minden 
embert befogad. Őrzi, és tovább adja a kinyilatkoztatást, valamint folytatja Jézus 
megváltó tevékenységét. Fönn kell maradnia a világ végezetéig, meg kell ismertetnie 
az Evangéliumot minden emberrel, hiszen erre kaptunk mindnyájan megbízatást 
magától Jézus Krisztustól. Ő az egész emberiség Megváltója. 
 

Jézus tanítását és a lelkipásztori szolgálatot apostolaira bízta 
(APOSTOLI) 

 Aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket elutasít, engem utasít el, aki pedig 
engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött. (vö. Lk 10,16) 

Az apostoliságban való hűséges megmaradást szolgálja és garantálja az ún. 
„apostoli utódlás” a püspöki szolgálatban. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és 
mindörökké. (Zsid 13,8) Az Egyház vezetőit (a pápát és a püspököket) szakadatlan 
sorban vissza tudjuk vezetni Szent Péterig vagy valamely apostolig.  
Az Egyház, a keresztények közössége, akkor lesz igazán láthatóvá, amikor Isten 
népe tevékenyen részt vesz a liturgikus ünnepségeken, legfőképpen az Eukarisztia 
megünneplésében, élén a püspökkel vagy az őt helyettesítő lelkipásztorral. Az 
apostoli küldetést minden keresztény ember megkapta. Ez a küldetés minden 
keresztény ember számára kötelezettséggel jár. 

 Beszéljük meg! 
Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás? Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges 
tulajdonságai? 
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6. AZ EGYHÁZ BELSŐ RENDJE 

 Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat... neked adom a mennyek 
országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, amit 
feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. (vö. Mt 16,18 —19) 

Az Anyaszentegyház feje maga Jézus Krisztus 
Jézus Krisztus Szent Péter apostolt tette az Anyaszentegyház alapjává. A római 
pápa Szent Péter utóda, a püspökök testületének feje, Krisztus földi helytartója és 
az egész Egyház pásztora. 
Az Egyház püspökei az apostolok utódai, az egyházmegyék főpásztorai, egységben 
a pápával. A püspököket küldetésükben az áldozópapok és a diakónusok segítik. 
Jézus figyelmeztet: — Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki 
első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul 
sokakért. (Mt 20,26-28) Ezért mondjuk, hogy a pápa Isten szolgáinak szolgája. 

Az Egyház küldetése több mint kétezer éve minden emberhez szól. Bármerre is 
járunk a világban, szinte mindenhol találunk keresztény katolikus közösségeket. 
Földünkön körülbelül minden harmadik ember keresztény, és minden ötödik katolikus. 

A hierarchia kiépülése, presbiterek, püspökök rendelése 
Hierarchia — görög szó, alá-fölérendelési viszonyt jelent. Az egyházi rendnek 
köszönhetően a Krisztustól az apostolokra bízott küldetés az Egyházban folytatódik 
az idők végezetéig. az egyházi rend tehát az apostoli szolgálat szentsége. Az 
apostoli szolgálatnak három fokozata van: diakónus, pap, püspök. A közösségek 
legfőbb irányítását az apostolok maguknak tartották fenn, vagy átruházták 
megbízható munkatársaikra, mint Timóteusra, Tituszra (1Tim 3,1–15; 5,22; Tit 1,5) 
vagy másokra, akik egyházi közösségek alapítóiként, vagy az apostolok küldötteiként 
váltak ismertté. 
Az apostol helyét nemsokára a presbiterek (vének) kollégiumának feje, a püspök 
foglalta el. 
Az apostoli időben még nem szilárdultak meg a hierarchia címei és tisztségeinek 
nevei. Az episzkoposz és a preszbüterosz kifejezésekkel megkülönböztetés nélkül 
éltek. Mindkét szerepet több személy is betölthette egy-egy közösségben Az 
episzkoposz inkább hivatalt jelölt, az utóbbi inkább egyházi méltóságot. Akiket az 
apostoli időben így neveztek, azok legtöbben papok voltak a szó mai értelmében. 
Ezek az egyházi elöljárók nemcsak az anyagi ügyeket intézték, hanem a tanítás és 
kormányzás és a megszentelés feladatát végezték. 

Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök. 
(Szent Ágoston) 
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Diakónusok 

 … kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit.... Az apostolok 
elé állították őket, azok imádkoztak és rájuk tették kezüket.  

(vö. ApCsel 6,1—7) 
Az apostoli korban az igehirdetést és a 
rászorulókkal való törődést 
szétválasztották egymástól. Ez utóbbit 
hét, erre kiszemelt férfira bízták, akik 
elsősorban hivatalos ügyeket intéztek, 
és szeretetszolgálatot teljesítettek a 
közösségben. Megbízásukat kézrátétel 
és imádság keretében az apostoloktól 
kapták. 
A papságra készülő kispapokat a 
papszentelés előtti évben a megyés-
püspök diakónussá szenteli, így utolsó 
évben már segítkezhet a pap mellett. 
Felolvashatja az evangéliumot, szük-
ség esetén önállóan keresztel, esket, 
tanít és temet is. 

Állandó diakónusok 
Az Egyház előírásai szerint megfelelő 
teológiai végzettséggel rendelkező 
érettebb korú házas férfiakat a püspök 
állandó diakónusokat szentelhet. Ők 

a püspök megbízásával és a plébános felügyelete mellett szolgálják a közösséget. 

Pap nélküli istentisztelet 
Az Úr napjának a megszenteléséhez hozzátartozik a vasárnapi szentmise. Napjaink 
egyháza paphiánnyal küzd. Kisebb falvakban egyre inkább találkozunk azzal a 
jelenséggel, hogy nem minden vasárnap van szentmise. Ilyen esetben a közösség 
tagjai vasárnapi pap nélküli istentiszteleten vehetnek részt. Vezetésére a 
diakónus, vagy lelkipásztori kisegítő a megyéspüspöktől kap megbízást. Feladatát 
a helyi plébános felügyelete mellett külön szertartáskönyv alapján végzi. 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: Szent Péter apostol; Miért van szükség a hierarchiára? Kik voltak a presbiterek?  
Ki lehet diakónus, illetve lelkipásztori kisegítő? 

Az egyházi rend szentségének fokozatai: 
diakónus, pap, püspök. 
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AZ EGYHÁZ SZIKLAALAPJA 

 …mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat… Neked 
adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz 
kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.  

(vö. Mt 16,18—19) 

Szent Péter apostol († 67) 
Eredeti neve Simon. A Kéfás nevet — aminek 
görög megfelelője a Péter, magyarul Szikla — 
Jézustól kapta. Betszaidai halász családból 
származott, maga is halász volt. Az elsők közt 
csatlakozott Jézus tanítványai közé. Jézus bi-
zalmasa volt. Közvetlen tanúja Jairus lánya fel-
támasztásának, a dicsőséges színeváltozásnak 
és a Getszemáni kertben Jézus halálfélelmének. 
Heves természetű volt, de Jézus szavára azon-
nal javított hibáin. Megtagadta ugyan háromszor 
az Urat, de ezt őszintén megbánta (Lk 22,61—
62), és tanúságot tett Róla. Megbízást kapott 
az egyházfőségre, gyakorolta is ezt kezdettől 
fogva: ő beszélt a főtanács előtt, tanított, dön-
tött, utazott, mint ezt az Apostolok Cselekedete-
iben olvashatjuk. 

Szent Péter Kr.u. 42-ben Rómába ment, és ott megalapította a római püspökséget. 
49-ben részt vett a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton; csaknem egy évtizeden át 
Antióchia püspöke is volt. Az újszövetségi Szentírás két levelét őrizte meg 
számunkra. Néró császár keresztényüldözése idején, 67-ben a Vatikáni dombon halt 
vértanúhalált. Mivel nem tartotta magát méltónak arra, hogy Krisztushoz hasonlóan 
haljon meg, saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre.  
Sírja Rómában a Szent Péter bazilika főoltára alatt található. 

♣  Ünnepe: június 29. 
Február 22-én Szent Péter apostol székfoglalását ünnepeljük. A 354-ben készült 
egyik legrégibb egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, mellyel kifejezzük a 
Péter apostolra alapozott Egyház egységét. Szent Péter székének maradványait ma 
a Szent Péter-bazilikában a főoltár mögött őrzik egy bronz tartóban. 

 Beszéljük meg! 
Milyen ember volt Szent Péter apostol? Keressünk vele kapcsolatos szentírási részeket!  
Miért mondhatjuk, hogy Szent Péter volt az első pápa? 
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7. AZ APOSTOLI MUNKA MAI IRÁNYÍTÓI 

 Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az 
Isten általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. (ApCsel 14,27) 

A pápa Péter utóda, Krisztus földi helytartója 
Amikor Jézus tanítványait az egész világra küldte, apostolait bízta meg azzal, hogy a 
híveknek pásztorai legyenek. A főpásztori megbízást pedig Péter apostolnak adta át. 
(Vö. Jn 21,15-17) Péter utóda viszont a mindenkori római pápa. Ő egyben Róma 
püspöke, és Krisztus földi helytartója. Munkájába bevonja a püspököket illetve azok 
képviselőit. Az egész Egyházra vonatkozó tekintélyük alapja Jézus megbízása. 

 Aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg...  

(Lk 10,16.) 
Erre a tekintélyre hivatkozva gyűltek össze az apostolok megbeszélésre 
Jeruzsálembe, hogy közösen döntsenek az egész Egyházat érintő kérdésekben. (vö. 
ApCsel 15,1-31.) Ez volt az apostoli zsinat, melynek példájára a későbbi időkben is 
sokszor tartottak különböző szintű zsinatokat. 

Az egész Egyházat érintő kérdésekben az egyetemes zsinatok döntenek. Az 
egyetemes zsinatra a pápa a világ valamennyi püspökét meghívja.  

Az egyetemes zsinatok közti időben a pápa csak a püspökök képviselőit hívja 
egybe, hogy velük az Egyház ügyét megtárgyalja.  

Ez az ún. püspöki szinódus. 

Püspökök 
Az egyházmegye főpásztora a püspök, aki papjai segítségével teljesíti főpásztori 
feladatát. Rendszerint ő bérmálja meg a nagykorúvá váló fiatalokat. A püspök az 
egyházmegye legfőbb tanítója, és ő irányítja az apostoli munkát. 

Papok 
A püspök munkatársai elsősorban a hivatásos papok. Feladatuk Isten teljes szívvel 
való szolgálata egy életen át. Az ő dolguk, hogy a püspök megbízásából, mint Isten 
népének pásztorai: bemutassák a szentmiseáldozatot; kiszolgáltassák a 
szentségeket; hirdessék Isten igéjét; vezessék Isten népét. 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: Krisztus követésében. Mi volt a témája az Apostoli zsinatnak?  
Milyen zsinatokról hallottál már? 
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AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE 
 

Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit 

a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit 
a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét 
hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, 
tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az 
örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent 
nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek 
is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek 
velünk! 
      (1Jn 1,1—3.) 
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KRISZTUS KÖVETSÉGÉBEN 

 olvasmány 

 Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. (Zsolt 110,4) 

A felszentelt papnak különösképp elöl kell járnia a tanúságtételben, az élő hitben és a 
szolgáló szeretetben. A latin szertartású papság a cölibátus (nőtlenség) 
életformájában él. Az erre vállalkozó így 
akarja magát egészen odaadni Isten 
szolgálatára. Azt keresi, hogyan járjon 
Krisztus kedvében. Ennek az Isten-
szeretetének gyümölcse, hogy egészen 
oda tudja adni magát az emberek 
szolgálatára. A nős görög papságnál a 
kettős hivatás erősíti egymást. A nagy 
család szolgálatához családja szolgálata 
a minta. Ez is a tanúságtétel egyik 
formája. 
Sokan azt hiszik, hogy a papok élete sivár, örömtelen. Természetes, hogy a papi 
szolgálatnak is vannak nehéz órái és megpróbáltatásai. A mindenki által ismert 
hivatalos teendőiken kívül sok idejüket lefoglalja a magányos imádság, a prédikációra 
és hittanórákra való készülés, az állandó továbbtanulás és a nap bármely órájában 
hozzájuk forduló emberekkel való foglalkozás.  
A kívülállók csak a hivatás nehézségét látják, de a pap boldog, mert Isten hívta, és 
igent mondott a hivatásra. Boldog, mert betölti Isten szeretete, és mert ennek a 
szeretetnek különleges közvetítője lehet. Akinek pedig látszólag eredménytelen és 
sivár az élete, az nem veszítheti kedvét. Jézus megígérte, hogy aki érte életét 
elveszíti, éppúgy mint az elvetett mag, százszoros termést hoz.  
A termelő munkát végző embert örömmel tölti el, ha látja munkája eredményét. Az 
orvos öröme, hogy szenvedő embertársain segíthet. Az édesanyát örömmel tölti el 
gyermeke fejlődése, akiért annyi áldozatot vállalt. A papi élet örömét fokozza, ha látja, 
hogy munkája nyomán a bűnös új életet kezd, a hívek szeretetben élnek és az 
Egyház fejlődik. 

 Beszéljük meg! 
Olvassuk el: Mt 10,1-42; Mk 9,35. Milyennek kell lennie a jó papnak?  
Hogyan lehet segíteni a papokat munkájukban? 

Ha: nemcsak hiszem, hanem szeretem az Istent; nemcsak apostolkodok, hanem 
szeretem is az embereket, alaposan tájékozódtam a papi élet és munka 

lényegéről, s ehhez nagy kedvem van, és erre alkalmas is vagyok, - akkor HÍV 
AZ ÚR! 
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8. A KERESZTÉNY KÜLDETÉS 

 Ha hozzá az eleven kőhöz (Jézus Krisztushoz) járultok... eleven kövek módjára ti 
is lelki templommá, szent papsággá épültök... hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki 
a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket. (1Pt 2,4-9.) 

Az általános papság 
Péter apostol élő kövekből épült lelki 
háznak mondja az Egyházat. Alapköve 
maga Krisztus, az élő kövek a 
keresztények. Kinek - kinek a maga 
helyére kell beépülnie, hogy részt 
vegyen Krisztus papi 
tevékenységében: az Atya 
megdicsőítésében és az emberek 
szeretetében. „Jaj nekem, ha nem 
hirdetem az evangéliumot!" (1Kor 

9,16.) - írja Pál apostol. Jézus ügye a mi ügyünk. Krisztust képviseljük az emberek 
előtt. Nekünk is Jézus hirdetőivé kell válnunk, hiszen a keresztségben egy Test 
lettünk. Kereszténynek lenni küldetés. 
Apostoli feladataink 
Általános papságunk területe a mindennapi élet, ahol élünk, dolgozunk és 
emberekkel találkozunk. Mindenütt Krisztus tanúi vagyunk, apostolok, akik az 
örömhírt hirdetik és a kegyelmet közvetítik. 
Apostoli feladatainkhoz tartozik, hogy teljesítjük kötelezettségeinket, tevékenyen részt 
veszünk a közösség életében, és együttműködünk a jóakaratú emberekkel. Az 
egyházközség választott képviselői a lelkipásztorral együtt döntenek egyházközségi 
és templomi ügyekben, irányítják és felelős szeretettel szolgálják az egyházközség 
életét.  
A képviselőtestület tagja lehet az egyházközségből bármely férfi és nő, aki példás 
életű keresztény. Az általános papságukkal egész életünket Istennek és 
embertársaiknak áldozzuk, így belekapcsolódunk Krisztus főpapi áldozatába. Ezt 
fejezi ki a közös istentiszteletekben való tevékeny részvételünk is. A püspök atya 
megbízhat felnőtteket olyan a feladatok ellátására, melyekhez nincs szükség a 
papszentelésben továbbadott lelki hatalomra. 

Általános papság: a keresztségben szerzett és a bérmálásban megerősített 
természetfölötti méltóság, amelyben Jézus Krisztus  

Egyházának minden tagja részesül. 

 Beszéljük meg! 
Keressünk példákat arra, amikor valóban tanúságot tudtunk tenni keresztény hitünkről! Hogyan tud egy 
gyermek Krisztus tanúja lenni? Milyen feladatokkal bízhat meg egy felnőttet a püspök atya? 



 

 
21 

9. AZ EGYHÁZ SZÜLETÉSE 

 Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek 
megtért. Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a 
kenyértörésben és az imádságban. (ApCsel 2,41-42) 

Az első pünkösd 
Pünkösd ünnepe húsvét után az 
ötvenedik nap, görög neve ezt fejezi ki 
(pentekosztész = ötvenedik). 
Eredetileg hálaadási ünnep az 
aratásért, amihez később hozzájárult 
annak megünneplése, hogy Isten a 
Sínai hegyen törvényeket adott 
választott népének. Jézus 
mennybemenetele után tíz nappal az 
apostolok együtt voltak Jeruzsálemben 

az utolsó vacsora termében. Velük volt a 
Boldogságos Szűz Mária is. 
Félelmükben zárt ajtók mögött 
imádkoztak. Valószínűsíthető, hogy 

felidézték a közös élményeket, azokat az időket, amikor az Úr Jézus közöttük élt, 
tanította őket. 
Egyszerre csak nagy zúgás támadt, mint a szélnek zúgása, és a Szentlélek tüzes 
nyelvek alakjában leszállott mindnyájukra. Ez a nap fordulatot hozott az apostolok 
életében. Eddigi félelmüket, gyávaságukat mintha elfújta volna a pünkösdi szél. A 
Szentlélek eltöltötte őket. Megvilágosodott az értelmük. Most kezdték megérteni, 
mit is tanított nekik Jézus. A feltámadás fényében szemlélték az eseményeket. Új 
értelmet nyertek számukra Jézus mondásai. 
Én vagyok az élő kenyér... Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő 
vérét nem lesz élet bennetek... Legeltesd juhaimat... Te Péter vagy, azaz kőszikla... 
Péter a tizenkettő nevében az összegyűlt tömeg előtt tanúságot tett Jézus mellett. 
Beszédének olyan hatása volt, hogy utána háromezer ember megkeresztelkedett. Ezt 
a napot tekintjük az Egyház születésnapjának. Az apostolok ezen a napon kapták 
meg a Szentlelket. Ezt követően Krisztus utasítása szerint elindultak a világ négy 
égtája felé, hogy elvigyék az örömhírt, hirdessék Jézus tanítását. Tanúságot 
tettek Jézus mellett. Tanítottak és gyógyítottak. Megértették, hogy Krisztustól kapott 
küldetésük van. — Ezt a küldetést mi is megkaptuk. 

 Beszéljük meg! 
Milyen változást hozott a Szentlélek kiáradása az apostolok életében?  
Hogyan lehetünk Krisztus tanúi? 
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A HÁZI EGYHÁZTÓL A VILÁGEGYHÁZIG 

 Egy szívvel-lélekkel mindennap összegyűltek a templomban. A kenyeret 
házaknál törték meg, s örömmel és egyszerű szívvel vették magukhoz az ételt. 

(ApCsel 2,46) 

Miért van szükség az Egyházra? 
Jézus örömhírét nemcsak Péterrel és apostoltársaival akarta közölni, hanem minden 
emberrel. Kezdettől fogva közösségbe gyűjtötte tanítványait és együtt tanította 
őket. Azt akarta, hogy ez a közösség ismertető jellé váljék, amelyből mindenki 
felismerheti Isten üzenetét. 
Az apostolok, és a hívők közösséget alkottak. Kitartottak a kenyértörésben, az 
imádságban. Többnyire magánházaknál jöttek össze istentiszteletre. A feladatokat 
megosztották egymás között. Az ünneplést az apostol, mint elöljáró, (presbiter) 
vezette. Tanított, majd megtörte a kenyeret, Jézus rendelése szerint. A kántor 
vezetésével zsoltárokat énekeltek. Lassan kialakult a liturgia ma is ismert szerkezete. 
A ház ura gondoskodott a mindenről, ami szükséges volt az Eukarisztia 
ünnepléséhez, és az azt követő agapéhoz (szeretetlakoma). A hívek mindehhez 
lehetőségeikhez mérten járultak hozzá. A végén a diakónus az adományokból 
juttatott a szegényeknek és a betegeknek is. 

A templomok, plébániák kialakulása 

 Menjetek, álljatok ki a templomban a nép elé, s hirdessétek ennek az életnek az 
igazságait! (ApCsel 5,20) 

Kialakultak a közösségek határai. A közösség vezetője a püspök egyben állami 
tisztviselő is volt. Az ő háza volt a templommal együtt a közösség központja. A 
kereszténység előbb a városokban terjedt. A püspökök azonban vidékre is küldtek 
papokat, így ott is kialakultak a plébániai központok, egyházközségek. A 
plébániáknak meghatározott területi határai vannak. Vezetője a plébános, aki a 
megyéspüspöktől kapja a megbízást, a közösség vezetésére. Napjainkban egy-egy 
plébános több plébániát (fíliát) is ellát. Egyes plébániákon segédlelkész (káplán) 
segíti a plébános lelkipásztori munkáját, hogy néhány év gyakorlat után püspöke 
önálló plébánosként számíthasson rá. Az egyházközség képviselő testületének 
tagjai rendszeresen tanácskoznak az egyházközség életéről. 

Esperesség, püspökség 
A plébániák nagyobb egységét esperesi kerületnek, vagy esperességnek nevezzük. 
Ide nagyjából 10 plébánia tartozik. Vezetőjét, a kerületi esperest, a püspök nevezi 
ki. Ő képviseli a papokat a püspök előtt, és ő gondoskodik arról, hogy a püspök 
utasításait a plébániákon figyelembe vegyék. Feladatai közé tartozik az új plébános 
beiktatása, munkatársak továbbképzése, papi értekezletek vezetése. Több 
esperesség főesperességet alkot, vezetője a főesperes. 
Püspökség vagy más néven egyházmegye élén a megyéspüspök áll. Püspököt a 
pápa nevezi ki az adott ország püspöki testülete által javasolt személyek közül. 
Minden püspök az apostolok utóda. A püspökszentelést csak püspök(ök) 
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végezhet(ik). Az apostoliságnak jele az is, hogy a püspökök sora visszavezethető 
valamely apostolig. 

A püspök feladatai 
A püspök atya, mint minden pap végzi az általános papi feladatokat. Vannak azonban 
feladatok, melyeket csak a püspök atya végezhet. Ide tartozik a papszentelés, 
templomszentelés, a szentségekhez használt olajak szentelése. Ő a bérmálás 
szentségének elsődleges kiszolgáltatója, de ezen szentség kiszolgáltatására 
megbízhat más papot is. Ügyel a keresztény katolikus vallás tanainak hirdetésére, 
megőrzésére, a papok és a világi munkatársak képzésére, továbbképzésére. 

 
Az Egyházmegyei hivatal 
a püspökség 
kormányzását intézi. Itt 
világi és egyházi 
munkatársak dolgoznak. A 
szervezet élén az 
általános helynök áll, aki 
távollétében a püspököt 
helyettesíti, a püspök 
halálával a helynök 
hivatala is megszűnik. A 
püspöki templomot 
Székesegyháznak vagy 
Katedrálisnak nevezzük. 

 

Érsekség és egyháztartomány 
Több püspökséget egy érsekségnek rendelhetnek alá. Vezetője az érsek, aki maga 
is püspök. Ő képviseli a pápa ügyeit a püspökségek felé, és ő képviseli a püspököket 
is a Szentatya előtt. 

 Beszéljük meg! 
Olvassátok el az ApCsel 2,41-47! Hasonlítsd össze a mai egyházi élettel! Miért van szükség a 
képviselőtestület munkájára? Melyik egyházmegyéhez, esperesi kerülethez tartoztok?Hogy hívják a 
plébános atyát és a püspök vagy érsek atyát? Melyik plébániai közösséghez tartozol? 
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10. AKI MINDENNEK PONTOSAN UTÁNAJÁRT 
Szent Lukács evangélista († 70) 

 …jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan utánajárjak, 
és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, 
mennyire megbízhatók azok a tanok, amelyekre tanítottak. (ö.Lk 1,3-4)  

A szíriai Antióchiát tartják születési helyének. Görög 
nemzetiségű pogány családból származott. Orvos volt, 
aki irodalmi műveltséggel és képzőművészeti 
ismeretekkel is rendelkezett. Nem tartozott Jézus 
közvetlen tanítványai közé. Valószínű, hogy azok közé 
a pogányok közé tartozik akik Kr.u. 40 körül tértek meg. 
Tíz évvel később Lukácsot már Szent Pál kíséretében 
találjuk. Tanítvány, barát és munkatárs volt. Troaszban 
csatlakozott Szent Pálhoz, akit elkísért második és 
harmadik missziós útján. Amikor Szent Pált 
Jeruzsálemben letartóztatták és Rómába szállították, 
Lukács oda is elkísérte. Itt írta meg evangéliumát, egy 
előkelő ismerősének, Teofilnak ajánlva. Sok olyan 
eseményt és részletet is leír, ami máshol nem található 

(Angyali üdvözlet, Mária látogatása Erzsébetnél, a gyermek Jézus, az irgalmas 
szamaritánus, a tékozló fiú apja…). Ott volt Rómában 60 körül Szent Pál 
kiszabadulásakor, és vele maradt egészen annak vértanúhaláláig. (vö. 2Tim 4,11). A 
hűséges munkatárs jelenléte nagy erőt adott Szent Pálnak nehéz helyzetében. 

 Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus. 
(ApCsel 1,1) 

Lukács evangéliumának megírása után az Apostolok Cselekedetei című 
könyvében írta le a születő Egyház életének első eseményeit. Élete további 
alakulásáról nem sokat tudunk. Valószínűleg Patarában szenvedett vértanúhalált. 
Földi maradványainak nyughelyét 357 óta Konstantinápolyban tisztelik. 

♣  Ünnepe: október 18. 

 Beszéljük meg! 
Hogyan értelmezed kijelentését: „jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek szorgalmasan 
utánajárjak…” Kinek ajánlotta evangéliumát? Az általa írt evangéliumot az irgalmasság evangéliumaként is 
emlegetjük. Mi lehet ennek az oka? 
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A SZERETETT TANÍTVÁNY 
Szent János apostol († 100 körül) 

 Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz 
a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - 
azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem 
befogadni… (vö. Jn 21,24—25.) 

A 12 apostol között a legfiatalabb. Evangélista, a szeretett tanítvány, a negyedik 
evangélium, három apostoli levél és a Jelenések könyve írója. Jakabbal együtt 
Zebedeus a fiai, aki tehetős halászember volt a Galileai-tónál, és minden bizonnyal 
apjuk mesterségét űzték. Lobbanékony, heves természetük miatt Boanergésznek = 
mennydörgés fiainak nevezte őket Jézus. Jézus első követői voltak. Jézus mindjárt 
Péter és András után hívta meg őket. A kiemelt tanítványok közé tartoznak. Tanúi 
Jairus lánya feltámasztásának, Jézus színeváltozásának a hegyen és 
halálfélelmének a Getszemáni kertben.  
Péterrel Jánost küldte előre Jézus, hogy az utolsó vacsorát elkészítsék. János volt az 
aki a vacsora alatt Jézus mellett ült az asztalnál. Neki mondta meg Jézus, ki az, aki 
elárulja majd. Ott állt a kereszt alatt, az ő gondjaira bízta Máriát, akit gyámanyjául 
rendelt. A sírhoz is elsőnek szaladt az asszonyok 
híradására. A Tibériás tavánál elsőnek ismerte fel Jé-
zust. (vö. Jn 21,7) 
Jeruzsálemben tartózkodott az apostoli zsinatig. 
Szent Pál úgy keresi fel, mint az Egyház egyik osz-
lopát.  
Mária mennybevitele és az apostol-fejedelmek 
vértanúsága után Efezusba költözött, és mintegy 
három évtizedig volt Efezus püspöke. Domiciánusz 
császár Patmosz szigetére száműzette. A 
hagyomány szerint forró olajban főzték, de ő 
sértetlen maradt. Száműzetése idején írta a 
Jelenések könyvét, majd később visszatért Efezusba, 
és a századforduló táján írta meg az Evangéliumot 
és Leveleit. Itt halt meg 100 táján. Ő az egyetlen 
apostol, aki nem lett vértanú. 

♣ Ünnepe: december 27. 

 Beszéljük meg! 
Mit gondolsz, miért nevezzük János apostolt „a szeretett” tanítványnak? 
Kire bízta Jézus a kereszten Máriát? 
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A SZENTÍRÁS LEGHÍRESEBB FORDÍTÓJA 
Szent Jeromos (347 — 420?) 

A Dalmáciából származó latin, arám 
és görög műveltséggel rendelkező 
szertelen ifjú Jeromost Rómában 
Libériusz pápa keresz-telte meg. A 
mai Németország területén, Trier 
környékén, majd Milánóban 
ismerkedett meg a szerzetesi élettel. 
Később Keletre ment, ahol a 
sivatagban számos kolostor állt. Itt 
tanult, virrasztott, vezekelt, és a 
sivatagi remeték életét élte. 382-ben 
Rómába ment és — rövidesen már 
mint pap — Damazusz pápa titkára 
lett. A pápa halála után Betlehembe 
költözött, ahol Jézus születése helyének szomszédságában egy barlangban lakott. 
Életének nagy részét a Szentírás tanulmányozásának, és fordításának áldozta. 
Héber, görög és arám nyelvről latin nyelvre fordította le mind az Ó- mind az 
Újszövetséget. Az ő fordítása terjedt el a nyugati Egyházban, innen kapta a Vulgáta 
nevet, melynek jelentése: népszerű, elterjedt. 

♣ Ünnepe: szeptember 30. 
A szentírási könyvek sorsa 
Az Istentől sugalmazott és hitelesített iratok kezdettől fogva megkülönböztették a 
többi vallásos tárgyú írástól. Ezeket nemzedékről nemzedékre, Isten népének 
közössége, Isten segítségével, mint sugalmazottakat használta és hagyományozta 
át. Eredetiségüket ez a folytonos hagyomány biztosítja. 
A hagyomány megbízhatóságát bizonyítja például az a kézirat, melyet a milánói 
könyvtárban 1740-ben fedeztek fel. Ez az eredetileg 180-200 körül keletkezett írás, 
melyet megtalálójáról Muratori-töredéknek nevezünk, felsorolja azokat a könyveket, 
melyeket mindenki szentnek tart. Megállapíthatjuk, hogy Isten népe gondosan és 
kizárólagosan őrizte a szent könyveket. Határozottan megkülönböztették ezeket az 
írásokat az apostoli atyák és más egyházi írók értékes műveitől, amelyek szintén a 
keresztény tanítást adják tovább, de mégsem részei a Szentírásnak. 

 Beszéljük meg! 
Hogyan maradt fenn a Szentírás, amíg nem volt könyvnyomtatás?  Mikor ünnepeljük a Szentírás 
vasárnapját? Van saját Szentírásod? Miért ajánlatos naponta olvasni a Szentírást?  
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11. RÓMA A VILÁGEGYHÁZ KÖZPONTJA 

 Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret, és a szentségre 
meghívott. (Róm 1,7) 

Róma a kereszténység központja 
A hagyomány szerint a római keresztény kö-
zösséget Péter alapította a 40-es években. A 
főhatalmat Jézustól kapta. Ő volt az Egyház el-
ső pápája. (A jelenlegi pápa -XVI. Benedek - a 
265.) A pápát titkos választással a bíborosi tes-
tület választja meg. A pápaválasztási gyűlést 
idegen szóval konklávénak nevezzük. A vá-
lasztás nagyon szigorú szabályok betartása 
mellett történik. A kint várakozó emberek 
számára a Szixtusi kápolna kéményéből 

felszálló fekete füst a sikertelen, míg a felszálló fehér füst a sikeres pápaválasztás 
eredményét jelzi. Az újonnan megválasztott pápa a 11. századtól kezdve új nevet 
vesz fel. (Az azonos nevű pápákat megkülönböztető római számok is ebből az időből 
származnak.) A megválasztott pápa első „urbi et orbi” áldását Róma városának és 
a világnak adja. 

A Lateráni bazilika Róma püspökének, a pápának a székesegyháza. I. 
Szilveszter pápa 324 nov. 9-én szentelte föl a Megváltó tiszteletére. A bazilika 
1305 -ig a pápák székhelye volt. Ősi szokás szerint — megkoronázása, illetve 

beiktatása után a pápa Lateráni bazilikába vonul, s ezzel birtokba veszi püspöki 
székesegyházát. 

Róma városának része Vatikánváros, a pápa felségterülete, egy korábban 
terjedelmesebb egyházi állam maradványa. A festői öltözetű Svájci Gárda a világ 
egyik legkisebb és talán legrégibb fegyveres testülete 2006-ban ünnepelte 
megalakulásának ötszázadik évfordulóját. Gazdag történelme és mai feladatai a 
Róma püspöke iránti hűségre emlékeztetnek, gondosan őrzött hagyományaival és 
korszerű felkészültségével a Szentatya legfőbb pásztori szolgálatát támogatja. Az 
Egyház vezetésében és igazgatásában a pápát a munkatársai segítik. 

 Beszéljük meg! 
Miért Rómában alakult ki az Egyház központja?  
Ki képviselheti a magyar egyházat pápaválasztás esetén? 

A kúriai bíborosok - akik egy-egy részterület szakértői és a pápa tanácsadói - 
alkotják a pápai kúriát, melyet más néven  

Szentszéknek nevezünk. 
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12. A KERESZTÉNYSÉG TERJEDÉSE 

 Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet... tanítsátok őket 
mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. (Vö.Mt 28,18-20.) 

A missziók 

Apostoli kor 
Az apostolok pedig Jézus szavainak engedelmeskedve elindultak a szélrózsa minden 
irányába és hirdették az evangéliumot. Lelkes tevékenységüknek köszönhetően 
hamarosan az egész Római Birodalom területén, sőt Észak-Afrikában is ismertté lett 
a keresztény vallás. 

A kereszténység terjedése az középkorban 
A népvándorlás korában Európa szerte vándor hittérítők tevékenykedtek. A frankok 
és a germánok megtérítése után az Egyház súlypontja egyre inkább Nyugat felé 
tolódott. Az egyházi vezetők — alkalmazkodva a kor viszonyaihoz — igyekeztek az 
Egyház életének zavartalanságát biztosítani. Az egyháziak minden bűne és 
gyarlósága ellenére az Egyház a középkorban is hű maradt a benne tovább élő 
Krisztushoz, hűségesen megőrizte, és adta tovább a reábízott isteni tanítást. 
Hittérítés kezdete az Újvilágban 
1492-ben Kolombusz felfedezte Amerikát. A nagy földrajzi felfedezéseket követően a 
gyarmatosítókkal együtt misszionáriusok is érkeztek az Újvilágba. Ők a hit 
terjesztésével párhuzamosan a keresztény kultúra terjesztői is voltak. Iskolákat 
alapítottak és a bennszülött lakosságot tanították. A gyarmatosítók által leigázott 
bennszülöttek védelmére keltek. Az Afrikából rabszolgának elhurcoltak ügyét is a 
misszionáriusok karolták fel.  
Az Egyház missziós tevékenysége napjainkban is folytatódik. Hazánkban is 
tevékenykednek misszionáriusok, és magyar misszionáriusok is szolgálnak a világ 
fejlődő országaiban. Minderről bővebben a verbita szerzetes közösség honlapján 
(www.verbita.hu) olvashatunk. 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: A pogányok apostola. Az evangélium terjesztése mellett milyen szerepük van a 
misszionáriusoknak. Kik végeznek hazánkban missziós munkát? 

A misszió nem más, mint tanúságtétel.  Megismertetni Krisztus tanítását 
azokkal, akik őt még nem ismerik. Szoros értelemben a misszió azokra a 

népcsoportokra irányul, akik az evangéliummal még nem találkoztak 
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A POGÁNYOK APOSTOLA 
Szent Pál (10?—67) 

 Állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.  
(vö. ApCsel 9,6) 

Tarzus városában született. Benjámin törzséhez tartozó családból. Születéstől római 
állampolgár volt. Gamáliel rabbi iskolájában igen komoly vallási nevelést kapott, 
később ő maga is elkötelezett tanító, (rabbi) lett. Nagy műveltséggel rendelkezett. 

Életét mindig vallási eszményei irányították 
akár eretnekeket üldözött, akár az 
evangéliumot hirdette. 
Tanúja volt 36-ban István diakónus meg-
kövezésének, majd a keresztények üldözőjvé 
vált. Ám a damaszkuszi úton Krisztus megje-
lent neki, és kijelölte külön-leges feladatát a 
pogányok meg-térítésében. 
Miután megismerte Jézus tanítását, a ke-
resztségben a Pál nevet kapta, és meg-
kezdte apostoli munkáját azokban a városok-
ban, ahova üldözőként indult. Tanúságot tett 

a hívők között, ezt követően pedig az arábiai 
sivatagba vonult vissza, és három éven át 
készült apostoli küldetésére. 
49-ben ismét Jeruzsálembe ment, ahol részt 
vett az első jeruzsálemi zsinaton. Itt 

elhatározták, hogy a pogányságból megtért keresztényeket nem kötelezik a mózesi 
törvények betartására. Három apostoli útja során számos közösséget alapított. 
Leveleit az újszövetségi Szentírásban ma is olvashatjuk. 
58-ban Pált Jeruzsálemben letartóztatták. Mint római polgár a császárhoz 
fellebbezett, ezért Rómába kísérték. Ott felmentették, kiszabadult. Később újra 
elfogták, és ismét Rómába szállították. Ez a fogság 67 táján vértanúsággal végződött: 
a pogányok apostolát lefejezték az ostiai úton. 

♣  Ünnepe: június 29. Megtérése: január 25. 

 Beszéljük meg! 
Milyen volt a Jézus korabeli oktatás? Mi történt a damaszkuszi úton?  
Miért nevezzük Szent Pált a pogányok apostolának?  
Olvassátok el az ApCsel 9,1—27-et! 



 

 
30 

13. HITHIRDETŐK 
Toursi Szent Márton (316/17—397)  

A lovassági tisztből lett püspök 
 

Franciaország egyik nemzeti 
szentje a pannóniai Sabariában 

(a mai Szombat-helyen) született. 
Apja a császári hadsereg 
pogány tisztje volt. Márton szü-

lei akarata ellenére 12 évesen 
katekumen (hittanuló) lett, de 
csak 6 évvel később keresztel-

ték meg. 15 éves korában a 
hadsereg szolgálatába állt. 

Az ifjú lovassági tiszt hamar kitűnt 
tiszta életével, és felebaráti 
szeretetével. Egy Galliai (ma 
Franciaország) őrjáraton ta-
lálkozott azzal a mezítelen kol-
dussal, akinek félbevágott kö-
penyét odaadta. Később álmá-

ban Krisztus vállán látta a nincs-
telennek adott fél köpönyegét. A hadsereget elhagyva édesanyját is a keresztény 
hitre térítette, majd Galliában Szent Hilláriusz püspök közelében remetének állt be, és 
szerénységből csak a legkisebb egyházi rend fokozatát fogadta el. Sok követője 
akadt. Ligugében alapított kolostora a gall-frank szerzetesség központjává vált. 371-
ben Tours püspökévé választották, de itt is remetei szerénységben élt. 
Templomokat épített, térített, szervezett. A mindvégig szent életet élő püspök 
nyájának gondos pásztora, a szegények segítője, Egyházának bátor és hűséges 
főpásztora maradt. Nevéhez számtalan csoda fűződik. Hamvai Toursban vannak, 
sírja a leglátogatottabb búcsújáró helyek egyike. Ereklyéi egy része Szombathelyen 
található. A szombathelyi egyházmegye védőszentjeként tiszteli. 

♣ Ünnepe: november 11. 

 Beszéljük meg! 
Melyik magyar városunkat nevezték 1823.-ig Szentmártonnak?  
Mit jelentenek a következő fogalmak: katekumen, katekumenátus, katekéta, katekizmus? 
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Szent Patrik (389?—461) Az írek térítő püspöke. 
 

A Skóciában született Patrik. Fiatalon ír fogságba esett, 
elhurcolták és Írországban birkákat kellett őriznie. 
Rabszolgaságát Isten igazságos büntetésének fogadta előző 
bűneiért és mulasztásaiért. Naponta rendszeresen 
imádkozott. Szabadulása után Frankok földjére ment, ahol 
teológiát tanult. Pap, majd Celesztin pápa küldetésével 
Írország térítő püspöke lett. 30 évig volt püspök. 
Megszervezte az ír egyházat, nagyon sokat imádkozott, 365 
templomot épített. Még a fejedelem is megkeresztelkedett. 
461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, 
hogy hazáját viszontláthatta volna. 1631-ben vették fel 
ünnepét a Római Kalendáriumba. Az írek, bányászok, 
kádárok, kovácsok és borbélyok védőszentje. 

♣ Ünnepe: március 17. 
 
A győri Bazilika falán lévő – a gyermek Jézus mellett és 

imádkozó Szűzanyát ábrázoló kép 1649-ben került Győrbe. Az írországi katolikusok 
üldözése miatt Lynch Walter menekülő ír püspök hozta magával, aki Győrött talált 
menedéket. Halála után a szentkép a templom egyik oldalfalára került. A hívek 
megkedvelték az egyszerű keretben lévő képet, és buzgón imádkoztak előtte. Alig 
pár évtized múlva Írországban ismét súlyos egyházüldözési hullám indult az ott élő 
katolikusok ellen. Az Egyházban titokzatosan tovább élő és szenvedő Krisztussal 
fejezte ki együttérzését a Szűzanya, amikor 1697. március 17-én Írország térítő 
apostolának és védőszentjének – Szent Patriknak – ünnepén képe reggel 6 órától 
9 óráig véres könnyeket hullatott. A korai órákban a templomban imádkozó hívek 
vették észre a rendkívüli jelenséget. A hír gyorsan elterjedt a városban. Az esemény 
történeti hitelességéhez nem férhet kétség. Teljes bizonyossággal igazolható annak 
valódisága. A véres könnyeket egy fehér gyolcskendővel fölitatták. Nyomai, bár 
elhalványodva, de ma is láthatók a kendőn. Később a templomban kegyoltárt 
építettek, és a féltőn óvott képet az oltár fölött helyezték el. A vérrel könnyezés 
évfordulóján minden évben több ezren keresik föl a győri Könnyező Szűz Máriát. 

♣  Ünnepe: március 17. 

 Beszéljük meg! 
Írországban a XVII. század végén is üldözték a katolikusokat. Ugyanakkor Szent Patrik ünnepén Győr 
székesegyházában véres könnyeket hullatott az évtizedekkel azelőtt Írországból kimenekített Mária, a 
Megváltó édesanyjának a képe. Mit akar Isten ezen csodálatos eseményen keresztül értésünkre adni? 
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A FRANKOK TÉRÍTŐ PÜSPÖKE 
Szent Remig (437—533) 

 
 
Előkelő gall-római családból származott. Tanulmányai befejezése után az Ardennek 
sziklahasadékaiban szigorú vezeklő remeteéletet élt. Vonzotta a környék tanácsra 
és vigasztalásra szoruló embereit. A püspök halála után a reimsi hívek Remiget 
kívánták püspöküknek. Az akkor 22 éves remete hiába hivatkozott fiatalságára, 
tapasztalatlanságára; a nép szava előtt meg kellett hajolnia. 459-ben lépett a reimsi 
egyházmegye élére, és mintegy 70 évig kormányozta azt. Ezalatt a hosszú idő alatt 
sok jót tett: vigasztalt, tanácsokat osztott, viszályokat simított el. A barbár urakkal 
szemben védelmébe vette a bennszülött lakosságot. 
Élen járt az evangélium terjesztésében. Kételkedőket, bűnösöket, pogányokat térített 
meg. Remig püspök Klodvig frank király megtérítésével 496-ban írta be a nevét 
a világtörténelembe. Klodvig megkeresztelkedésének jelentőségét felismerték a 
korabeli krónikások. 
A keresztelőre a reimsi székesegyházban került sor. Drága szőnyegek borították a 
falakat. A templom fényárban úszott, a papok kórusa zsoltárokat énekelt. Klodvigot ez 
a pompa megfogta. Atyám, kérdezte a mellette álló idős püspököt, ez az Isten 
országa amit kilátásba helyeztél nekem? Nem fiam, felelte a szent; ez nem az 
ország, csak az odavezető út kapuja. S hogy mi az az út, azt a kereszteléskor 
mondta meg neki. Hajtsd meg fejedet büszke ember! Aki megalázza magát, 
fölmagasztaltatik. 
A reimsi keresztelővel megindítója lett annak a folyamatnak, mely néhány száz 
esztendő lefolyása alatt Európa új állami, társadalmi és kulturális rendjének 
kialakulásához vezetett. Sikereinek titka tudásában, ékesszólásában, és 
tiszteletreméltó fellépésében rejlik. 
 

Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák,  
aki megalázza magát, azt felmagasztalják. (Mt 23,12) 

 
Remig püspök közel százesztendős korában halt meg 533-ban. A reimsi Szent Kristóf 
templomban helyezték végső nyugalomra. Innen 1049-ben Szent IX. Leó pápa 
parancsára a tiszteletére épült bencés apátság templomába vitték át. 

♣  Ünnepe: október 1. 

 Beszéljük meg! 
Miért világtörténeti jelentőségű Szent Remig tevékenysége?  
Értelmezzétek a Mt 23,12 evangéliumi szakaszt! 
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A NÉMETEK VÉRTANÚ TÉRÍTŐJE 
Szent Bonifác (673—754) 

 
Bonifác Angliában született. Szülei világi pályára 
szánták az ifjút, őt azonban a szerzetesi élet 
vonzotta: bencés szerzetes lett. Életének első 40 
évéről kevés adat maradt ránk. Feltehetően 30 
éves kora körül szentelték pappá. Tanított és 
lelkipásztori munkát végzett. Kb 40 éves volt, 
amikor elhagyta hazáját, beállt az ír-skót-
angolszász térítők sorába. 716-ban a (a mai 
Hollandia területéről dolgavégezetlenül kellett 
visszatérnie. A sikertelenség nem vette el a 
kedvét. Missziós lelkülete nem hagyta nyugodni. 
718-ban Rómába ment, ahol II. Gergely pápa 
megbízta Hessen és Türingia missziós 
munkájával. Hessenben ledöntötte a pogány 
Donar isten évszázados szobrát, és felépítette 
Szent Péter templomát. A megszégyenített pogány 
isten hívei tömegesen tértek át ezután a 
keresztény hitre. Eredményes munkája nyomán 

722-ben a mainzi egyházmegye püspökévé szentelték, 732-ben az érseki címet is 
elnyerte. Missziós munkája során társakat gyűjtött, akik segítségével több 
egyházmegyét alapított vagy megújított Bajorországban, Türingiában és 
Frankföldön. Több férfi és női kolostor alapítása fűződik a nevéhez. 
Zsinatokat tartott, és törvényeket hozott. Eredményesen tanított, gyógyított, segítette 
a népet, de élte során nagyon sok 
nehézséggel kellett megküzdene. 
A frízek közt (ma Hollandia) kezdte térítő 
munkáját, majd élete végén 
nyolcvanévesen, de fiatalos hévvel ide tért 
vissza. Bérmálásra készültek, mikor a 
Borne folyónál 754. június 5-én egy 
zsákmányra éhes fegyveres horda tá-
madta meg, és 52 társával együtt fel-
koncolták, megölték őket. A vértanú testét 
valóságos diadalmenetben vitték az általa 
alapított fuldai monostorba. 
 
 

♣  Ünnepe: június 5. 
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A SZLÁVOK TÉRÍTŐ APOSTOLAI 
Szent Cirill (827—869) és Metód (815—885) 

Tesszalonikában (ma Görögország) 
születtek. Mindketten szerzetbe léptek, 
majd Rasztiszláv morva fejedelem hívásá-

ra 860 körül téríteni kezdtek morva biro-
dalomban. Cirill a görög írásból megalkot-

ta a szláv nyelvre alkalmas, őróla elne-
vezett cirill betűket. Ennek segítségével 

az ószláv nyelvnek nevezett óbolgár nyelvre 
lefordították az evangéliumot, és ezen a 
nyelven liturgikus szövegeket 
szerkesztettek. Pannóniában eredménye-
sen hirdették az evangéliumot, jártak Zala-
váron és Nyitrán. Találkoztak Árpád feje-
delemmel és a honfoglaló magyarokkal, 
akik barátságosan fogadták őket és imái-
kat kérték. 
Szláv nyelvű liturgiájuk miatt össze-
ütközésbe kerültek a bajor papsággal (akik 

a latint használták és a mise szláv nyelve-
zete félreértésre adott okot), ezért Rómába hívták mindkettőjüket: Cirill ott halt meg. 
Sírja a római Szent Kelemen bazilika kriptájában található. 
Cirill halála után Metódot püspökké szentelték és engedélyt kapott, hogy a 
szentmisét és az egyházi szertartásokat szláv nyelven végezhesse. A Szentszék 
apostoli legátusa (követe) lett a szlávok között, valamint Pannónia földjén. 

II. János Pál pápa 1980. december 31-én. Szent Cirillt és Metódot Európa 
társvédőszentjeivé nyilvánította. 

Ismételten összeütközésbe került a bajor gyakorlattal, mert a szlávok érdekében 
továbbra is szorgalmazta a szláv nyelvű liturgiát. Tevékenysége miatt két és fél évre 
még fogságba is vetették a bajorok, ám egy erélyes pápai közbelépés kiszabadította. 
A Csehországi Velehradban hunyt el. 

♣  Ünnepük: február 14. 

 Beszéljük meg! 
Mi jellemzi a missziós lelkületet? Milyen közös vonásokat ismerhetünk fel Szent Pál és Szent Bonifác 
tevékenységében? Milyen kapcsolatban volt Szent Cirill a magyarokkal? 
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A TÁVOL – KELET MISSZIONÁRIUSA 
Xavéri Szent Ferenc (1506—1552) 

Spanyolországban született, Javier 
(Navarra) várában. Apja a királyi tanács 
elnöke volt. Ő maga előkelő megjelenésű 
és büszke magatartású baszk volt, nagy 
tudományos karrierről álmodott, és erre 
minden adottsága meg is volt. Párizsban 
tanult, és csak nehezen tudta megoldani, 
hogy egy rossz szándékú tanára hatására 
erényes életútjáról le ne térjen. 
Szerencséjére egy másik tanára keze alá 
került, aki nagyon nagy tudású és jámbor 
életű volt, az ő vezetésével egyetemi tanár 
lett. Lelki fejlődését szobatársai is 
segítették, ott ismerkedett meg Loyolai 

Szent Ignáccal, akivel mély barátságba került, és lelki vezetését elfogadva társai 
közé lépett. A barátságuk nyomán ő is a jezsuita rend egyik alapítója lett, 1534. 
augusztus 15-én ő is megfogadta, hogy a Szentföldre zarándokol, majd onnan 
visszatérve minden erejét és tehetségét a pápa rendelkezésére bocsátja. 
A zarándokút elején Velencében pappá szentelték 1537-ben, de a török—velencei 
háború miatt nem mehetett a Szentföldre. Bolognában, majd Rómában volt 
lelkipásztor, ekkor a szeretetszolgálatban dolgozott eredményesen. A lelkekért 
mindenre készen tudott mindenkinek mindene lenni. Állandó imája volt: „Lelkeket, 
lelkeket adj nekem Uram!” Nagy buzgósága és kiváló szervezőtehetsége sokat 
használt az induló rendnek. 1541-től tíz éven át misszióban dolgozott. Missziós 
tevékenységével óriási eredményeket ért el Indiában, Indonéziában, Japánban. 
Tanította a gyermekeket, gyóntatott, kollégiumot szervezett misszionáriusok 
képzésére. Egész falvakat térített meg, a keresztelésbe sokszor belefájdult már a 
karja, torka berekedt a sok szertartás szavaitól és az imatanítástól. 
Kínába is elindult, mert látta, hogy a japánok teljesen a kínaiak hatása alatt állnak, 
azonban a csempész aki a kínai határon kellett volna, hogy átvigye, cserbenhagyta. 
Egyedül maradt egy szigeten és ott halálos betegségben meghalt. 1622-ben avatták 
szentté. 1748-ban XIV. Benedek pápa India és az egész Távol-Kelet, 1927-ben XI. 
Piusz pápa pedig a missziók védőszentjévé tette. 

♣  Ünnepe: december 3. 

 Beszéljük meg! 
Mivel foglalkoznak a jezsuiták? Értelmezzétek Xavéri Szent Ferenc imáját! Mit nevezünk missziónak? Mi a 
különbség a hazai misszió és világ más országaiban végzett missziós tevékenység között? 
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AZ AMERIKAI NÉGEREK APOSTOLA 
Claver Szent Péter (1580 — 1654) 

 
Kolumbusz Kristóf második útján hittérítők is 
elkísérték az újvilágba. A misszionáriusok 
nemcsak térítettek, hanem megvédték a 
bennszülött indiánokat a gyarmatosítók 
túlkapásaitól. 
Egy domonkos szerzetes közbenjárására a 
pápa kiközösítés terhe alatt megtiltotta, hogy 
az indiánokat rabszolgákká tegyék. Mivel az 
indiánokat törvény védte, a földesurak 
Afrikából fekete rabszolgákat hozattak. A 
rabszolga-kereskedelem addig is virágzott, de 
a kereslet növekedésével egész vidékek 
néptelenedtek el Afrikában. Az 
összefogdosott négereket embertelen 
körülmények között, zsúfolt hajókon 
szállították az újonnan felfedezett földrészre. 
Az amerikai misszióba jelentkezett spanyol 
jezsuita szerzetes látta a négerek testi-lelki 
szenvedését, keresztény szeretettel a 

gondjaiba vette őket s nekik szentelte az életét. Fogadalmat tett, hogy a néger 
rabszolgák szolgája lesz. Amikor egy szállítmány néger érkezett, azonnal a hajóra 
sietett: az éhezőknek enni, a szomjazóknak inni adott. A betegekre külön gondja 
volt. 
Ha a továbbszállításuk előtt maradt még idő, Jézusról beszélt nekik. Akiket 
megkeresztelt, érmecskét akasztott a nyakukba. Amennyire tehette, továbbra is 
figyelemmel kísérte védenceit, hogy emberibbé tegye sorsukat. Csaknem negyven 
éven át szentelte életét a rettenetesen kizsákmányolt feketék szolgálatára. Munkája 
során több mint 30000 négert keresztelt meg. Ő maga a legnagyobb 
szegénységben élt. Élete végén, szobája előtt óriási tömeg vonult el. Búcsúztak tőle: 
a püspök, az előkelők, szabadok és rabszolgák. A négerek jótevői között ő volt a 
legnagyobb, a „Négerek Apostola” a néger missziók védőszentje. 

♣ Ünnepe: szeptember 9. 

 Beszéljük meg! 
Mi jellemezte a rabszolgatartó társadalmat? „Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki 
első akar lenni, legyen a cselédetek…” (vö. Mt 20,26-28). Napjainkban ez hogyan valósul meg? Vannak-e 
ma is missziós területek? Melyek azok a szerzetes közösségek, amelynek tagjai hazánkban napjainkban is 
missziós tevékenységet folytatnak? 
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A VÉRTANÚK VÉRE  
A KERESZTÉNYSÉG MAGVA 

Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az 

égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az 
Isten jobbján. Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az 
ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Erre 
ordítozni kezdtek, befogták fülüket, s egy 
akarattal rárontottak, kivonszolták a városból és 
megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú 
lábához rakták le ruhájukat. Míg kövezték 
Istvánt, így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd 
magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és 
hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik 
bűnül!”  
      (ApCsel 7,55-60) 
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14. AKIK ÉLETÜKET ADTÁK HITÜKÉRT 

 ... kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a 
zsinagógáknak és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé hurcolnak a nevemért. 
(Lk 21,12) 

Az apostolok tanúságtétele 
A kereszténység terjedése az apostolok börtönbe vetését eredményezte, ahonnét az 
Isten csodálatos módon kiszabadította őket, s azonnal a templomba mentek, hogy 
tanítsanak. Újból elfogták őket, és a főtanács elé állították, ahol Péter, mint az 
apostolok vezetője, a főpapnak válaszolva kimondja az elvet: Inkább kell Istennek 
engedelmeskedni, mint az embereknek (Vö. ApCsel 5,12-42). 
Az első nagy keresztényüldözés Néró császár (Kr. u. 54-68) nevéhez fűződik. 
Felgyújtatta Rómát, s a néptől való félelmében a keresztényeket vádolta meg. 
(Tacitus római történetíró feljegyzése) A császár rengeteg keresztényt tartóztatott le, 
megkínoztatta és szörnyű kínok között kivégeztette őket. Ezután kétszázötven évig 
kellett elszenvedni a római államhatalom időnkénti üldözését. Az első századokban a 
szenvedések kínzások és a változatos halálnemek alkalmazása következtében 
százezrek adták életüket hitükért. 
A vértanúk számáról biztos adatok nincsenek. Az irántuk való tisztelet és a róluk való 
megemlékezés a II. századtól ismeretes. Sírjuknál szentmisét mutattak be, 
felelevenítették haláluk körülményeit, szenvedésük történetét a passiót. Nevüket az 
ünnepi naptárba jegyezték fel, haláluk napján — a mennyei születésnapjukon — 
megemlékeztek róluk. 
A karthágói latin egyházi író Tertulliánusz (160?—240?) katolikusként írt művei a 
korai kereszténységnek hiteles dokumentumai. Arról, hogy az Egyház már a 
legrégibb idők óta áldásában részesítette a házasságkötést, Antióchiai Szent Ignác 
és Tertulliánusz tudósít. Többek között ő is ír arról, hogyan szolgáltatta ki az Egyház 
a bűnbocsánat szentségét, milyen volt a II. század végének és a III. század 
bűnbánati fegyelme. Ő maga nem volt vértanú. 
 

A keresztények vére Krisztus magvetése: Ahányszor learattok bennünket, 
annyiszor több termést hozunk, mert a keresztények vére mag, amelyből  

újra sarjadunk. (Tertulliánusz) 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: A kereszténység első vértanúja. Hitvalló a vadállatok között. Az Oltáriszentség vértanúja. A 
vértanú testőr tiszt. Aki életét adta a tisztaságért. Papok, akik életüket adták híveikért. 
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A KERESZTÉNYSÉG ELSŐ VÉRTANÚJA 

olvasmány 

Szent István diakónus (3?—67) 

 Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet…, 
ne ródd fel nekik bűnül! (vö. ApCsel 7,59—60) 

A kereszténység első vértanújáról hiteles információkat az Apostolok Cselekedetei 
című könyvben olvashatunk. Kr.u. 3 táján született, görögül beszélő zsidó családban. 
Egy 4. századi hagyomány a 72 tanítvány egyikének tartja. Egyike volt annak a hét 
diakónusnak, akiket a nép javaslatára az apostolok szeretetszolgálatra 
rendeltek. A jeruzsálemi közösségben kifejtett tevékenysége a zsidók nemtetszését 
váltotta ki. Mivel a zsinagógai istentisztelet alkalmat nyújtott arra, hogy ott 
beszélhessen, fel is használta azt. István nemcsak szolgált az özvegyek közt, de 
csodákat és jeleket művelt a nép körében. Különböző zsinagógákból némelyek ellene 
támadtak, de sem bölcsességével, sem a Lélekkel szemben nem tudtak helytállni. 
Hamis tanúkkal a főtanács elé hurcolták Istvánt, és ott Jézus tanítását 
kiforgatva vádolták. 
A főpap kérdésére védőbeszédében a zsidó nép történetét idézte. Hallgatóinak fejére 
olvasta, hogy Jézus árulói és gyilkosai lettek. Azok haragra gyulladtak. Amikor 
kijelentette bírái előtt, hogy nyitva látja az eget, és hogy az Emberfia ott áll az Isten 
jobbján, ezt Isten káromlásának ítélték, rárontottak, kivonszolták a városból és 
megkövezték. Ruháikat egy Saul nevű ifjú (a későbbi Szent Pál) lábához rakták 
le… Barátai megsiratták, és illően eltemették. Ereklyéit 415-ben találta meg egy 
Lucián nevű pap Jeruzsálem közelében. Ünnepét már a 4. században karácsony 
körül ünnepelték.  
A vértanú halála bizonyára erősen 
befolyásolta Saul későbbi sorsát, 
hatása Szent Pál leveleiben is 
kimutatható.  
Egy ősi hagyomány István diakónus 
közbenjáró imájának tulajdonítja Saul 
megtérését. 

♣  Ünnepe: december 26. 

 Beszéljük meg! 
Olvassátok el az ApCsel 6. és 7. fejezetét! Jellemezd István diakónust. Keress párhuzamot közte és az Úr 
Jézus között! Meg mered-e vallani keresztény hitedet hitetlen társaid előtt? 
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HITVALLÓ A VADÁLLATOK KÖZÖTT 

olvasmány 

Antióchiai Szent Ignác (50—110/115 körül) 
 
A szíriai Antióchia vértanú püspöke, Szent Jeromos szerint Szent János apostol 
tanítványai közé tartozott. Valószínűleg Szíriában született az első század 
közepén. Antióchiában Szent Péter második utóda volt. A város a római 
birodalom keleti részének székhelye volt, pogány-keresztényekből alakult itt először 
hitközség. Volt itt egy zsidó-keresztény csoport is. Először itt nevezték a 
tanítványokat keresztényeknek. (vö. ApCsel 11,26) 
A Trajánusz császár keresztény üldözése idején őt is feljelentette valaki. 110 és 115 
között, elfogták és állhatatossága miatt vadállatok elé dobásra ítélték. 
Megkötözve szigorú katonai őrizettel Rómába vitték. A hajó a kisázsiai 
kikötővárosokat érintette, így az ottani keresztények találkozhattak a fogoly Ignáccal. 
Útközben hét levelet írt a különböző egyházakhoz, ezekben tanított Krisztusról, az 
Egyház szervezetéről, keresztény életről. A római hívektől azt kérte, ne akarják 
megakadályozni vértanúságát. „Krisztus gabonája vagyok, a vadállatok fogai 
őrölnek meg” — mondta. Sokat szenvedett a kísérő katonák önkényessége miatt. 
Bátran vállalta a halált. 
Rómában az egyik állami ünnepen az amfiteátrumban a nézők szeme láttára tépték 
szét a vadállatok. Földi maradványait a keresztények Antióchiába vitték. 

   

 

♣ Ünnepe: október 17.  
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AZ OLTÁRISZENTSÉG VÉRTANÚJA 

olvasmány 

Szent Tarzíciusz († 257) 
 

A kereszténység terjedését a pogányok nem nézték jó szemmel. Rómában több száz 
embert vetettek börtönbe a hitük miatt. Hívő testvéreik nem hagyták el őket. Ahogy a 
beteghez, úgy a rabokhoz is igyekeztek eljuttatni Krisztus Testét. A börtönökbe 
azonban nehezen jutottak be a felnőttek, ezért oda gyerekek vitték el az 
Oltáriszentséget. Közéjük tartozott Tarzíciusz, aki fiatal volt és elég ügyes ahhoz, 
hogy bejusson a börtönökbe, és megáldoztassa a keresztényeket. A püspök ruhából 
készült tarsolyba tette az Oltáriszentséget, a tarsolyt pedig Tarzíciusz nyakába 
akasztotta, aki örvendezve indult útjára. 
Már majdnem a börtön bejáratához érkezett, ahol engedélyt kellett kérnie, hogy 
ismerőseit, barátait meglátogassa, amikor néhány fiú játszani hívta. Tarzíciusz nemet 
mondott, erre elé álltak és rángatni kezdték. Ő attól félt, hogy letépik róla az 
Oltáriszentséget rejtő tarsolyt, ezért kezét a mellére szorította. Egyre jobban 
támadták. Biztosan ő is keresztény – kiabálták. 
Vegyük el, amit a ruhája alatt rejteget! Az egész 
csapat a hősiesen védekező fiúra támadt. 
Tarzíciusz látta, hogy az Eukarisztiát nem tudja 
kimenteni a pogány társai kezéből, gyorsan 
magához vette Jézus Testét, hogy azok meg 
ne gyalázhassák. Erre a fiúk még inkább 
megvadultak. Megetted a kincsedet? Majd 
kiverjük belőled! Ütötték, verték őt. 
A nagy kiabálásra az őrség egyik tagja közéjük 
rohant és szétválasztotta őket. A fiúk elrohantak, 
csak Tarzíciusz maradt a küzdelem helyszínén. 
Alig volt benne élet. A katona mellé térdelt. 
Azonnal megismerte, hiszen titokban ő is abba a 
közösségbe járt. Hol van Ő, akit magaddal 
hoztál? – kérdezte. Velem van, a szívemben – 
suttogta a fiú és meghalt. 
Vértanúsága a hagyomány szerint 257. augusz-
tus 15-én történt.  

Deo Gratias! Ministráltam, az ég és föld királyának szolgáltam. Sok kegyelmet 
kaptam Uram. Légy velem édes jó Istenem otthon, utcán és minden helyen, 

hogy érted élve és halva, érted apostolkodva az örök életet elnyerjem. Ámen. 
Szent Tarzíciusz ministránsok védőszentje könyörögj érettünk! 

♣ Ünnepe: világszerte augusztus 15. 
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A VÉRTANÚ TESTŐR TISZT 

olvasmány 

Szent Sebestyén († 288) 
Sebestyén tisztelt és megbecsült császári testőrtiszt volt. Galliában, a mai 
Franciaország területén született. Magas rangját ütközetekben vívta ki bátorságával 
és hősiességével. A híre alapján rendelte szolgálatára Diocleciánusz császár. Itt 
Rómában ismerkedett meg a kereszténységgel és a keresztényekkel. Megvédte 
őket az utcán, segítette őket minden lehető módon. Mint tiszt, szabadon látogathatott 
a börtönökbe. Azért ment oda, hogy a fogoly keresztényeket hitükben megerősítse. 

Hitével ugyan sohasem tüntetett, irigyei 
azonban kinyomozták, hogy keresztény, és 
gazdag jutalom reményében feljelentették 
a császárnál. Az uralkodó őrjöngött a hír 
hallatán, magához rendelte a testőrtisztet, 
és kérdőre vonta. Sebestyén hűségéről 
biztosította a császárt, de a pogány istenek 
előtt nem volt hajlandó áldozatot 
bemutatni. A császár kemény szavakkal 
szólt hozzá, hálátlannak nevezte. Szemére 
vetette, hogy ellenségeihez pártolt. 
Sebestyén ezt felelte: 
– Jólétedért mindig imádkoztam, 
császárom, de nem bálványokhoz, hanem 
az igaz Istenhez. 
Sebestyént a császár parancsára fához 
kötözve összenyilazták, ám a nyilazást 
túlélte, és egy jámbor hívő asszony 
felgyógyította. Felépülése után azonnal a 
császárhoz indult és szemére vetette, hogy 
legjobb alattvalóit üldözi. A császár 

megdöbbent, amikor a halottnak vélt Sebestyént meglátta. Meglepetéséből 
felocsúdván, egy közeli cirkuszba hurcoltatta, ahol botokkal agyonverték. Testét egy 
csatornába vetették, de egy Lucina nevű jámbor asszony kihúzta, majd a városon 
kívül eltemette. Sírja Rómában a Via Appián található. Fölötte ragyogó templom áll, 
a katakombát róla nevezték el. Tisztelete már a régi időkben is megvolt. 
 

Első a kötelesség! 
 

♣ Ünnepe: január 20. 
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AKI ÉLETÉT ADTA A TISZTASÁGÉRT 

olvasmány 

Szent Ágnes († 304) 
 
Ágnes 13 éves volt, amikor a római 
városparancsnok pogány fia szenvedélyesen 
udvarolni kezdett neki. Ágnes udvariasan 
elutasította, és megvallotta, hogy ő már eljegyezte 
magát egy más Jegyessel. 
A fiú és atyja nem tudta elképzelni, ki lehet a 
titokzatos vetélytárs. Ajándékokkal, ékszerekkel 
próbálták Ágnest elhódítani, majd az újabb kudarc 
után ádáz dühvel kezdtek kutatni az ifjú után, aki 
Ágnest rabságában tartja. Végül Ágnes nyíltan 
megvallotta, hogy Jézus Krisztus a jegyese. 
Diocleciánusz császár keresztényüldöző parancsát 
próbálta ekkor a dühös városparancsnok 
felhasználni. Keményen megfenyegette Ágnest, de 
ő nem ingott meg. Ezután tisztaságától akarták 
megfosztani, de csodálatos fény védte meg, a 
városparancsnok fia pedig holtan rogyott a földre. A 
parancsnok könyörgött fia életéért. Ágnes 
imádkozott, ekkor a fiú feltámadt, és az eddig 
pogány ifjú a keresztények Istenét kezdte hirdetni a 
nép között. 
A városparancsnok az előzmények után már semmit 
sem mert tenni, hanem inkább egy főtisztre bízta 
Ágnes ügyét, aki gyorsan máglyahalálra ítélte a leányt. A tűz azonban nem ártott 
neki. A főtiszt ekkor tőrrel ölte meg Ágnest. Szent Ágnes katakombája fölött 
gyönyörű bazilika emelkedik. Közbenjárására sok csodás gyógyulás történt. 
 

♣ Ünnepe: január 21. 

 Beszéljük meg! 
Hogyan gondoskodtak bebörtönzött társaikról a keresztények? Az Eukarisztiát az „erősek kenyerének” is 
nevezték. Vajon honnan ered ez az elnevezés? Miért lett Tarzíciusz a ministránsok védőszentje? Miben 
követhetjük őt? Milyen volt az ókeresztények élete? Hogyan viszonyult a nép a keresztényekhez? Az 
ókeresztények kiket neveztek szimpatizánsoknak? 
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FIATAL PAPOK, AKIK ÉLETÜKET ADTÁK HÍVEIKÉRT 
Brenner János (1931-1957) egy boldog-jelölt vértanú pap 

 
„...Add, hogy életem méltó legyen hivatásomhoz, hogy 
szent lehessek.” — írta egykor lelki naplójába egy fiatal 
pap. 1957. december 15-én éjjel beteghez indult 
Rábakethelyről Zsida felé a dombtetőn keresztül. 
Vasárnap hívei hiába várták a szentmisére. Csak 
később hozták a hírt, hogy 32 késszúrással, kegyetlen 
brutalitással megölték. (a karingen jól láthatóak a vér-
nyomok) 
A gyilkosság körülményei a mai napig tisztá-zatlanok. A 
szálakat összekuszálták, hogy ne lehessen megtudni, 
kik voltak a gyilkosok. Bírósági ítélettel, halálra ítéltek 
ugyan egy embert kétszer, utána szabadon bocsátották. 
Annak a fiúnak az édesanyját, aki a beteghez hívta, 

ismeretlen katonák agyonlőtték a ku-
koricásban, mert beszélt a 
gyilkosságról. Brenner János gyilkosait 
az ateista hatalom eltitkolta. Emlékére 

a hívek minden évben körmenetet tarta-
nak.  
Azokban az években több papot 
gyilkoltak meg: az ösküi plébánost kút-
ba dobták, Szeged mellett a Tiszába 
fojtottak egy másikat. A püspököket  

megfélemlítették,  hogy az államnak és a 
pártnak az utasításait végrehajtsák, 
megfenyegették őket: ha nem teszik meg, a 
papjaikon bosszulják meg. Szombathelyen 
abban az időben volt egy lelkigyakorlat, amikor 
az öregeket és fiatalokat egyaránt végigverték. 
Mióta Brenner János emlékkápolnája felépült, a 
hívek és a helybeliek gyakran imádkoznak a 
meggyilkolt fiatal pap boldoggá avatásáért. 

 
 
 

Mindenható Isten, te vértanúidnak megadtad azt a kegyelmet, hogy Krisztusért 
életüket adják. Adj erőt Uram nekünk is, hogy mi is a  

Te akaratod szerint tudjunk élni. Amen. 
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Boldog Jerzy Popieluszko (1947—1984) 
Az Egyház helyzete a kommu-nizmus 
ideje alatt a többi kelet-európai 
országban is hasonló volt. Rendes 
körülmények között a katolikus papok 
nem vesznek részt közvetlenül a 
politikai életben.  A kirívó társadalmi 
igazságtalanság, a szociális lelki 
egészség veszélyeztetése esetén 
azonban az Egyház felemeli a 
szavát. Ilyen korban élt a lengyel 
Popieluszko atya, aki kitartóan 
képviselte Egyháza erkölcsi és 
társadalmi tanítását. A varsói lelki-

pásztor a 80-as években elhangzott prédikációiban éles kritikát fogalmazott meg a 
Szolidaritás szakszervezet betiltásával kapcsolatban. Ennek lett következménye 
mártíromsága.  
Tevékenysége kiváltotta a kommunista hatalom ellenszenvét: betörésekkel, 
megfigyeléssel, hamis perrel, letartóztatásokkal, autóbalesetekkel próbálták 
megfélemlíteni. 1984. október 19-én éjjel a biztonsági erők megállították az autót, 
melyben utazott, és elhurcolták a fiatal papot. Összevert holttestét 11 nappal később 
egy víztározóban találták meg. Ma 
már bizonyos, hogy Popiełuszkó 
atyát a lengyel kommunista politikai 
rendőrség parancsára ölték meg. 
Később a rendszerváltás után 
sikerült felkutatni az őt meggyilkoló 
három katonát. Közülük csak egy 
vallotta be bűnét és bocsánatot kért 
a családtól. 
Popiełuszkó a kommunista 
rendszer elleni megmozdulás egyik 
jelképévé vált. 2010. június 6-án 
avatták boldoggá. A szertartást, 
amelyen mintegy 150 ezren vettek részt, Angelo  Amato érsek, II. János Pál pápa 
külön megbízottja végezte a lengyel főváros központjában. 

 Beszéljük meg! 
Mit jelent a lelkiismereti és vallásszabadság? A nácik és a kommunisták miért üldözték az  
Egyházat? Vannak-e napjainkban is vértanúk? Milyen hasonlóságot találunk Szent Tarzíciusz és Brenner 
János atya sorsa között? János atya gyerekkorában csak nagy áldozatok árán tanulhatta a hittant.  
Indokold meg miért? Miért vállalta mégis szüleivel együtt? 
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15. A SZENTEK KÖZÖSSÉGE 

 Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek. (1Tessz 4,3) 

Szentek, vértanúk tisztelete 
Egyáltalán nem magától értetődő, hogyan is élt egy szent: koldusként, tudósként, 
vagy hercegnőként. Életük többnyire veszélyes kaland volt, amit csak utólag ismertek 
el hősies Krisztus követésnek. 

A szentek (Isten barátai) azok az üdvözültek, akiket az Anyaszentegyház 
példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri. 

A szentek közül leginkább a Boldogságos Szűz Máriát tiszteljük. 
A kereszténység első évezredében a nép szentként tisztelte a vértanúkat és a 
hitvallókat. Amikor Péter apostolt, első püspöküket Krisztus iránti hűsége miatt 
megölték, sírja fölé a keresztények kis kápolnát építettek. A közösség növekedésével 
a kápolna kicsinek bizonyult, mert mind többen szerettek volna Péter sírjánál 
imádkozni. Végül a Szent Péter bazilikát emelték a sír fölé, amely napjainkban is a 
világ keresztényeinek középpontja. 
A szenteket nem önmagukért szeretjük és tiszteljük, hanem mert erényesen, 
példamutató módon éltek. A szentképek és az ereklyék Jézusra vagy a szentekre 
emlékeztetnek minket. Egyedül ezzel magyarázható az ereklyék olykor gyógyító és 
védelmező hatása. Krisztus szentsége, melyben a szentnek része van, válik 
jelenvalóvá teste, vagy tárgyai által, az egyes helyeken, sőt annak szent nevében is, 
aki olyan akart lenni, mint Jézus. 

A szentek közössége 
Már az első keresztények tudták, hogy ők szeretetközösséget alkotnak, ezért 
felelősek egymásért, és segíteniük kell egymáson. 
A szentek közösségéhez tartoznak: a földön élő keresztények, vagyis a 
zarándokegyház; a tisztítóhelyen szenvedő lelkek, vagyis a tisztuló egyház; az 
üdvözültek a mennyországban, vagyis a megdicsőült egyház. 
A zarándokegyház tagjai imádsággal, áldozattal és tanúságtétellel segítik egymást az 
üdvösség útján. A tisztítóhelyen szenvedő lelkeken imádsággal, jócselekedetekkel, 
búcsúkkal és különösen szentmise-áldozattal segíthetünk. Az üdvözültek azzal 
segítenek minket, hogy közben járnak értünk az Atyánál. A tagoknak törődniük kell 
egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha 
tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste 
vagytok, s egyenként tagjai.  

 

A szentek közössége azt jelenti, hogy az Egyház élő és meghalt  
hívei Krisztussal és egymással összetartoznak, és egymáson  

segíthetnek. 
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A szentté avatásról 
 
A vértanúk iránti tisztelet és a róluk való megemlékezés keleten a II., Nyugaton a III. 
századtól ismeretes. Mártírnak kezdetben Jézus életének közvetlen tanúit, az 
apostolokat nevezték. Később azokra is alkalmazták ezt a kifejezést, akik az 
üldözések során kitartottak Jézus mellett. Végül csak azokat hívták vértanúknak, 
mártíroknak, akik életüket áldozták a hitükért. Sírjuknál szentmisét mutattak be, 
felelevenítették haláluk körülményeit, szenvedésük történetét a passiót. Nevüket az 
ünnepi naptárba jegyezték fel. A jelentősebb egyházközségek Kalendáriumot, naptárt 
szerkesztettek, amelyben az egyes vértanúkról haláluk napján — a mennyei 
születésnapjukon — emlékeztek meg. 
Kialakult a szentek naptára, legendáinak és az ereklye tisztelet kultusza. A szentté 
avatások az ezredfordulóig a püspökök jogkörébe tartoztak, és csak az adott 
egyházme-gyére 
voltak érvényesek. 
Az egész Egyházra 
vonatkozó „oltárra 
emelések” a XI. 
századtól történtek 
különböző pápai 
zsinatkon. Itt 
felolvasták a jelölt 
életrajzát, és 
döntöttek a 
felavatásáról. 
Ma a helyi püspök 
kezdeményezésére 
indul meg a szentté avatás szigorúan megszabott eljárás szerint. Bizonyítékokat kell 
előterjeszteni, hogy a jelölt szent életet folytatott. Tanúkat hallgatnak ki, s mint egy 
bírósági eljárásnál, de a másik oldalt is kell valakinek képviselni. A népnyelv őt nevezi 
az „ördög ügyvédjének”. Minderre azért van szükség, hogy elősegítse a minél 
biztosabb ítélet meghozatalát. Egy ilyen per nagyon hosszú ideig is eltarthat. (Árpád 
házi Szent Margit boldoggá avatási perét sohasem fejezték be, de tiszteletét 1789-
ben hivatalosan is engedélyezték. 1943-ban avatták szentté.) A boldoggá illetve 
szentté avatáshoz minden esetben szükség van egy csodára vagy a vértanúságra. 
 

 Beszéljük meg! 
Kik a szentek? Ki a védőszented? Ismered élettörténetét? Kik azok a magyar hitvallók, akinek boldoggá 
avatási eljárása folyamatban van? A kép Salkaházi Sára boldoggá avatásakor készült.  
Járj utána: Ki volt ő? 
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HITVÉDELEM ÉS TANÚSÁGTÉTEL 
 

Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy 

tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Amikor 
átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, 
hogyan és mit mondjatok! Abban az órában megadatik 
nektek, hogyan beszéljetek. 

Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy 

megzavarjanak benneteket! Urunkat, Krisztust szentül 
tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy 
mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja 
reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és 
jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való 
szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a 
rágalmaikkal szégyenben maradjanak.        
 (Mt 10,18—19.; 1Pét 3,13—16.) 
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16. SEBEK AZ EGYHÁZ TESTÉN 

 A tévtanítót néhány figyelmeztetés után kerüld, hiszen tudod, hogy az ilyen 
ember megromlott, bűnben él és saját magát ítéli el. (Tit 3,10-11) 

Az Egyház tanítását, sokan tévesen magyarázták, mások pedig tagadták. 
 Az első komolyabb hitvitát a Szentháromság misztériumának kérdése váltotta ki. Az 
Egyházhoz hű vezetők, hogy az ilyen és hasonló téves tanítások elterjedését 
megakadályozzák, zsinatokat hívtak össze. 

Apostoli atyák, egyházatyák, hitvédő atyák 

A katolikus tanítástól eltérő téves tanítást eretnekségnek nevezzük.  
A tévtanítást felfogást hirdető személyek az eretnekek. 

Az apostoli atyák az 1. és 2. században tevékenykedtek. Az apostolok kortársai 
voltak, a papi hatalmat kézrátétel által valamelyik apostoltól kapták.  
(pl. Római Szent Kelemen pápa). 
 
Egyházatyák, akik már személyesen nem találkoztak az apostolokkal, életszentségük 
és a tanítás iránti hűségük miatt különös tiszteletben részesültek. Kiemelkednek 
közülük a hitvédő atyák, akik mindent megtettek, hogy a keresztények ellen felhozott 
vádakat megcáfolják. Szinte valamennyien vértanúhalált haltak. 
 

A középkori Egyház küzdelme a tévtanítások ellen 
  
A középkor zárt közösségi világát vallásos 
légkör hatotta át, az emberek külön oktatás 
nélkül, szinte észre-vétlenül sajátították el 
hitismereteiket. Az állam és az Egyház 
szinte teljesen összeforrt. Az eretnek 
mozgalmak nem-egyszer a társadalmi 
rendet is veszé-lyeztették. A középkori 
eretnek ellenes küzdelmeknek az egyik oka 
volt, hogy ha a tévtanítások tudatossá 
válnak, azzal az emberek lelki 
üdvössége, örök boldogsága kerül 
veszélybe. A másik ok az Egyház és a 
társadalom létérdeke volt. Pl. Voltak olyan 
eretnek mozgalmak, amelyek megtagadták 
a katonai szolgálatot, ezáltal az állam 
biztonságát is veszélyeztették. 
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Az inkvizíció 
Ebben a korban az állami 
és az egyházi hatáskörök 
egybemosódtak. Az 
uralkodók egyházi 
ügyekben is intézkedtek. 
Nemcsak püspököket 
neveztek ki, hanem eret-
nekeket is üldöztek. Nem 
pusztán vallási buzga-
lomból, hanem azért, 
mert nem szerették, ha 
zavargás van az ország-
ban. 
Az inkvizíció fokozatosan 
alakult ki azáltal, hogy az 
Egyház és az állam közö-

sen lépett fel az eretnekekkel szemben, s egyre precízebben dolgozták ki a velük 
szemben alkalmazott bírósági eljárások módját. 
Bár az eretnekekre Jusztiniánusz császár (†565) törvénye máglyahalál büntetést írt 
elő, az első tényleges eretnekégetésre csak 1022-ben került sor. A küzdelem 
módszerei eleinte aránylag enyhék voltak. Akik nem voltak hajlandók véleményüket 
megváltoztatni, azokkal szemben leginkább egyházi büntetéseket alkalmaztak. 
 A keményebb fellépés, a testi fenyítés és a halálbüntetés, az állam és a 
közfelfogástól indult ki. Az ítéletet a bíróság mondta ki, melynek tagjai egyházi és 
állami vezetők voltak, a végrehajtás azonban állami feladat volt. 
 
 
 

Az inkvizíció latin szó: jelentése - nyomozás. Inkvizíció a neve az 
eretneknyomozó egyházi bíróságoknak. Az eretnekeket a püspök, vagy az általa 

kinevezett inkvizítor, vizsgálóbíró kutatta föl. 
 
 
 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: Spanyol inkvizíció. Római Szent Kelemen; Nagy Szent Leó; Szent Ambrus; Szent Ágoston; 
Nagy Szent Gergely; Kiket nevezünk eretnekeknek? Miért veszélyes az eretnekség? Hogyan ismerhetjük 
meg hitelesen Jézus tanítását? Hol és kik tanítanak nekünk tévedés nélkül a  
kinyilatkoztatásról? 
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A SPANYOL INKVIZÍCIÓ 
 
 
 

olvasmány 
 
 
 
A spanyol inkvizíció állami intézmény volt, amelyet az állam tartott fönn. Az uralkodók 
gyakran politikai ellenfeleik megsemmisítésére használták fel. Egyházi, illetve vallási 
jellege abban állott, hogy az inkvizíciós bíróságokban egyházi személyek is részt 
vettek, a bírósági eljárást vallási keretek között folytatták le. A spanyol inkvizíció 
szigorúsága és a halálos ítéletek ellen a pápák gyakran felemelték a szavukat, de a 
királyi befolyás miatt akaratukat nem tudták érvényesíteni. 
A spanyol nemzeti inkvizíció áldozatainak száma nagy volt, de távolról sem annyi, 
mint azt az irányzatos történetírás feltüntetni igyekszik. 
A spanyol inkvizíció eredetében, céljában és módszereiben külön megítélés alá esik, 
amennyiben az inkvizíció eszközeit nemzeti célokra használta fel. Spanyolország 
arab meghódítása vallási téren az első időkben nem okozott különösebb problémát. 
Békés egyetértésben éltek egymás mellett a keresztények, a spanyol zsidók és a 
betelepült muszlimok (mórok). Később mind több területet foglaltak vissza az 
araboktól, és előtérbe került az egységes keresztény Spanyolország eszménye. A 
zsidók tiltakozása ellenére a zsinagógákat templomokká alakították át. 
1492-ben a spanyol királyi pár, az úgynevezett katolikus királyok — Aragóniai 
Ferdinánd és Kasztíliai Izabella — négy hónapos határidőt szabtak meg a zsidóknak, 
hogy vagyonukat felszámolják és az országot elhagyják. A másik lehetőség a 
kereszténység felvétele volt. Hasonló választás elé állították a muszlimokat is. 
Hatalmas menekültáradat indult meg Portugália, Anglia, Dél-, illetve Délkelet-Európa, 
valamint Észak-Afrika felé. A zsidók egy része a keresztény vallás elfogadása mellett 
nyilatkozott. A kikényszerített megtérések során az új keresztényekkel szemben a 
régiek bizalmatlanok voltak, nyíltan elutasították őket. Szerintük a katolikus vallást az 
eretnekek és a zsidók veszélyeztetik. Különösen veszélyesnek tartották azokat, akik 
a világ előtt keresztények voltak, ugyanakkor titokban hűek maradtak atyáik hitéhez. 
Az „újkeresztények” szemére vetették, hogy gyerekeiket a zsinagógákba küldik 
tanulni, megtartják a szabbatot és az étkezési szokásaikat. 
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A HIT VÉDELMEZŐI 
Római Szent Kelemen (▲91 – †101) 

 
Valószínű, hogy a zsidóságból tért meg. Péter 
apostol szentelte fel, később ő is Róma püspöke 

lett. Macedóniában Pál apostolnak is munkatársa volt 
(Fil 4,3). Az apostoli utódlásnak Szent Kelemen által 

megfogalmazott elve a leghatásosabb fegyver volt 
az Egyház tanításának az igazolására. Az apostolok 
az általuk alapított közösségek vezetőinek tovább 

adták azt a tanítást is, amelyet Krisztus 
feltámadása után 40 napon keresztül közölt velük. 

A korintusiakhoz írt levele az egyik legdrágább 
ókeresztény irodalmi emlékünk, melyből kitűnik 

a szent római püspök apostoli tanítása. 
A 96 körül írt levélből tudjuk, hogy a lázadó korintusi híveket intette, hogy vallják meg 
bűneiket és vessék alá magukat az elöljárók ítéletének, megigazulásuk érdekében 
vállalják a kiszabott büntetést. 
Tőle tudjuk, hogy az első század kereszténysége az ószövetségi Szentírást az Újjal 
egyenértékűnek tartotta, ismerte a súlyos bűn, a bűnbánat, bűnbocsánat fogalmát, és 
Róma püspökének vezető hatalmát nem vonta kétségbe. Egy, a Fekete-tengerben 
található félszigetre száműzték, ahol rabmunkát végzett az ottani márványbányában. 
Vizük nem volt, csak távolról hordtak nekik valamennyit. Kelemen egy bővizű forrást 
fakasztott. A csoda hatására tömegesen tértek meg, mire heves üldözést 
rendeltek el a keresztények ellen. Kelement vasmacskával a nyakában a tengerbe 
vetették, hogy még holttestét se tisztelhessék a keresztények. A legenda szerint a 
hívek imájára a tenger elhúzódott, és napfényre került egy márvány mauzóleum, a 
vértanú pápa holttestével. Ettől kezdve a tenger minden évben, a szent halála napján 
visszahúzódott, hogy hívei leróhassák kegyeletüket. A korintusi püspök, Dionüsziosz 
170 körül ezt írta az akkori pápának: 
„Ma ültük meg az Úr szent napját, ezen fölolvastuk leveledet, amelyet időnként 
továbbra is föl fogunk olvasni épülésünkre, ahogyan Kelemen hozzánk írt levelét is 
fölolvastuk.” 
A híveknek tehát a szentmise keretében olvasták föl mind Kelemen, mind  
Szótér pápa levelét, ahogy az apostolok leveleit volt szokás. 

♣ Ünnepe: november 23. 

 Beszéljük meg! 
Ki a római pápa? Hogyan terjedt el a kereszténység? Kiket neveztek zsidó-keresztényeknek? 
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Szent Ambrus Milánó püspöke (†397) 
 
30 éves korában választották meg Milánó püspökévé. 

Püspöki működését azzal kezdte, hogy 
szétosztotta vagyonát a szegények között, akikről 
később sem feledkezett meg. Gyakran mondta: 

„Te nem a magadéból adsz a szegénynek, hanem 
abból, ami az övé”. Ambrus legendás megválasz-
tása jellemző az ariánus időkre. A templomban 
együtt van a papság és a nép, hogy megválasszák 
Milánó püspökét. Az ariánusok is, a katolikusok is 

a maguk jelöltjéhez ragaszkodnak. Jelen van a város 
prefektusa, Ambrus is, hogy fenntartsa a rendet. 
Nincs szavazati joga, mert még nincs megke-
resztelve. Katekumen, vagyis hittanuló. Talán ő 

is azért vár a keresztséggel, mert így kényelmesebb 
élni. Sokan csinálják így, amióta nem jár életveszéllyel 

kereszténynek lenni. Úgy különben mindenki 
becsüli, mert igazságszerető ember. Most is békítőleg szól a néphez. Egyszer csak 
megszólal egy gyermek: „Ambrus legyen a püspök!” – Mindenki egyetért, Ambrus lett 
a püspök. Előbb persze megkeresztelkedett. Ő keresztelte meg nagy Theodósius 
császárt. 

Szent Ágoston püspök (354-430) 
Szent Ambrus prédikációi nagy hatással voltak az Észak-Afrikából származó milánói 
szónoklattan-tanár Ágostonra. Fiatal korában rossz útra tért. Kicsapongó léha 
életmódot folytatott, és könnyen kész volt a hazugságra, hogy bűneit palástolja. 
Édesanyja Szent Mónika nagyon sokat imádkozott fia megtéréséért. Az anyai szigor 
és gondoskodás elől szökött el Ágoston, és került Rómába, illetve Milánóba. 
Édesanyja azonban utána ment, hogy közelében lehessen és imáival a jó útra 
vezesse. Ágoston szívébe Szent Ambrust hallgatva szinte észrevétlenül lopózott be a 
hit. Ezek után a kegye-lem 
segítségével küzdött a kísértések 
legyőzéséért. Végül is a Szentírás 
olvasása révén tért meg egészen. 
Amikor rátalált Istenre, 
megnyugodott a lelke. Harminc éves 
volt, amikor Szent Ambrus 
megkeresztelte. Szent Mónika 
megnyugodva halt meg gyermeke 
karjában. Ágoston hazatért Észak 
Afrikába, ahol hamarosan pappá 
szentelték, majd Hippo városának 
püspöke lett. „Vallomások” címmel 
megírta önéletrajzát, melyben őszintén és alázatosan írja le eltévelyedését, és 
megtérését. Műve ma is olvasható. 
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Nagy Szent Leó (▲440—†461) 
Körülbelül 50 éves korában lett pápa. Igazi 
pásztora és atyja volt a lelkeknek, erősítette a 
hit épségét, védelmezte az Egyház egységét. 
Küzdött a tévtanítások ellen. Lépésről lépésre 
kiépítette a pápai hivatal szerepét. Szabályozta 
a püspöktársakkal való viszonyt, tisztázta a pá-
pai szék szerepét a belső egyházi szervezési 
kérdésekben, a tévtanok elhárításában, valamint 
az igaz hit hirdetésében. 
amikor levelét felolvasták: „Ez az atyák hite, ez 
az apostolok hite! Péter szólt Leó ajkával! 
Mindannyian ebben hiszünk!” Igyekezett vissza-

szorítani, vagy mérsékelni a nem keresztény hadak támadásait. 452-ben Attila 
seregét Mantovánál sikerrel fordította vissza. 455-ben Genserich vandál király Róma 
elleni támadásakor sikerült a város elpusztítását és a mészárlást megakadályoznia, 
bár a fosztogatást nem sikerült elkerülni. Rómában hunyt el, és Szent Péter sírja 
közelében temették el. Ő volt az első, akit a Szent Péter bazilikába temettek. 

♣ Ünnepe: november 10. 
 

Nagy Szent Gergely pápa (▲590—†604) 
 
Rómában született patrícius családból. Apja halála után családi házában alapította 
meg a Szent András-kolostort, ahol ő maga is szerzetes lett. A család szicíliai 
birtokain további hat kolostort létesített. 578-ban diakónussá szentelték, pápai 
követként Konstantinápolyba küldték. 590. szeptember 3-án pápává választották. 
Jó pásztor volt az ügyek vitelében, a szegények segítésében és a hit terjesztésében. 
Elrendezte az Egyház ügyét Itáliában, őrködött a keleti és nyugati Egyház 
egysége fölött, kapcsolatba lépett a forrongó germán törzsekkel, megszervezte és 
megreformálta a liturgiát, róla nevezték el a kor egyházzenei stílusát (gregorián). 
Mindezen külső tevékenysége mellett még maradt ideje az írásra is, erkölcsi és 
hittudományi kérdésekről sokat írt. Szent Ágoston püspök volt rá nagy hatással. 

♣ Ünnepe: szeptember 3. 

 Beszéljük meg! 
Mit jelent a következő kijelentés? „Péter szólt Leó ajkával!” Mi jellemzi a gregorián dallamvilágot? Miért 
szép a gregorián dallam? 
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17. A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG KEZDETEI 
 
A magyarság vallási életében szerepet játszottak a nomád népek között missziós 
tevékenységet folytató bizánci misszionáriusok. A honfoglalás során az új hazában 
talált szláv keresztények kb. 80 évig együtt éltek a magyarokkal, ez növelte 
őseinkben a keresztény hit iránti megértést. 

Géza fejedelem és a kereszténység 
A törzsi vezetőket a nyugati kalandozások kudarcai és a magyarságot fenyegető 
megsemmisülés veszélye arra késztették, hogy a kereszténység felvételében 
keressék a kiutat. A Nyugattal való ellenségeskedés miatt Bizánccal vették fel a 
kapcsolatot. A fejedelem idejében nyugati latin térítők is - szláv tolmácsok 
segítségével - térítettek. Neki már nem abban kellett dönteni, hogy a kereszténységet 
felvegyük-e, hanem abban, hogy melyik formáját? A döntésben a külpolitikai 
események segítették. — Miután Bizánccal a kapcsolat megromlott, Géza fejedelem  
I. Ottó német császárhoz fordult, tőle kért segítséget. A császár 972-ben Bruno 
püspököt küldte Magyarországra. A püspök és papjai több mint ötezer előkelő 
magyart kereszteltek meg, szolganépével együtt. Az újabb térítő magával hozta 
Szent Márton kultuszát is, melynek eredményeként - már Géza idejében - elkezdték 
építeni Pannonhalmán a Szent Márton apátságot. A 900-as évek végétől Szent 
Adalbert és társai vették át a térítő munkát. Míg I. Ottó császár számára rendkívül 
fontos volt a magyarok megtérése, addig Géza számára a kereszténység elsősorban 
politikailag volt fontos. 

Szent Adalbert püspök (956-997) 
 
Néhány szerzetestársával együtt érkezett 
Magyarországra 995-ben, ahol nagy lelkesedéssel 
hirdette az Evangéliumot. Részt vett Vajk (István) 
nevelésében. Ő szolgáltatta ki neki a bérmálás 
szentségét. 997-ben a lengyel király a pogány 
poroszok térítésével bízza meg. 997. április 23-án 
vértanúhalált halt. 
 Magyarországon István király Esztergom-ban 
bazilikát építtetett a tiszteletére. A templom ma 
már romjaiban sem látható. Az egykori bazilika 
közelében áll ma Közép-Európa leg-nagyobb 
klasszicista temploma, az esztergomi székesegy-
ház. 

 Beszéljük meg! 
Milyen volt az ősmagyarok hitvilága? Hogyan, kik által találkoztak őseink a keresztény hittel?  
Értelmezzétek: Akié a föld, azé a vallás. 
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SZENT ISTVÁN A MAGYAR KIRÁLYSÁG 
MAGALAPÍTÓJA 

Harc a pogány lázadók ellen 
Szent István erős kezű, szigorú, de bölcs és kegyes szívű uralkodó volt, akinek 
az életét mély vallásos meggyőződés irányította. Először a kereszténységet és a 
nyugati politikát kellett megerősítenie. Koppány, a pogány magyarság képviselője, a 
fejedelmi család egyik sarja, igényt tartott a trónra, és fegyvert fogott a fiatal uralkodó 
ellen. István nyugati lovagok támogatásával legyőzte Koppányt, akinek birtokaiból 
ellátta a pannonhalmi kolostort. Nem sokkal később megalapította a pécsváradi 
apátságot. Miután István helyzete megszilárdult, királlyá koronázásával tudatta 
Európa népeivel az új keresztény (magyar) állam megalakulását. 
A keresztény állam királya koronát kér a pápától 

Küldöttséget menesztett Rómába, hogy a 
pápa tudomására hozzák István magyar 
fejedelemnek a magyar királyság mega-
lapítására, valamint a latin egyházszerve-
zet kiépítésére vonatkozó tervét. Az új ma-
gyar állam jelképeként, és annak mege-
rősítésére II. Szilveszter pápától koronát 
kért. A koronát és az apostoli áldáslevelet 

– mely az itthoni felkenés alapfeltétele volt – 
a pápa követe Anasztáz (Asztrik) apát 1000 

végén hozta hazánkba. A korona 
adományozásával a pápa a Magyar 
Királyság, a magyar állam és a magyar 

egyház függetlenségét ismerte el. A koronázási szertartásra 1000 karácsonyán, 
más források szerint 1001. január 1-jén került sor. 
Szent István király egyházszervező tevékenysége 
Az egyházszervezet felállítása és a térítés párhuzamosan történt. Ebben jelentős 
szerepet vállaltak a hazánkban tevékenykedő misszionáriusok: Domonkos térítő 
püspök, Szent Adalbert prágai püspök és paptársai, Radla (Sebestyén) és Anasztáz 
(Asztrik), valamint Szent Brúnó és Szent Gellért. A püspökségeket Szent István király 
a magánbirtokain hozta létre, és ellátta azokat jelentős földterülettel és szolgáló 
néppel. A magyar egyházszervezet felállítását elrendelő alapító oklevelet 1001.  
húsvétkor II. Szilveszter pápa és III. Ottó császár állította ki. Ezzel egy időben 
történt az esztergomi Szent Adalbert érsekség megalapítása, melynek első 
érsekévé a pápa Domonkost nevezte ki. A hagyomány szerint Szent István király 
uralkodása alatt tíz püspökséget alapított: az esztergomi után a kalocsai érsekséget, 
a veszprémi, a győri, pécsi, marosi (erdélyi), egri, csanádi, bihari és a váci 
püspökségeket.  
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A csanádi egyházmegye megszervezésével a velencei származású Gellért püspököt 
bízta meg.  
Az egyházszervezés fontos részét képezte a bencés apátságok, monostorok 
létesítése. A bencés szerzetesek a hittérítés mellett meghonosították a korszerű 
földművelést és kertgazdálkodást. Iskoláik, könyvtáraik, könyvmásoló-műhelyeik által 
emelték a magyar nép műveltségét, hozzájárulva ezzel népünk kulturális és 
gazdasági felemelkedéséhez. A legjelentősebb segítséget nyújtók közé tartozott a 
pannonhalmi és a pécsváradi apátság. A pannonhalmi apátság alapjait még Géza 
fejedelem rakta le, de felépítése már Szent István műve volt. Bakonybélben a 
szemlélődő élet számára épített kolostort. A veszprém-völgyi görög apácakolostor 
egyesek szerint Géza fejedelem, mások szerint Szent István idejében épült. A királyi 
példát követve a főurak és a püspökök jóvoltából további monostorok épülhettek 
(Tata, Csanád).Szent István király az elért eredményeket törvényekkel biztosította. 
Törvényei emberségesebbek voltak mint a kortárs uralkodókéi. Törvényt hozott 
templomok építéséről, az egyházi személyek ellátásáról is. A vasár- és ünnepnapok 
megünneplését kötelezővé tette. A templomlátogatás megkönnyítésére a 
hetivásárokat vasárnap tartották a templom előtti téren. Művének folytatását fiára, 
Imrére kívánta hagyni. Számára íratta meg az Intelmeket, amelyek a jó és helyes 
kormányzás alapelveit tartalmazzák. Halála előtt (1038. augusztus 15.) méltó 
trónörökös hiányában országát (a világon elsőként) a Boldogságos Szűz oltalma alá 
helyezte.  

♣ Ünnepe: augusztus 20. 

 Beszéljük meg! 
Mit jelképeznek a koronázási jelvények? Miért volt jelentősége annak, hogy a koronát a pápától kérte 
István? Hol őrzik napjainkban a koronázási jelvényeket?Hol temették el István királyt?  
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AZ ELSŐ CSANÁDI PÜSPÖK 
Szent Gellért (980?—1046) 

A 980 körül Velencében született fiúcskát a helyi a 
boldog szülők Istennek ajánlották. Később bencés 
rendbe lépett. Szerzetesi kötelességeit pontosan 
teljesítette, sokat vezekelt. Szeretett volna egyszerű 
szerzetes maradni, de rendtársai ismételten 
elöljárójukká választották. 1015 táján Szentföldre in-
dult. 
Útjuk során csaknem hajótörést szenvedtek, végül is 
a vihar Szent András szigetére sodorta őket. Itt 
találkozott Razin pannonhalmi apáttal, aki 
Magyarországra hívta hithirdetőnek. Székes-
fehérvárra érkezve István király elé vezették, aki 
azonnal megbízta gyermeke nevelésével. Hét évig 
tanította, nevelte Imre herceget. Később 
Bakonybélbe vonult vissza, ahol az imádságnak, 
és a böjtnek, tanulásnak élt. Szent István király 
megszervezte a csanádi püspökséget, melynek 
vezetését Gellértre bízta. Az új püspök a király 
kérésére részt vett a magyar egyház meg-
szervezésében. 
Szent István halála után háborúskodások kezdődtek, 
pogánylázadás tört ki. A hatalmas és felbőszített 
tömeg kiabált, tüntetett, kövekkel dobált. Gellért 
ekkor még sértetlen maradt. Imádkozott el-
lenségeiért, áldást osztogatott. A lázongók kira-
gadták kocsijából, és a később róla elnevezett Kelen 
hegyről a mélybe taszították. 1046-ban vértanú 
halált halt. Ideiglenesen Pesten a Boldogasszony templomban (ma Belvárosi 
főplébánia templom) temették el, pár év múlva a marosvári (csanádi) 
székesegyházba szállították. 1083-ban avatták szentté. 

Szeptember 24-én Szent Gellért püspökre emlékezünk.  
A magyar oktatás és a katolikus iskolák védőszentje.  

♣ Ünnepe: szeptember 24. 

 Beszéljük meg! 
Hogyan őrzi a magyar nép Szent Gellért püspök emlékét? 
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A MAGYAR IFJÚSÁG VÉDŐSZENTJE 
Szent Imre (1007?—1031) 

 
Szent István és Boldog Gizella fia 1007 körül 
született Székesfehérvárott. A trón várományosa 
Ottó nevű bátyja volt, ezért Imrét egyházi 
szolgálatra szánták. Szent Gellért, a velencei 
bencés szerzetes tanította. Imre kiváló tanuló volt. 
A királyi udvarban módja volt találkozni azokkal a 
szent és tudós emberekkel, akik tevékenyen 
segédkeztek a fiatal magyar egyház születésénél. 
Imre sokat imádkozott, keveset aludt. Szívesen 
virrasztott csendes templomokban. Egy éjszakai ima 
alkalmával kapta azt az isteni indíttatást, hogy Isten 
iránti szeretetből örökös tisztasági fogadalmat 
tegyen. Bátyja halála után Imre lett a trónörökös. 
Életében előtérbe került a kormányzáshoz 
szükséges politikai és gyakorlati ismeretek elsajátítása. Neveléséről ezentúl atyja 
gondoskodott. Királyi udvarában lehetősége nyílt arra, hogy a szent életű papok 
mellett a kor legjelentősebb politikusait is megismerhesse. Megtanulhatta a lovagi 
ismereteket, és a katonai tudományokat is. Hadvezetési adottságait 1030-ban 
mutatta meg. A II. Konrád német császár hadai ellen viselt győri csatát Imre 
vezette. 
Tisztasági fogadalmát – miután feleségével, Ilonával ebben megegyezett - a 
házasságban is megőrizte. Részt vett az udvari élet sűrű programjaiban, nemcsak 
egyszerű protokoll rendezvényekben, hanem komoly fizikai igénybevételt és tudást 
igénylő elfoglaltságokban is. Az öregedő István király 1031-ben meg akarta 
koronáztatni fiát. Gizella királyné közreműködésével a koronázási palást is elkészült. 
Ekkor történt a tragédia: Imre herceget vadászat közben egy vadkan súlyosan 
megsebezte. Pár nap múlva, 1031. szeptember 2-án meghalt. Siratta őt Szent István 
és egész Magyarország vigasztalhatatlan, nagy sírással — írta a krónikás 1083-ban 
Szent László szorgalmazására szentté avatták. 

♣ Ünnepe: november 5. 
Szent Imre herceg életerős, jellemes, tiszta és mélyen vallásos fiatal volt. Élete 

a mai fiatalság előtt is példakép. 

 Beszéljük meg! 
Miért tiszteljük Szent Imrét, mint az ifjúság védőszentjét? Mit jelent, hogy Szent Imre tiszta életű volt? Miért 
nem ment férjhez Ilona Imre herceg halála után? 
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AZ ÁRPÁD-HÁZ SZENTJEI 
 Szent László (1046—1095) 

 
Szent István király halála a pogányság ismételt 
támadásai akadályozták a hit megerősödését, és 
a keresztény erkölcsök lazulásához vezettek. 
A vallási élet megreformálása és a feudális rend 
megszilárdítása, valamint az ország politikai 
rendszerének tovább fejlesztése Szent László 
király nevéhez fűződik. 1077-ben a nemzet egy  
akarattal kiáltotta ki királynak. László bejelentette 
megválasztását VII. Gergely pápának, majd 
hozzálátott a meglazult rend helyreállításához. 
Már uralkodása kezdetén szigorú törvényeket 
hozott. Keményen büntette a vagyon elleni 
bűncselekményeket. Törvényben szabályozta az 
egyházi javak eladását, védelmét. Rendezte a 
böjtök és ünnepek megtartását, büntetéssel 
sújtotta a pogány szokásoknak hódolókat. Folytatta Szent István egyházszervező 
tevékenységét. 1089-ben megalapította a zágrábi püspökséget, amelyet a 
kalocsai érsekség alá rendelt. A bihari püspökség székhelyét Váradra (ma 
Nagyvárad) helyezte át, ahol székesegyházat építtetett. A meglévő 
székesegyházakat, káptalanokat, kolostorokat birtokokkal gazdagította. László 
uralkodása idején fejeződött be az egyházmegyék esperességekre való felosztása. Új 
bencés kolostorok egész sorát építtette fel. 
Szent László király hangsúlyozta, hogy Magyarország Mária országa — Regnum 
Marianum, István király pedig a magyar Egyház megalapítója. István királyt, Gellért 
püspököt és Imre herceget 1083-ban a pápa László király kezdeményezésére avatta 
szentté. 
László királyt a nemzeti hagyomány és az irodalom nagylelkű, a gyengéket oltalmazó, 
és az ellenséggel nyíltan szembeforduló magatartása miatt a keresztény lovagkirály 
mintaképének tartja. Hősies erényei miatt az Egyház III. Béla uralkodása idején 1192-
ben a szentek sorába iktatta. Díszes ereklyetartója (hermája) a győri Bazilikában és a 
nagyváradi székesegyházban található. 

♣ Ünnepe: június 27. 

 Beszéljük meg! 
Hasonlítsátok össze Szent István és Szent László törvényeit! Hogyan ismerte el Szent László király István, 
Imre és Gellért érdemeit? 
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A VILÁGSZERTE LEGISMERTEBB MAGYAR SZENT 
Szent Erzsébet (1207—1231) 

 
II. András magyar király és a tragikus sorsú 
meráni Gertrúd gyermekeként született 
Pozsonyban, vagy Sárospatakon. Szüleitől, 
környezetétől nagyon sok vallásos 
indíttatást kapott, de kiskorától kezdve 
benne is megtalálható volt a 
szeretetszolgálatra való hajlam. Nem csak 
a saját szájától megvont falatokat adta oda, 
hanem a konyháról segítette a 
szegényeknek. 
A kor szokásának megfelelően négyéves 
korában szülei eljegyezték Hermann tü-
ringiai őrgróf szintén kiskorú fiával. Ettől 
kezdve a kislány Wartburg várában nevel-
kedett. A szeretteitől való elszakadást ne-
hezen viselte el. Hatéves volt, amikor édes-
anyja meghalt (lásd: Bánk bán), ettől kezdve 
szinte csak az ima volt egyetlen vigasztaló-
dása. Kiszemelt vőlegénye halálát követően 
Lajosnak lett a menyasszonya. Ennek ő 

maga is örült, mert kölcsönösen vonzódtak egymáshoz. Lajos nagy határozottsággal 
védelmezte kis menyasszonyát. Az esküvő után kölcsönösen segítették egymást az 
életszentségben. Erzsébet sokat imádkozott, böjtölt, sőt vezekelt. Boldog házassága 
lehetővé tette, hogy most már teljes energiával segíthesse a szegényeket, betegeket, 
és a nyomorékokat. 
Három gyermekük született (Hermann, Zsófia és Gertrúd). Türingiában a meglévő 
menedékhely és kórház mellé újabbat építtetett. Egyszerű ruhában naponta lejárt a 
várból, ápolta, gondozta a betegeket. Lajos 1227-ben keresztes hadjáratba ment, és 
rövidesen ragályos betegségben meghalt. Az özvegy Erzsébet, miután gyermekeiről 
rangjuknak megfelelően gondoskodott, lelkiismeretére hallgatva elhagyta Wartburg 
várát. Marburgba ment, ahol ferences harmadrendi lett. Sokat imádkozott, 
alamizsnálkodott, böjtölt. 1231. november 17-én súlyos betegség után, boldog 
belenyugvással halt meg. Már halála után négy évvel, 1235. május 26-án IX. Gergely 
pápa szentté avatta. Édesapja, II. András még megérhette lánya szentté avatását. 

Szent Erzsébet a karitász (szeretetszolgálat) védőszentje. 

♣ Ünnepe: november 19. 
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SZENT ERZSÉBET LEGENDÁK 
 

Szent Erzsébet rózsái 
 

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, 
kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a 
legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet 
továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy 
alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, 
mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak 
kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet 
tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a 
jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor 
megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák 
voltak kosarában - eszerint Isten nem akarta, 
hogy a szent asszony hazudjon. Más 
történetekben Erzsébet az apjával (3 évesen) 
vagy férjével találkozik. 
 
Gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből a 
szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, 
ami a halál feletti győzelem jelképe. 
 

A szenvedő Krisztus férje ágyában 
 

Egy alkalommal annyi beteg kért elhelyezést, hogy az utolsót már csak férje ágyában 
tudta elhelyezni. Amikor férje váratlanul hazatért, Erzsébet szabadkozva vallotta be 
mit tett. Lajos túlzásnak tartotta felesége tettét. De ha már így alakult, arra kérte, 
mutassa meg, kit fektetett az ágyába. Erzsébet eleget tett férje kérésének. Ahogy 
Lajos a szobába lépett, az Úristen felnyitotta belső szemét és a szenvedő Krisztust 
látta az ágyában feküdni. Akkor barátságosan tekintett Erzsébetre és így szólt: 
Erzsébet! Ilyen vendégeket máskor is szívesen látok. Ezért csak köszönet jár 
részemről. Így adta tudtára Krisztus Lajosnak és Erzsébetnek, hogy az, aki befogad 
valakit az Ő nevében, Krisztust magát fogadja be. 
 
 

 Beszéljük meg! 
Miben lehet példaképünk Szent Erzsébet?  
Mivel foglalkozik a katolikus karitász? 
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A MAGYAR LEÁNYOK VÉDŐSZENTJE 
Szent Margit (1242—1270) 

 
IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci 
hercegnő leánya, 1242-ben Dalmáciában született, 
ahová szülei a tatárok elől menekültek. Fogadalmat 
tettek: ha az ország megmenekül, születendő 
gyermeküket az Istennek szentelik. Margit 
hároméves korában a veszprémi Szent Katalin 
kolostorba került, ahol domonkos nővérek 
nevelték. A mélyen vallásos Margit gyorsan tanult, 
szívesen ismerkedett családja szent életű őseinek 
történetével. 
Apja, hogy gyermekét közelebb tudja magához, a 
Nyulak szigetén (ma Margit-sziget) kolostort 
építtetett számára. A királylány tíz évesen került a 
szigetre a domonkos apácákhoz, ahol 19 évesen 
örök fogadalmat tett. A nővérek kolostorában 
bontakozott ki Margit szent élete, amelynek fő 
vonásai az alázat, és az önfeláldozó vezeklés. 
Hallani sem akart semmiféle kiváltságról. Azonosult 
szülei fogadalmával; életét hazájáért teljesen az 
Istennek ajánlotta. A legnehezebb munkákat vállalta, a legkopottabb ruhákat 
választotta magának. Az ország érdekeire hivatkozva apja háromszor is királyi férjet 
ajánlott neki, ő azonban Krisztus jegyese kívánt maradni. Életét beárnyékolta az apja 
IV. Béla, és bátyja, V. István között dúló viszály. Böjtökkel, vezeklőövvel gyötörte 
magát. Szenvedéseit felajánlotta az országot sújtó családi viszály elsimítására. 28 
éves korában, 1270. január 18-án halt meg. A róla elnevezett Margit-szigeten 
temették el. 1943. november 19-én XII. Piusz pápa szentté avatta. 

 

Fogadd el a kor kihívásait, és a mindennapi életedben  
tégy tanúságot Isten ügye mellett! 

 

♣ Ünnepe: január 18. 

 Beszéljük meg! 
Miben lehet szent Erzsébet a példaképünk? Hogyan ábrázolják Szent Erzsébetet? Miért? Mivel foglalkozik 
a Katolikus Karitász? Hogyan tudsz bekapcsolódni a munkájába? Mit jelent az alázat és a az önfeláldozás? 
Milyen ifjúsági közösséghez tartozol? Mi adott erőt Szent Margitnak az elkötelezett élethez? Hol élnek és 
mivel foglalkoznak ma hazánkban a domonkos nővérek? 
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Szent Kinga (1224—1292) 
 

Esztergomban született. Tizenegy éves volt, 
amikor édesapját, IV. Bélát 1235-ben királlyá 
koronázták, s nagynénjét, Árpád-házi 
Erzsébetet szentté avatták. Nem egészen 
négy évvel később, 1239-ben Boleszláv len-
gyel király feleségül kérte. Az ifjú lengyel ki-
rálynét fényes diadalmenet kísérte Esztergom-

tól egészen Krakkóig. 1249-ben hazalátogatott 
Magyarországra, hogy édes-apjától kérjen se-
gítséget nélkülöző népe számára. Ekkor kapta 
ajándékba a mára-marosi sóbányát. Jegygyű-
rűjét lehúzta, s a birtokbavétel jeléül egy akná-

ba dobta. A legenda szerint, amikor 1251-ben 
Wielickában sóbányát nyitottak, az első 
sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét. A 
bányászok jámbor hagyománya azt tartja, 
hogy a magyar sóbánya költözött át Lengyel-
országba. Ez a híres bánya Lengyelország el-

ső és legnagyobb sóbányája, igen látványos sószobrokkal és földalatti templommal. 
Amelyek ma is megtekinthetők. 
Kinga új hazájában templomokat, kolostorokat, kórházakat építtetett. Boleszláv király, 
kimutatva háláját felesége ország építő tevékenysége iránt, oklevélben neki 
adományozta a Krakkótól délre eső Szandec tartományt, ahol Kinga klarissza 
kolostort alapított. Férje halála után felvételét kérte a klarissza apácákhoz. Ettől 
kezdve teljesen Istennek szentelte életét, bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az 
ország kormányzását. 1284-től haláláig az ószandeci kolostor apátnője volt. 
 VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta, XI. Kelemen pedig a magyar királylányt 
a lengyelek és litvánok védőszentjévé nyilvánította. II. János Pál pápa 1999. június 
16-án iktatta a szentek sorába. 

 

Európa népeit leginkább az Isten szeretete kötheti össze tartósan és békében. 
Az Árpád-házi királyok és szentek életük példájával  

ezt segítették elő leginkább. 
 

♣ Ünnepe: július 24. 

 Beszéljük meg! 
Az Árpád-házi szentek közül kiket ismertünk meg? Van-e példaképed közülük? Miért érdemes megismerni 
szentjeink életét? Milyen helyet, vagy műemlékeket ismersz, amely valamelyik magyar szent életéhez 
fűződik? 
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18. AZ EGYSÉG MEGBOMLOTT 

 Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan 
egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, 
ugyanabban a felfogásban. (1Kor 1,10) 

Ami Korintusban történt, sajnos, máskor és máshol is megtörtént. A szakadás 
rendszerint valamilyen emberi gyarlóságból eredt. Emberi bűnök és tévedések, 
hiúság és féltékenykedés okozta az ellentéteket.  

Az egyházszakadás 
A népek sajátosságainak 
megfelelő gondolkodásbeli, 
szertartási, egyházfegyelmi és 
más hagyománybeli jogos 
különbségek egyre többször 
ürügyül szolgáltak az 
ellenségeskedésre. A 
kölcsönös bizalmatlanság 
következménye lett végül az 
1054-ben bekövetkezett teljes 
szakadás, amikor a nyugati és 
a keleti keresztények kiközösítették egymást az Egyházból. 
A keleti keresztények az apostoli alapítású püspöki székhelyek szerint osztottak 
pátriárkátusokra. Ortodoxoknak, igazhitűeknek nevezik magukat, szemben azokkal a 
keresztényekkel, akik nem fogadták el az egyetemes zsinatok tanítását. Az egyes 
pátriárkátusok egyházkormányzati szempontból önállóak, függetlenek egymástól, a 
pátriárkák egyenrangú egyházfők.   
A történelem során a keleti keresztények közül többen visszatértek Róma 
fennhatósága alá, elismerve ezzel Róma püspökét, mint Krisztus földi helytartóját. Ők 
a görög katolikus testvéreink, akik megtartották ősi szokásaikat és görög rítus 
szerint élik meg keresztény hitüket.  
Reformáció 
A nyugati kereszténységen belül az újkorban egyre 
általánosabbá lett a megújulás igénye. Reformmozgalom 
indult, melynek Luther Márton (1483-1546) állt az élén. (lásd 
a kép) Róma és a reformmozgalom között kiéleződött 
ellentétek alakultak ki, ezek további szakadásokat okoztak. 
Kálvin János (1509-1564) a francia származású reformátor, 
aki a párizsi egyetemen ismerkedett meg Luther tanításaival - 
miután hazájában nem tudta érvényre juttatni reform 
gondolatait - Genfben szigorú elvek szerint szabályozta a 
vallási életet. A Luther Mártont és követőit 
evangélikusoknak, Kálvin János követőit a 
reformátusoknak nevezzük. 
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A XVI. században VIII. Henrik és utódai idején kö-
vetkezett be az anglikán szakadás, mely az angol bi-
rodalom népeit szakította el az Egyház törzsétől. Mivel 
a pápa megtagadta Henrik érvényes házasságának 
semmissé nyilvánítását, a király megszavaztatta a 
parlamenttel, hogy ő mint Anglia királya az (angliai) 
anglikán egyház feje és legfőbb kegyura. A papságot 
a törvény elfogadására kényszerítette. Nemsokára az 
anglikanizmuson belül is különböző felekezetek alakul-
tak ki. VIII. Henrik angol király 1534-ben bejelentette, 
az angol egyház elszakadását Rómától. Kijelentette, 
hogy saját magát tekinti az angol államegyház fejének. 

A házasságtörő uralkodó minden tiltakozás ellenére elérte célját. 
Az anglikán államegyházat a rómaitól eleinte csak a pápaság elvetése és a 
kolostorok felszámolása különböztette meg. Liturgiájában és szervezeti felépítésében 
sok mindent megtartott a katolikus vallásból. Írországban a parlament behódolt VIII. 
Henrik rendeleteinek. Az egyszerű nép hű maradt hitéhez, vállalva az ezzel együtt 
járó véres üldözéseket.  
A kereszténység kétezer éves történetében ezek az ellentétek és ellenségeskedések 
történetünk legszomorúbb lapjai. A keresztények széthúzása megbénította az 
evangélium erejét. Terjedni kezdett a közöny, a nem törődés egymással és Jézus 
ügyével. Napjainkra jellemző, hogy egyre több anglikán egyházi vezető és közössége 
kéri felvételét a katolikus Egyházba.  
„Nagy Britanniában majdnem ezer anglikán tért át a katolikus vallásra a nagyhéten és 
vált ezzel a Walshingham-i Miasszonyunkról elnevezett ordinariátus (püspökség) 
tagjává. 
A pápa által kiadott apostoli konstitúció (Anglicanorum Coetibus) nyomán létrehozott 
szervezet azoknak az anglikánoknak biztosítja ezt a lehetőséget, akik teljes 
közösségre akarnak lépni Rómával. Körülbelül harminc csoport lépett most be a 
katolikus Egyházba, köztük hatvan klerikus (egyházi személy). 
Sokan vannak azok is, akik most kezdték meg a felkészülést arra, hogy a római 
egyház tagjává váljanak. Azokat az anglikán papokat, akiknek kérését a Hittani 
Kongregáció elfogadta, pünkösdkor szentelték katolikus pappá. – tájékoztatott a SIR 
hírügynökség.” (Magyar Kurir 2011) 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: Kassai vértanúk; Mórus Szent Tamás; Katolikus megújulás Magyarországon. 
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A POLITIKUSOK VÉDŐSZENTJE 
Morus (Mórusz) Szent Tamás (1478—1535) 

Tamás angol államférfi és humanista VIII. 
Henrik király egyik legbefolyásosabb 
tanácsadója volt. 1529-ben a király 
kancellárrá nevezte ki. Ő azonban 
hamarosan szembefordult a pápával 
szembeforduló urával, aki saját magát 
tette meg az angol egyház fejévé. Ezért 
lemondott méltóságáról és vidéki birtokára 
vonult vissza. Sem a király házasságának 
érvénytelenségét nem ismerte el, és a 
király által megkövetelt hűségesküt sem 
volt hajlandó letenni. Az uralkodó 
parancsára börtönbe került, majd 
lefejezték. 
Leghíresebb művében a tökéletes állam 
képét rajzolja meg, amelyben a 
szabadság és igazságosság uralkodik. 
Erőteljesen bírálta a korabeli egyházi 
állapotokat, de a pápasághoz ragaszkodó 
nézeteiért bátran vállalta a halált.  

 
 
 
 
 

Istenünk, ki Morus Tamás életében az igaz hitet a vértanúságban teljesítetted 
be, kérünk, engedd, hogy szentjeid közbenjárásától megerősödve, a hitet, amit 

szavunkkal vallunk, életünk tanúságával is bizonyítsuk. Amen. 

♣ Ünnepe: június 22. 

 Beszéljük meg! 
Értelmezzük: mit jelent, hogy az anglikán egyház államegyház? Korunkban, amikor olyan sok anglikán pap 
tér vissza a katolikus egyházba, mi akadályozza legjobban az Egyházzal való egyesülést? 
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A KATOLIKUS MEGÚJULÁS MAGYARORSZÁGON 
Oláh Miklós prímás (1493—1568)  

 
Hazánkban a reformáció utáni megújulás elindítója 
Oláh Miklós érsek volt, aki németalföldi 
tartózkodása idején ismerkedett meg a hitújítás 
veszélyeivel, és felismerte annak ellenszereit is. 
Hazatérése után mint egri püspök részt vett a 
Tridenti Egyetemes Zsinaton, ezt követően pedig 
hamarosan (1553-ban) Esztergom érseke, az 
ország prímása lett. 1564-ben Nemzeti Zsinatot 
hívott össze. Legfontosabb feladatának tekintette a 
paphiány megszüntetését, valamint a papi 
műveltség és fegyelem erősítését. Papnevelő 
szemináriumot alapított (1566), amelynek 
vezetését a jezsuitákra bízta. Prédikáció-
gyűjtemények kiadásával megindult a szellemi 
küzdelem, amely Oláh Miklós halálát követően rövid 
időre megakadt. 
 

Pázmány Péter érsek (1570—1637)  
 

A katolikus megújulás vezéralakja Váradon 
született protestáns (református) nemesi 
családból. A kolozsvári jezsuita gimnáziumban 
tanult, ahol 10 éves korában tért át a katolikus 
hitre. 18 éves korában belépett a jezsuita 
rendbe. Novícius éveit Krakkóban töltötte, majd 
Bécsben és Rómában tanult. Ennek 
befejezése után a gráci egyetemen tanított. 
1607-ben véglegesen hazatért, és a magyar 
katolikus megújulás (rekatolizáció) 
vezéregyénisége lett. Arra törekedett, hogy 
irodalmi munkásságával előmozdítsa a magyar 
katolikus életet. Szóban és írásaiban egyaránt 
hatásos térítőtevékenységet folytatott. 
Esztergomi érsekké való kinevezése (1616) 
után egyik fő feladatának tekintette a 
papképzés előmozdítását. Tisztában volt azzal, 

hogy a hitújítókkal szemben csak az erkölcsös és művelt, evangéliumi lelkületű 
papság lehet hiteles. Ezen célok érdekében két ma is fennálló intézményt alapított: 
1623-ban Bécsben papnevelő intézetet (ma Pázmáneum), majd 1635-ben a 
nagyszombati egyetemet, amelyet később Budapestre telepítettek át.  
(Mai jogutóda az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az ELTE és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (a PPKE). Jezsuita rendtársai segítségével számos magyar főurat 
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sikerült visszatérítenie jobbágyaival együtt a katolikus keresztény hitre. Szónoklatai, 
szentírás-magyarázatai az egyszerű emberek számára is jól érthetőek voltak. 
Pázmány Péter még a szinte teljesen protestáns Magyarországon született, amikor 
meghalt, az ország lakosságának csaknem a fele újból katolikus volt. 
 

Esterházy Miklós nádor (1582—1645) 
 
A fejedelmek szabadon választhattak a római katolikus és az evangélikus felekezetek 
közül, alattvalóiknak pedig követniük kellett a fejedelem vallását, vagy elköltözhettek 

egy másik fejedelemségbe. Az elv 
megfogalmazása latinul: cuius regio, eius et 
religio (magyarul: akié a föld, azé a vallás). 
A lutheránusnak keresztelt magyar főurat 
Esterházy Miklóst családja kitagadta, mivel 18 
éves korában katolizált. Ő ennek ellenére hű 
maradt a katolikus hithez. Házassága révén 
az ország egyik leggazdagabb főura lett. 
Művelt és lelkes katolikus ember volt, aki 
szívesen és hozzáértően vitázott vallási 
kérdésekről. Ezeket a gyakran az asztalnál 
megkezdett viták nemegyszer levélben is 
folytatta. Eredményeként például a befolyásos 
Nádasdy Ferenc gróf a katolikus hitre tért.  
Esterházy Miklós 29 főurat térített meg, akik 
aztán jobbágyaikkal együtt visszatértek a 
katolikus hithez.  
Ő maga nem volt erőszakos. Protestáns 

jobbágyait nem kényszeríttette a katolikus vallás felvételére. Számukra népmissziókat 
szervezett, amelyek hatására többen visszatértek őseik hitére. Esterházy Miklós 
világi apostolként tevékenykedett a magyar katolikus Egyház megújulása 
érdekében. 
 
 
 

 Beszéljük meg! 
Kik voltak a magyar katolikus megújulás vezéralakjai? Mit jelent a rekatolizáció kifejezés? A legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint az ország hány százaléka katolikus? És hány százaléka keresztény? Miért 
jellemzi korunkat az ökumenizmus? Esterházy Miklós példája mire tanít bennünket ma élő katolikusokat a 
hitehagyott társadalomban? 
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19. AZ EGYSÉG ÚTJÁN 

 Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből 
részesülünk. (1 Kor 10,17) 

A jóakaratú keresztények mindig tudatában voltak, hogy a 
szakadás tényébe nem szabad belenyugodni. Az 
egységtörekvések az elmúlt századokban a keleti és 
nyugati keresztények közt, különféle részleges uniókban 
meg is nyilatkoztak. Így jött létre pl. a magyar görög 
katolikus egyház is. Azonban ezek a törekvések csak 
részeredményeket értek el. 
A megbékélés érdekében meg kell ismernünk önmagunkat 
és egymást, hogy szeretetünkkel jóvátegyük évszázadok 
bűneit. Így jutunk közelebb Jézushoz, és ha eljutunk hozzá, 
akkor általa ismét egyek leszünk. 
Különvált testvéreink közt a Szentlélek hatására mozgalom kezdődött az összes 
keresztények egységének helyreállítására. Ez az uniós v. ökumenikus 
mozgalom. Ennek talán első, de legbiztatóbb kezdeményezése a „keresztény 

egység ima-hete". Ezt az anglikánok 
indították el, hogy a világ valamennyi 
kereszténye, közösen, egy időben 
imádkozzon a keresztény egység 
megvalósulásáért. Ez a mozgalom a 
katolikusok között is visszhangra talált. Új 
lendületet adott az egységtörekvésnek a 
II. Vatikáni Zsinat, melyre XXIII. János 
pápa mintegy 40 nem-katolikus 
megfigyelőt hívott meg. A Zsinat külön 
határozatban szólt „A keresztény 

egységtörekvésről." 
 

Akik az egységre törekszünk a Szentháromságot imádjuk és Jézus Krisztust 
valljuk Urunknak és Megváltónknak. Azok, akik hisznek Jézus Krisztusban és a 

keresztségben a kegyelmi élet részesei lettek, már Krisztus egyházához 
tartoznak akkor is, ha tanításbeli, fegyelmi és szervezeti különbségek 

akadályozzák az egység megvalósulását. 
 

Az egységmozgalom célja, hogy Krisztus követőit a Lélek egy Testté alakítsa (vö. 
1Kor 12,13.), hogy mindnyájan egy kenyérben részesedve legyünk eggyé Jézusban 
(vö. 1Kor 10,16-17.), és így teljesíthessük apostoli küldetésünket, a közös 
tanúságtételt (vö. Jn 17,20-23). 
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 Ökumenikus mozgalomnak nevezzük a mai egyházi használatban az egész világ 
keresztényeinek egységéért elindított törekvést. A kiközösítés valamely egyházi 
közösségből való kizárást jelent. Mint büntetésnek az a célja, hogy a bűnös mielőbb 
tegye jóvá vétkét. - A kiközösített régen nem vehetett részt a közös istentiszteleten. - 
Szigorúbb formája volt, amikor a közösség tagjainak minden érintkezést meg kellett 
szakítaniuk a kiközösítettel. 
Az egységet a szeretetben való megújulással szolgáljuk. Minél inkább megvalósítjuk 
Jézus tanítását, annál közelebb jutunk egymáshoz. A kereszténység történelme 
során emberi gyarlóságból súlyos szakadások támadtak a keresztény 
közösségekben.  

 

A keresztény egyházak egységére azért van szükség, mert csak az 
egyetértésben valósulhat meg a szeretet, mely a keresztény tanúságtétel alapja. 

 Beszéljük meg! 
Olvasmány: Az ökumenizmus korának pápái; Milyen okai voltak az Egyházon belüli széthúzásoknak? 
Milyen következményekkel jártak ezek a széthúzások? Ma is hatnak még ilyen okok a keresztények 
között? Hogyan segíthetjük elő a keresztények egységét? Részt vehetek-e a különböző közösségekhez 
tartozó keresztények egymás istentiszteletein? Igényelhetnek-e ott lelkipásztori szolgálatot? Olvassuk el Jn 
10,1-18. és 17,20-26. Mit tett Jézus juhaiért? Miért tartja fontosnak követőinek egységét? Hogyan 
valósulhat meg a keresztény egyházak egysége? Milyen tanításbeli különbségek akadályozzák még az 
egység megvalósítását? Milyen különbségek maradhatnak meg az egység megvalósítása után is? 
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TAIZÉI KÖZÖSSÉG - 
ÖKUMENIKUS MOZGALOM 

Roger Schütz 1940-ben vásárolt házat Taizében ahol barátaival együtt hamarosan 
több személynek nyújtott menedéket, köztük zsidóknak, kisebb keresztény csoportok 
tagjainak, vagy egyéb okból 
üldözötteknek. A háború után árván 
marad gyerekeket fogadtak be, illetve 
kapcsolatba kerültek a környéken fogva 
tartott német hadifoglyokkal is. 1949-ben 
hét testvér tett fogadalmat, ezzel 
hivatalosan is létrejött a 
szerzetesközösség. Roger testvér a 
közösségi együttélést szabályozó regulát 
szerkesztett. Az évek során egyre több 
férfi csatlakozott hozzájuk, és napjainkban 
a szerzetesek száma meghaladja a 
százat. A szerzetesek körülbelül harminc 
országból és különböző felekezeti 
csoportokból származnak. 
A közösség eszmerendszerének 
középpontjában a kiengesztelődés áll. A szerzetesközösség ökumenikusan 
szerveződik, így egyetlen keresztény egyház fennhatósága alatt sem áll. Fennállása 
során az összes nagy keresztény egyház feje megfordult Taizében. Az eredeti 
elképzeléseknek megfelelően a szerzetesközösség nem kíván külön vallási 
irányzattá válni, hanem arra buzdítja a vele kapcsolatba kerülő fiatalokat és 
idősebbeket, hogy a Taizé-i közösségi élmény segítségével, de saját nemzeti-
vallási vagy egyéb közösségüknek igyekezzenek teljesebb értékű tagjává válni.  
A szerzetesközösség alapszabálya szerint semmilyen adományt nem fogad el, a 
szerzetesek maguk biztosítják megélhetésüket. 
Szertartásrendjük egyszerű és modern, amelyben fontos szerepet kapnak a meditatív 
énekek. A közösség imatermeire a leegyszerűsített formák jellemzők. A 
szertartásaikban is kifejeződik a közösség nemzetközi és ökumenikus jellege. Bár a 
közösség nyugati eredetű, a taizéi dalok stílusa erős keleti keresztény hatást mutat, 
az ikonok használata is az ortodoxiára utal. A dalok és imák a legkülönbözőbb 
nyelveken hangzanak el a közösség előtt, kiadványaikat, internetes publikációikat 
gyakorlatilag az összes európai, és a nagyobb világnyelvekre lefordítják.  
Taizé egész évben nyitva áll az odalátogató fiatalok előtt, akik felekezeti 
hovatartozástól függetlenül töltenek itt el rövidebb, hosszabb időszakot. Az egyes 
országokban helyi taizéi imacsoportok tevékenykednek. A közösség minden év 
végén ökumenikus ifjúsági találkozókat (közismert nevén "taizéi találkozókat") 
szervez európai nagyvárosokban, amelyek rendszerint fiatalok tízezreit vonzzák.  
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AZ ÖKUMENIZMUS KORÁNAK PÁPÁI 
VI. Pál (▲1963—†1978) keresztény egység előmozdítója 

 
Megválasztása után azonnal hitet tett a zsinat és a világ felé való nyitás folytatása 
mellett. Az 1963-ban összeülő II. Vatikáni Zsinati ülésszakra világi megfigyelőket is 
meghívott. A zsinat bezárása után hozzálátott a zsinati határozatok végrehajtásához. 
A zsinat szellemének megfelelően a közös felelősség szerveként a püspökkarok 
választott képviselőiből és vezetőiből püspöki szinódust alapított és ezt 1967-ben 
hívta össze. Azóta 3 — 4 évenként tartanak szinódust, s a szentatya minden 
alkalomra egy-egy sajátos témát tűz ki megvitatásra. A szinódusok után a közös 
munka eredményei egy-egy pápai körlevélben megfogalmazva jelennek meg. 
1964. januárjában elzarándokolt a Szentföldre, ahol Szent Péter óta még nem járt 
pápa. Ott az Olajfák hegyén találkozott Athenagorász (1948—1972) konstantinápolyi 

pátriárkával. 9 apostoli utat tett szerte a 
világban, 1964-ben elment Bombayba, az 
Eukarisztikus Kongresszusra, 1965. 
októberében beszédet mondott az ENSZ 
közgyűlése előtt. 1965. december 7-én, a 
Zsinat bezárásának előestéjén 
Athenagorász konstantinápolyi 
pátriárkával közösen visszavonták az 
1054-ben a keleti és a nyugati Egyház 
kölcsönösen kimondott kiátkozást. 
 A világ akkori helyzetét figyelembe véve 

folytatta a békés egymás mellett élés politikáját. 
 

Szent II. János Pál (▲1978 —2005) az utazó pápa 
 

Az első szláv, és egyben 1523 óta az 
első nem olasz pápa a lengyel 
származású krakkói érsek, Karol 
Wojtyla. Névválasztásával kifejezésre 
juttatta, hogy elődjei egyházpolitikáját 
kívánja folytatni. Mély lelkületű, 
gondolkodó, író és lelkipásztor egy 
személyben. II. János Pál pápa 
enciklikáiban és beszédeiben, 
amelyeket a hívek, tudósok vagy más-
más csoportok előtt mond, az élet 
szinte valamennyi kérdésével 
foglalkozik, kifejtve az Egyház tanítását. Ő vezette be a kétévente megrendezésre 
kerülő Világifjúsági Találkozókat, amelyeken a magyar fiatalok is rendszeresen részt 
vesznek. 
Rendszeres főpásztori útjai során hívek millióival került személyes kapcsolatba. 
Látogatásai során szinte mindenütt fellendült a hitélet. Gyakran a hívek érdekében a 
vallástalan diktatúrák kérdéseivel kellett szembe néznie. 1981-ben merényletet 
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kíséreltek meg ellene. Felépülése után töretlenül ott folytatta, ahol abbahagyta. Azóta 
minden évben 3 — 4 lelkipásztori utat tett. A liberális (szabadelvű) gondolkodók 
konzervatívnak, értékmegőrzőnek tartják, mert a modern világban is arról beszél, 
hogy létezik menny és pokol. Hirdeti az Eukarisztia és a Szűzanya tiszteletét, szilárd 
álláspontot képvisel a születés előtti emberi élet védelméről, a házasság 
szentségének felbonthatatlanságáról, valamint a papi nőtlenség kérdésében. 
 II. János Pál pápa 1980. húsvétján Szent Gellért püspök születésének ezredik 
évfordulója alkalmával, és 1981. novemberében Árpád-házi Szent Erzsébet halálának 
750. évfordulóján hozzánk magyarokhoz külön magyar nyelvű levelet küldött, 
amelyekben sajátos magyar helyzetünkhöz szólt hozzá, és adott iránymutatást 
püspökeinknek, papjainknak és minden hívő embernek. Kétszer járt 
Magyarországon, 1991. augusztusában és 1996. szeptemberében. Mindkét 
alkalommal hatalmas tömeg vett részt a szentmiséin, és milliók hallgatták beszédeit, 
amelyeket a rádió és a televízió egyenes adásában közvetített. 

A szent életű, mindenki által szeretett és tisztelt pápát  
2011. május 1.-én XVI Benedek pápa a boldogok sorába, Ferenc pápa 2014. 

április 14-én  a szentek sorába emelte. 
 

XVI. Benedek (▲2006-2013 ) Az újra evangelizáció pápája 
 
A német származású tudós pápa a világ legidőszerűbb 
kérdéseiről adott ki nagy jelentőségű pápai enciklikákat. 
Pápaként mondott első miséjén többször is emlékeztetett 
a később szentté avatott XXIII. János pápa által összehí-
vott II. vatikáni zsinat döntéseire, és leszögezte, hogy II. 
János Pál pápa irányvonalát kívánja folytatni. 
Megválasztásakor a XVI. Benedek nevet vette fel. Pél-
daképe Nursiai Szent Benedek rendalapító, Európa védő-
szentje. Másik érve, hogy XV. Benedek nyomdokait sze-
retné folytatni, akit a béke pápájának is hívnak. 
XVI. Benedek a nyolcadik német pápa a történelem fo-
lyamán. Betegségére és idős korára hivatkozva 2013. feb-

ruár 28.-i hatállyal lemondott a pápai trónról. Utóda az argentin származású Jorge 
Mario Bergoglio, aki a Ferenc pápa nevet választotta. 

 Beszéljük meg! 
Milyen szerepet töltöttek be a pápák az Egyház életében? Mi a feladata a nunciusnak?  
Hogyan viszonyult az Egyház vezetése a fasizmushoz, kommunizmushoz és a háborúkhoz? 
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20. AZ ÉLETSZENTSÉG ÚTJÁN 
Az Úr egyeseknek azt adta hivatásul, hogy az ő nagy, egyetemes szeretetéről 
különleges módon tanúskodjanak. 

Kaszap István (1916—1935) 
Nyolc éven át a székesfehérvári ciszterci gimnázium 
tanulója volt. Mint jó cserkészvezető, tudatosan 
törekedett a megbízható, pontos munkára, 
tisztaságának megőrzésére. Szívesen ministrált. 
Sokat betegeskedett. Betegségét nagylelkűen 
vállalta. Ami keresztet ad az Isten, azt jó szívvel, 
örömmel kell elviselni. Szívós és kitartó munkájának 
eredményeként az országos ifjúsági tornász 
bajnokcsapat tagja lett.  
A sikeres érettségit követően a jezsuita rendbe 
lépett. A budai Manrézában kezdte meg a kétéves 
novíciátust, de hamarosan megbetegedett.. Végül a 
megromlott egészségi állapota miatt hazaküldték a 
rendből. Remélte, hogy néhány hónap múlva 
gyógyultan visszatérhet, de nem így történt. 
Mandulaműtétje után 10 nappal otthonában 
belázasodott, és többé nem tudott nyelni.  
Meggyónt, felvette a betegek szentségét. Ismét kórházba szállították, ahol nehéz 
légzése miatt gégemetszést végeztek rajta. Fájdalmában feszületét szorongatva 
türelmesen imádkozott. Kérte a nővért, hogy hívjon hozzá papot. Mire a nővér 
visszaért, csak utolsó erejével írt üzenetét olvashatta: 
Isten veletek! Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten 
áldjon meg benneteket! — írta. 
Sírját Székesfehérváron a Prohászka – emléktemplom falánál ma is sokan látogatják. 
Számos emléktábla jelzi égi közbenjárását. Boldoggá avatási eljárását még a ’40-es 
években megindította a székesfehérvári püspökség. A háború utáni években életét, 
személyét méltatlan és hazug szervezett támadásokkal próbálták lejáratni. A 
rendszerváltást követően népszerűsége ismét egyre inkább terjed. A magyar 
jezsuiták által összeállított hiteles életrajza már több kiadásban is megjelent. Ezzel 
egyidejűleg napjainkban a boldoggá avatási eljárása felgyorsult. 
 

 Beszéljük meg! 
Mit köszönhetett Kaszap István a közösségi munkában való részvételének? Miben lehet példaképünk? 
Szükséges velejárója-e az életszentségnek a súlyos betegség? Az idegen, ateista hatalom miért akarta 
gátolni Kaszap István tiszteletét? 
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A SZEGÉNYEK ORVOSA 
Boldog Batthyány László (1870—1931)  

aki betegeiben Jézust látta 
 
Dunakilitin (Győr-Moson-Sopron megye) született főúri 
családban. Már gyermekkorától kezdve orvos szeretett 
volna lenni, hogy segíthessen a szenvedőkön. A 
botlásoktól sem mentes ifjúkor után jutott el az erény 
útjára. Köpcsényben, (ma Kittsee – Ausztria) a 
kastélyában 20 ágyas kórházat rendezett be, ahol a 
szegény betegeket ingyen gyógyította. Nemcsak a 
testükkel, hanem a lelkükkel is törődött. Batthyány doktor 
híre hamarosan elterjedt. Az őt körülvevő szeretet-légkör 
messze földön híressé tette. Boldog házasságukból 13 
gyermekük született. Példás férj és családapa volt. 
Otthonukból sugárzott az igaz keresztény lelkiség. 
Lakóhelyén és környékén rendszeresen és bőkezűen 
támogatta a szegényeket. Igaz magyar ember volt. Az 
ország trianoni megcsonkítása után családjával Körmendre költözött. Itteni 
kastélyában, újabb kórházat létesített. Ekkor már ismert szemész-szakorvosként 
évente több száz hályogműtétet végzett; a betegek sokaságának adta vissza a 
látását. Pénzt nem fogadott el, sőt inkább ő segített az útiköltségek megtérítésével. 
1931. január 22-én hunyt el Bécsben 14 hónapos súlyos szenvedés után. II. János 
Pál pápa 2003. március 23 -án avatta boldoggá. 
„Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a szenvedő 
emberiségnek szolgálatot tegyek és ezáltal a jó Istennek tetsző dolgokat 
cselekedjem. Az Úr kegyelméből évek hosszú során át napról-napra dolgoztam 
kórházamban, tehetségemhez képest segítve beteg embertársaimon. E munkám volt 
forrása számtalan kegyelemnek és azon sok lelki örömnek, amely a magam és 
családom minden tagjának lelkében uralkodott. Azért, mint életemben mindig, e 
helyen is mély hálát adok a Teremtőnek, hogy az orvosi pályára hívott. Ha boldogok 
akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá.” 

    (Részlet Dr. Batthyány László végrendeletéből) 

♣ Ünnepe: január 22. 

 Beszéljük meg! 
Miért nevezzük Batthyány Lászlót a szegények orvosának? Melyik  mondat tetszett a végrendeletéből! 
Indokold a választást! A mai világban miben követhetjük szegények orvosának példáját 
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A SZENTTÉ AVATOTT ÉDESANYA 
Szent Gianna Beretta Molla (1922—1962)  

Aki életét felajánlotta születendő gyermekéért 
Az olasz édesanya gyermekorvosként a szegények 
gyermekeit ingyen gyógyítja. Segít a plébánián, a 
karitászban. Boldog házasságban nevelik három 
gyermeküket. A negyedik gyermeküket várják, amikor 
kiderül, hogy egy nagy daganat van Gianna 
szervezetében. Ő is tudja, hogy mit jelent ez: azonnal 
műtétre lenne szüksége. De azt is tudja, hogy ez a 
gyermek életébe kerülne. A leghatározottabban mondja 
az orvosnak: "Mentsék a gyermeket!" A férje ott áll 
mellette, egy szót sem szól. Ismeri a feleségét. Egy 
akar vele lenni ebben az utolsó nagy döntésében. 
Elvégzik azt a műtétet, ami lehetséges volt, anélkül, 
hogy a gyermeknek ártottak volna. Az orvos falfehéren 

jön ki a műtőből, és ezt mondja a férjnek: „Megmentettük a gyermeket." Az édesanya 
még hazamegy. Mindent elrendez, mint aki nagy útra készül. A nagyhét elején jön be 
aztán újra a kórházba. Azt mondja az 
ápolónőnek: „Nővér, eljöttem, nekem 
most meg kell halnom." Nagyszombat 
délelőtt születik meg a kislánya, akit 
Emmanuelának nevez el, ami azt 
jelenti, velünk az Isten. Azután két 
napra rá meghal az édesanya... 
Szentté avatásán (2004) ott volt még 
az egész család, a férje és a gyerekek. 
A legkisebb lánya is, Emmanuela, aki 
maga is orvos lett. Aki annak 
köszönhette az életét, hogy ilyen 
édesanyja volt, aki úgy adott életet, 
hogy a maga életét adta oda. 

(Gianna Emanuela és Laura Molla édesanyjuk boldoggá avatásakor) 

 Beszéljük meg! 
Mikor kezdődik az emberi élet? Mi volt Gianna Beretta Molla foglalkozása? Hogyan kell készülni egy mai 
lánynak az édesanyai hivatásra? Ajánlott irodalom: H. Brem O.Cist.: A boldoggá avatott édesanya 

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 
(Jn 15,13) 
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SZEMBEN AZ ATEISTA ÁRRAL 
Mindszenty József (1892—1975) 

 

A szovjet megszállás alatt a kommunista államhatalom 1948. júniusában 
államosította a keresztény iskolákat, majd eltörölte a kötelező iskolai hitoktatást 
(1949). A fakultatív iskolai hitoktatást szabályozó törvény (1950) pedig lehetővé tette, 
hogy egyre jobban visszaszorítsák a hitoktatást. 1951-ben az elsőáldozási és 
bérmálási felkészítést is rendelettel szabályozták. Hittankönyveket csak korlátozott 
példányszámban engedtek kiadni. Az egyházi újságok nagy részét betiltották, s ami 
megjelenhetett, azt is szigorúan cenzúrázták. 

Feloszlattak minden vallásos egyesületet, 
megnehezítettek minden templomon kívüli lelki-
pásztori munkát, és csírájában igyekeztek elfojtani 
az iskolai hitoktatás pótlására kezdődő templomi 
oktatásokat. Számos papot és világit bebörtönöz-
tek és elítéltek — rendszerellenes tevékenységgel 
vádolva őket — amiért gyerekekkel és fiatalokkal 
foglalkoztak. 
A kibontakozó vallásellenes küzdelemben a ka-
tolikus Egyház Mindszenty József bíboros veze-
tésével hősiesen szembeszállt a hatalmat mindin-

kább kezükbe ragadó baloldali ateista erőkkel. Azért, hogy tőle megszabaduljanak 
1948 végén a belügyi szervek letartóztatták, megalázták, súlyosan megkínozták, 
majd néhány munkatársával ún. népbíróság elé állították. Látványos kirakatperben 
államellenes tevékenység vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. 
1956. október 23-án Mindszenty bíboros kiszabadult fogságából. November 3-án 
rádiószózatban megbékélésre és békés újjáépítésre szólította fel az ország 
népét. Nyomatékosan szólt az egyházak szabadságáról és Magyarország 
függetlenségéről. XII. Piusz pápa is felemelte szavát hazánk függetlenségének és 
szabadságának tiszteletben tartásáért. A forradalom leverése után Mindszenty 
József hercegprímás a budapesti amerikai követségen talált menedéket. 1971-
ben a bíboros elhagyhatta az országot, majd Ausztriában élt. Innen látogatta végig 
a világban szétszóródott magyarokat, akik mindenütt ujjongva köszöntötték a hőslelkű 
magyar bíborost. 1975-ben hunyt el. Minden testi és lelki szenvedést — országáért 
felajánlva — hősiesen tűrt, és Egyházának mindvégig állhatatos, hűséges fia maradt. 
Hamvait 1991. május 4-én Mariazellből ünnepélyesen Esztergomba szállították, s 
a Bazilika kriptájában végső nyughelyére helyezték. Korunk mártír sorsú bíborosának 
sírjánál ma is sokan imádkoznak hazánkért. 

 Beszéljük meg! 
Mit akart megakadályozni Mindszenty József esztergomi érsek?  
Mit nevezünk koncepciós pereknek? 
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SZERZETESEK, RENDALAPÍTÓK 

…Ha tökéletes akarsz lenni - felelte Jézus -, 

add el, amid van, az árát oszd szét a 
szegények között, így kincsed lesz a 
mennyben. Aztán gyere és kövess engem! 
Ennek hallatára az ifjú szomorúan távozott, 
mert nagy vagyona volt. … 

…Bizony mondom nektek, a gazdagnak 

nehéz bejutnia a mennyek országába. Újra 
azt mondom: Könnyebb a tevének átmenni a 
tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten 
országába… 

…Aki nevemért elhagyja otthonát, 

testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, 
gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s 
az örök élet lesz az öröksége.    

                             (Mt 19,21; 23;29.) 
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AZ ISTENNEK SZENTELT ÉLET 

olvasmány 

 Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen a házasságra, van, akit az 
emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. 
(Mt 19,12.) 

Az évszázadok hosszú 
sora mindig voltak férfiak 
és nők, akik a mennyek 
országáért lemondtak a 
földi élet javairól. Családi 
fészek helyett Krisztus 
nagy családjában lettek 
lelki értelemben vett apák 
és anyák, egymás közt 
pedig testvérek. Nem 
azért tettek így, mert nem 
akadt számukra 
házastárs. Jézus 
választotta ki őket erre a 
hivatásra. 

A szűzi élet legnagyobb szépsége az a közvetlen, bensőséges viszony, melyet 
kezdeményez választottjával. Legszebb gyümölcse pedig az az új közösség, amelyet 
nem a test és vér, vagyon vagy hatalmi szó tart össze, hanem a testvéri szeretet. A 
szerzetesi életet vállalók általában közösségben, együtt élnek, hivatásukat, 
tevékenységüket elősegítő, közösségi szabályok, regula szerint. A közösséghez való 
hűségre fogadalommal ígéretet tesznek. Szerzeteseknek nevezzük őket. 
Szegénységben és engedelmességben élnek. Nem gyűjtenek vagyont, mert a Kincs 
már az övék. Maguknak csak annyit tartanak meg, amennyi szolgálatukhoz 
szükséges. Így sorsközösséget vállalnak a világ szegényeivel. Az „enyém-tied" 
helyett, a „miénk"-et ismerik, mely minden más, szellemi és lelki érték megosztást is 
jelent. Többre becsülik a közös munkát, az egyetértésben hozott döntéseket. 
Következetesen megvalósítják a szentírási buzdítást: „Engedelmeskedjetek 
egymásnak, Krisztus iránt való tiszteletből." (Ef 5,21.) Az igazi nagyság a 
szolgálatkészségben mutatkozik meg. (Vö. Fil 2,5-11.) Erre minden közösségnek 
szüksége van, hogy eredményesen teljesíthesse feladatát. 
Mindezek a mozzanatok csak töredékei egy nagy-nagy hitvallásnak, annak, hogy 
Jézus Krisztus köztünk él! Az ilyen szerzetes közösségek az Egyház erőforrásai. 
Nem osztják meg az egész Egyház közösséget, hanem szolgálják. Olyan célokért 
adják életüket, amire más nem tudna vállalkozni. 
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21. AZ ELSŐ SZERZETESEK 

 Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen a házasságra, van, akit az 
emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. 
(Mt 19,12.) 

Az első századokban találkozunk már olyan embereket, akikben felmerült az igény, 
hogy otthagyva a züllött városokat, Egyiptom és Palesztina sivatagjaiban keressenek 
új otthont. Életüket az evangélium szerint irányították. Kezük munkájával keresték 
szegényes mindennapijukat. Nőtlenséget, szüzességet fogadtak. Ezeket a 
sivatagban lakó, pusztában élő keresztényeket nevezzük remetéknek. 
Később közösségekbe tömörültek. Így alakultak meg a szerzetes közösségek. A 
szerzetes közösségek hivatása, hogy sajátos szolgálatukkal Krisztus szeretetének 
hősi jelei legyenek. A szerzetesek fogadalommal kötelezik el magukat a különleges 
szolgálatra. A fogadalom Istennek tett ígéret, mely a szerzetesek egyenlőségének az 
alapfeltétele. Egyben egy új életforma alapja, és az életszentségre vezető út. 

A szegénység fogadalma által a 
szerzetes lemond a személyi 
tulajdonról. Ezáltal a szerzetesi 
közösségben létrejön az egyenlőség. 
Minden szerzetes szabaddá válik a 
felesleges gondoktól az önátadásra. 
A szüzesség (tisztaság) 
fogadalmával a szerzetes lemond a 
családi kötöttségekről. A közösségen 
belül valamennyien egy nagy családot 
alkotnak, ahol testvérként élnek. 
Mindezek által a szerzetesek minden 

emberi kötöttség nélkül szabadon szolgálják az Istent. A szerzetesek szigorú 
napirend szerint élnek. Az egyes közösségek szabálygyűjteményét a regula 
tartalmazza. 
Az engedelmesség által lemond élete önálló irányításáról. A közösségen belül 
ezáltal kialakul egyfajta rend, és fegyelem a feladatok ellátására. A szerzetes 
megszabadul a hatalmi törekvésektől, s elfogad mindenféle szolgálatot. 

 Beszéljük meg! 
 
Milyen szerzetesrendeket ismerünk? Mivel foglalkoznak? Miért van szükség különféle szerzetesrendekre? 
(Egyes rendek megszűnnek, ugyanakkor újabbakat alapítanak.) Mik a szerzetesi hivatás jelei? Lehet-e a 
világban szerzetes életet élni? Olvassuk el: Mt 19,10-30. és Fil 2,5-8. Beszéljük meg, kik vállalhatják 
Jézusnak ilyen követését? Mit jelent, a „zárda”, miért mondjuk, hogy a zárda kilincse, belül van és nem 
kívül? 
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22. A BOLDOG EGYEDÜLVALÓSÁG,  
EGYEDÜLI BOLDOGSÁG 

 Ha tökéletes akarsz lenni, add el amid van, az árát oszd szét a szegények 
között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!  

(vö. Mt 19,21) 
Remete Szent Antal (250?—356) 

 
A remeteség virágkorát a IV. században, 
Egyiptom pusztáiban élte. remetékkel. Teljes 
önuralomra, egyéni szabadságra és a 
vértanúeszmény megvalósítására való 
törekvés, szigorú önsanyargatás, az elmélyült 
szentírás olvasás és ima jellemezte a remeték 
életét. A nép tisztelte őket. Közülük többen 
lelkivezetői feladatokat is ellátták. Remete 
Szent Antal Egyiptomban született, jómódú 
családban. A Szentírást szívesen hallgatta, 
idővel már könyv nélkül tudta. Tizennyolc 
évesen a család birtokainak örököse lett, de 
nem talált örömet a vagyonban, pénzben. 
Szülei halála után gondoskodott húgáról, majd 
javait szétosztotta a szegények közt, elvonult 
a pusztába, ott bűnbánó, dolgos életet élt. A 
kísértések ellen még nagyobb 
önmegtagadások vállalásával küzdött. Mint az 
egyiptomi remeteség atyja követőivel az Egyház hű fia maradt. Sokan keresték fel 
tanácsait kérve. Így vált a hozzáforduló emberek bölcs lelkivezetőjévé. A 
Diocletianus-féle üldözés idején támogatta a hitvallókat. Szeretett volna vértanúvá 
válni, de Isten más utat szabott neki. 
Életművének jelentősége abban áll, hogy a szétszórtan élő remeték először körülötte 
tömörültek közösségbe. Ezt az életformát tanítványai fejlesztették tovább. Szervezett 
remeteközösségeket hoztak létre, és ezzel nagy lépést tettek a szerzetesi élet egyik 
legfontosabb elemének, a közösségi életnek a kialakításához. 

♣ Ünnepe: január 17. 

 Beszéljük meg! 
Hallottál-e mai remetéről? Hogyan élnek a remeték? Mivel foglalkoznak? 
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23. SZENT BENEDEK ÉS A BENCÉSEK (O.S.B.) 
Szent Benedek (480?—547) 

 
Az előkelő származású Benedek 480 körül született 
Nursiában (ma Norcia – Olaszország). Római tanulmányai 
után három évig szigorú vezeklő életmódot folytatva, 
egy barlangban húzta meg magát. Pásztorok vitték hírét 
az emberek közé és ezután már sokan zarándokoltak 
hozzá. Egyre több remete vette körül. Barlangja 
közelében 12 kolostor-telepet létesített, melyekben 
igazi szerzetesi életet éltek. Benedek legszívesebben a 
kezdők nevelésével foglalkozott. Hosszú remeteségét egy 
féltékeny pap áskálódása miatt szakította meg. 
Elvándorolt délre, majd Monte Cassinón új kolostort 
alapított (529), amely a bencések anyakolostora lett. Templomot és kolostort épített, 
sok szegényt támogatott, sokakat megtérített, megírta monostori szabályzatát a 

Regula monasteriorumot, amely ma 
is a nyugati szerzetesség 
alapszabálya. A Regula értelmében a 
szerzetesek életét az imádság és a 
munka tölti ki. Jelszava: Imádkozzál 
és dolgozzál! (Ora et labora!) A 
Benedek által vázolt életforma a 
erkölcsi fejlődést szolgálja, az 
állhatatosság próbakövének tekintette 
a helyben maradást. Az apát Istentől 
kapott tekintéllyel kormányozza 
monostorát, ahol a szerzetesek 
Krisztus iránti szeretetből 
engedelmeskednek. 547. március 21-

én halt meg. Követői – a bencések –megtérítették, műveltségre tanították Európát. 
Iskoláikban ma is a társadalom legkiválóbb tagjait nevelik. VI. Pál pápa 1964. október 
24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.  

♣ Ünnepe: július 11. (bencés közösségben március 21 is) 

 Beszéljük meg! 
Mi lehet az oka, hogy a jómódú előkelő származású Benedek a szerzetesi életet választotta? Hol vannak, 
és mivel foglalkoznak hazánkban a bencések?  
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A SZERZETESI ÉLET FELLENDÜLÉSE 

olvasmány 

 
A clunyi reform 

 
 
A IX—XI században megjelentek a kolostorok fölött védnökséget gyakorló és az 
anyagi ügyeket intéző laikus apátok, akik sokszor családjukkal, hűbéreseikkel 
beköltöztek a kolostorokba, és ezáltal tönkretették azok belső fegyelmét. 
Jámbor Vilmos 910-ben a burgundiai Clunyben kolostort alapított, amelynek a 
feudális hatalomtól és a világi befolyástól való teljes mentességet biztosított. A pápák 
később megadták a kolostornak a püspöki joghatóság alóli függetlenséget. Az új 
kolostorban szigorú volt a fegyelem, hűségesen ragaszkodtak a bencés regulához, a 
világtól elvonultan dolgoztak és mintaszerűen végezték a liturgiát. Innen indult el a 
korszak szerzetesi reformja. A clunyiek számos kolostort megreformáltak, és újakat is 
alapítottak. Hatalmas kolostorszövetséget hoztak létre, melyhez a XII. században már 
mintegy 1150 kolostor tartozott. Célul tűzték ki a hivatásához méltó szerzetesi és papi 
élet és a világi befolyástól mentes egyházkormányzat megteremtését. 
A clunyi mozgalom nagy hatást gyakorolt az egyházmegyés papságra és a hívekre is, 
ezzel elősegítette az egész Egyház belső megújulását. A clunyiek szoros 
kapcsolatban voltak a pápákkal, és együtt küzdöttek a visszaélések ellen és az 
Egyház szabadságáért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clunyi apátság Franciaországban 
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24. RENDALAPÍTÓK, HITTUDÓSOK 
Szent Norbert püspök (1080/85—1134)  

A premontrei rend megalapítója (O.Praem) 
 

Xanteni Norbert 1120-ban határozta el, hogy megújítja Szent Ágoston 
szabályzatát. Első monostorát Premontré völgyében alapította. Az általa vezetett 
közösség szigorú életszabályok szerint élt. A munka mellett fontos szerepet szánt a 
térítésnek és a prédikációnak. Norbert teljes evangéliumi szegénységre, és apostoli 
életre vágyott. Miután rendjét 1126-ban a pápa jóváhagyta Norbertet magdeburgi 
érsekké választották. 1582-ben avatták szentté. Hazánkban jelenleg a rend tagjai a 
szombathelyi és a gödöllői gimnáziumban tanítanak, Csornán lelkipásztori 
tevékenységet folytatnak. 

♣ Ünnepe: június 6. 
 

Szent Bernát egyháztanító (1091—1183)  
A Ciszterci Rend (O.Cist.) megalapítója 

 

Szent Róbert a Szent 
Benedek-i Regula 
tisztaságához akart 
visszatérni, amikor 1098-ban 
Burgundiában megalapította 
Citeaux új monostorát, a 
ciszterci rend bölcsőjét. — A 
rend Szent Bernát hatására 
indult rohamos fejlődésnek. 
Élete során összesen 65 új 
monostort alapított. Írásai és 
szavai révén rohamosan nőtt 
a tekintélye. Pápák és 
uralkodók kérték ki a tanácsát. 
Gyakran kellett egyházpolitikai kérdésekben is megnyilatkoznia. Ilyenkor mindig kiállt 
a pápák mellett. A leghitelesebb értékeket képviselte. Az egyszerűséget, a 
szegénységet és a szigort védelmezve szigorúan bírálta a szerzetesi közösségekben 
fellelhető visszaéléseket. 
A közösség magyar központja Zircen található. A ciszterci szerzetesek ma 
Budapesten, Baján, Egerben, Pécsett és Székesfehérváron végeznek oktató-nevelő 
munkát, valamint részt vesznek a plébániai lelkipásztori munkában. A rend női ágát 
hazánkban az érdi és a kismarosi kolostor képviseli. 

♣ Ünnepe: a magyar Egyházban: augusztus 19. 
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A DOMONKOS REND (O.P.) ALAPÍTÓJA 
Szent Domonkos (1170?—1221) 

 
Domonkos előkelő családban született. Már 
pappá szentelése előtt megnyilatkozott 
segítőkész emberszeretete. 1215-ben 
Toulouse-ban prédikáló közösséget alapított, 
amely lemondott minden állandó 
jövedelemről és koldulásból kívánta magát 
fenntartani. Miközben szegénységben éltek, 
vándoroltak, az Egyház felhatalmazásával 
az Evangéliumot hirdették. Nem húzódtak 
vissza kolostoraikba, hanem a lakosság 
körében a lelkipásztori munkát végeztek. 
A rendi központokban iskolákat alapítottak; 
Rend legtehetségesebb tagjai — köztük 
Aquinói Szent Tamás — egyetemeken 
folytathatták tanulmányaikat. Domonkos 
Bolognában halt meg, 1234-ben avatták 
szentté. 
 A Domonkos-rend munkássága összefonódott azoknak az asszonyoknak a lelki 
gondozásával, akik korábban eltávolodtak az Egyháztól, majd újra visszatértek. A 
prédikátorok számos apácakolostort gondoztak, és katolikus nőmozgalmakat hoztak 
létre. Hazánkba még az alapító életében hozta be a rendet boldog Magyar Pál 
bolognai jogtanár. Domonkos szerzetes volt a Magna Hungáriát felkereső Julianus 
barát is. 
A közösség hivatása ma is az igehirdetés és a lelkipásztorkodás. Magyar 
domonkosok Budapesten, Sopronban, Debrecenben, Nagylózson és Makkosmárián 
végzik lelkipásztori feladataikat. 
A rend női ágát hazánkban a budakeszi, kőszegi kolostor képviseli. 

♣ Ünnepe: augusztus 8. 

 Beszéljük meg! 
Miben egyezik, illetve tér el a Szent Domonkos által alapított közösség szabályzata, életformája az eddig 
megismert szerzetesekétől? Mi lehet ennek az oka? Indokold meg! Melyik magyar szentünk volt domonkos 
rendi szerzetes? 

Szegénységet vállaló tanult igehirdetők szavai hitelesebbek az emberek előtt 
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A FERENCESEK, AVAGY A KISEBB TESTVÉREK 
RENDJE (O.F.M.) 

Assisi Szent Ferenc (1182—1226) 
 
A ferencesek legrégebbi kolduló 
rend. Az itáliai Assisiben jómódú 
kereskedő családban született. 
Késztetést érzett arra, hogy 
minden vagyonáról lemondva 
vándorprédikátorként igyekezzen 
meggyőzni az embereket: térjenek 
meg Istenhez. Az apostolok 
egyszerű élet-módjához való 
vissza-térésre hívta az 
embereket, és ezzel a kor 
legérzékenyebb pontjára tapintott. 
Követői számára az evangélium 
szavaiból össze-állított rövid 

regulát szerkesztett, melyet 1210-ben hagyott jóvá a pápa. Engedélyt kaptak, hogy 
egyszerű bűnbánati és erkölcsi prédikációkat mondjanak. Hamarosan egyre 
többen csatlakoztak hozzájuk a társadalom minden rétegeiből. Szigorú regula szerint 
szerveződő kolostoraik egész Európában elterjedtek. A közösség női ágát, a 
klarisszák rendjét, Szent Ferenc segítségével Szent Klára alapította. Akik nem 
kívántak szerzetesi életet élni, de elveivel egyetértettek, azoknak Ferenc 1221-ben 
harmadrendet alapított. Részükre külön szabályzatot fogalmazott meg. Ferenc az 
utolsó éveiben testben és lélekben sokat szenvedett. Halála után két évvel avatták 
szentté. 
Hazánkban az első ferences kolostort 1228-ban létesítették Esztergomban. A 
klarissza nővérek 1239-ben nyitották meg első magyarországi kolostorukat. Jelenleg 
egy ferences rendtartomány működik hazánkban. Több katolikus iskolát is 
fenntartanak és lelkipásztori munkát is folytatnak. 

♣ Ünnepe: október 4. 

 Beszéljük meg! 
Milyen változásokat hozott az Egyház életében a cluny-i reform mozgalom? Milyen szerepük volt az új 
szerzetes-közösségeknek? A török és a kommunista uralom alatt miért működhetett tovább a ferences 
közösség? Milyen összefüggés van a karácsonyi betlehem és Assisi Szent Ferenc között? Milyen legendát 
ismertek Szent Ferenc életéből? 
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AZ EGYETLEN MAGYAR ALAPÍTÁSÚ FÉRFI 
SZERZETESREND 

Boldog Özséb (1200?—1270)  
a pálos rend (O.S.P.P.E.) megalapítója 

 
Özséb 1246-ban esztergomi kanonokként úgy döntött, hogy remeteségbe vonul a 
Pilis hegyeibe. Itt látomásban részesült, hogy neki kell összegyűjtenie a szétszórt 
remetéket. S így épített a mai Kesztölc falu közelében, a Szent Kereszt tiszteletére 
monostort és egy templomot. Az új rend védőszentjévé Remete Szent Pált 
választotta. Bertalan, pécsi püspök a Mecsekben, 1225-ben monostort emeltetett a 
környék remetéi számára, akik a püspök joghatósága alatt éltek jámbor életet, s 
később csatlakoztak Boldog Özséb közösségéhez. A Szentszék 1308-ban 
engedélyezte számukra az ágostonos regulát, és pápai jogú renddé nyilvánította a 
Pálosokat. 
A rend ezután egészen a török 
megszállásig fejlődött. A török hódoltság 
ideje alatt az atyák missziós tevékenységet 
folytattak a szinte teljesen pap nélkül 
maradt, s ezért a protestáns prédikátorok 
által uralt területeken.  
Buda felszabadulása után (1686) a Pálos 
Rend ismét fejlődésnek indult. II. József 
1786-os feloszlatta a rendet. 
Magyarországon csak 1934-ben nyílt 
lehetőség a hazatelepülésre. A rend 
kibontakozását azonban megakadályozta, 
hogy a kommunista államhatalom 1950-ben feloszlatta a szerzetesrendeket. Ekkor 
hazánkban a pálos szerzetesek száma 38 volt. A tagok toborzása azonban titokban 
folytatódott egyházmegyés kispapok közül, akikről fogadalmaik után még 
szemináriumi elöljáróik, sőt püspökük sem tudta, hogy pálos szerzetesek. 
A rend az igénytelen remeteség szellemét, a hazáért való engesztelés gondolatát és 
a Szűzanya tiszteletét mindig hűségesen ápolta megőrizte. Az ateista uralom idején a 
rend illegalitásban működött, miközben számos rendtársukat bebörtönözték. A 
közösség magyar központja: a növendékképzésre szolgáló kolostor, templommal, 
Pécsett működik. 

♣ Ünnepe: január 20. 

 Beszéljük meg! 
Hol telepedtek le hazánkban az első szerzetes közösségek? Melyek voltak ezek? 
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25. SZERZETESEK A NEVELÉS 
SZOLGÁLATÁBAN 

Merici Szent Angéla (1470—1540)  
az orsolyita rend (O.S.U.) alapítója 

 
Angéla 1470 körül született Itáliában a 
Garda tó melletti Desenzanoban. 
Korán árvaságra jutott, egy rokona 
nevelte őt és nővérét. Belépett 
ferences harmad rendbe. A 
Szentföldre zarándokolva megvakult. 
Jézus életének útját vakon járta végig. 
Látását hazafelé jövet visszanyerte, 
mindezt isteni intésnek 
tekintette.1525-ben Bresciában 12 
lányt gyűjtött maga köré, és a szeretet gyakorlataira oktatta. 
1535-ben Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított, 
szegény lányokat neveltek keresztény szellemben. Társai kezdetben az 
evangéliumi célokat követve világi ruhában családjuk körében éltek, csak később 
formálódtak szervezett apácarenddé. A rend arculatának kialakításában jelentős 
szerepe volt Borromei Szent Károly milánói püspöknek, aki 1567-ben átdolgozta 
szabályzatukat. A különböző orsolyita közösségek elsősorban leányneveléssel, 
valamint a felnőtt nők vallásos oktatásával foglalkoztak. Elemi leányiskoláikban írást, 
olvasást, női tevékenységeket oktattak, és részt vettek a templomi vallásoktatásban. 
Felsőbb leányiskolákban is tanítottak Bentlakásos intézetekben a speciális női 
tevékenységek mellett szerepelt a latin nyelv és a számtan is. Az intézetekre 
jellemző volt az anyai szeretetet, a családias meleget biztosító bensőséges légkör, 
a helytelen cselekedetek megelőzésére szolgáló felügyelet, a féltő gondoskodás, a 
differenciált és enyhe büntetés, a kellőképpen motiváló hatású elismerés és 
jutalom. Angéla Bresciában halt meg 1540. január 27-én. 1807-ben szentté avatták. 
Az orsolyita nővérek napjainkban Győrött, Sopronban, Budapesten és Dombóváron 
iskolát, Egerben és Győrött kollégiumot működtetnek. Munkájukat világi munkatársak 
segítik. 

♣ Ünnepe: január 27. 

 Beszéljük meg! 
Miért volt kiemelkedő jelentőségű Egyházunkban a lányok oktatása Szent Angéla korában? Ki volt Szent 
Orsolya? Milyen kapcsolatban állt Borromei Szent Károly az orsolyita renddel? Miért van nagy jelentősége 
napjainkban is a korszerű, elkötelezett lánynevelésnek? 
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JÉZUS TÁRSASÁGA, A JEZSUITA REND (S.J.) 
Loyolai Szent Ignác (1491—1556) 

 
A katolikus újjászületés legfőbb segítőjévé az 1534-ben alapított jezsuita 
szerzetesrend lett. Céljuk az volt, hogy – a pápai hatalom feltétlen támaszaként – 
visszahódítsák a katolikus Egyháztól eltávolodott tömegeket. A rend megalapítója a 
hányatott életű rendkívül tehetséges baszk katonatiszt, Loyolai Szent Ignác. 
Egy végzetes csatában súlyosan megsebesült; Ekkor végiggondolta életét, majd 
felépülve elajándékozta lovagi öltözékét, és a remeték életmódját választotta. 
Kolduszarándokként eljutott a Szentföldre is, majd igehirdetéshez kezdett. A hivatalos 
Egyház ezt nem vette jó néven, és Ignác egy időre még az inkvizíció börtönét is 
megjárta. Kiszabadulása után rendszeres tanulmányokat folytatott, majd a párizsi 
egyetemen teológusi végzettséget szerzett. Itt talált követőkre, akikből a későbbi 
Jézus Társaság magva verbuválódott. Loyolai Szent Ignác kérésére III. Pál pápa 
hozzájárult az új rend alapításához, s annak szabályzatát 1540. szeptember 27-én 
erősítette meg. A katolikus megújulás élharcosai mindenütt a jezsuiták voltak. 
Főként a katolikus többségű országokban (Spanyolország, Franciaország, Itália, 
Habsburg Birodalom) sikerült a hitélet új stílusát, a barokk vallásosságot 
meghonosítaniuk. Az egyszerűségre törekvő, minden külsőséget elutasító protestáns 
egyházi gyakorlattal szemben az újjászülető katolicizmus a hívők képzeletének 
megragadására, vallásos érzelmeinek fölszítására 
törekedett. Számos iskolát alapítottak. 
Halála után fél évszázaddal V. Pál pápa boldoggá, 
1622-ben XV. Gergely pápa szentté avatta. Teste 
Rómában a Il Gesu (Jézus Neve) templomban 
nyugszik.  
Hazánkban az 1773-as pápai feloszlatásig a 
jezsuiták vezették a legtöbb iskolát. 
Nagyszombatban egyetemet alapítottak. A 
kommunizmus ideje alatt számos jezsuita atyát 
bebörtönöztek, de a rend titokban folytatta 
munkáját. Napjainkban ismét tevékenyen részt vesznek az oktatásban és a 
lelkipásztori munkában. Miskolcon építették fel új gimnáziumukat. 
Ők készítik a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásait. 

♣ Ünnepe: július 31. 

 Beszéljük meg! 
Hallgattad-e már a Vatikáni Rádió adását? Hallottál-e már jezsuita szerzetesről? Mit tudsz a Szív 
Szentjánosbogarakról? 
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LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK... 
Néri Szent Fülöp (1515 –1595) 

 
Firenzében született 1515. július 21-én. 
Gyermekkorában az engedelmességével, fiatal 
korában a tisztaságával tűnt ki. Filippo Neri vidám 
fiatal volt, szülei és társai jó Peppónak nevezték. 
A domonkos atyáknál tanulta meg az evangéliumi 
szegénység szeretetét. A család kereskedőnek 
szerette volna nevelni. Emiatt nagybátyjához 
került Nápoly közelébe, ő azonban nem vonzódott 
a várható gazdagsághoz. Vívódott, mert nem 
tudta eldönteni, mi az igazi hivatása. Sokat 
imádkozott, böjtölt, majd 18 évesen Rómába 
ment. Nevelőnek állt be, miközben szorgalmasan 
tanult. Maga köré gyűjtötte a fiatal ácsorgókat, 
csavargókat. Merész elhatározással 25 éves 
korában nagyon aktívan és hatásosan kezdett 
Rómában téríteni, hatására sokan megtértek. 
Gyóntatója tanácsára, sőt parancsára 1551-ben 

pappá szenteltette magát. Papokból és nevelt gyerekeiből közösséget gyűjtött maga 
köré, ez volt első oratóriumuk a Római San Girolamo della Carita templom mellett. A 
fiatalok itt imádkoztak, hittant, zenét és éneket tanultak. Fülöp igen sok 
önmegtagadást vállalt, sokat imádkozott. Mindig jókedvű, vidám ember volt, ha a 
fiatalokkal játszott. 
Jelmondata: Megvetni a világot, de közben senkit sem vetni meg, csak 
önmagunkat és a megvettetést. Mérhetetlenül alázatos volt. Pápai papi társulatot 
alapított, amely igehirdetéssel, neveléssel foglalkozott. Mindenkinek szeretettel, de 
őszintén megmondta a véleményét, sokakat nevelt. Pápák és szentek lelki atyja volt. 
1595. május 25-én, áldozócsütörtökön éjszaka megáldotta még fiait, majd hajnali 
háromkor csendesen lehunyta szemét. Halála után két hónappal megkezdődött a 
szentté avatási eljárása, 1622. május 14-én avatták szentté. 

Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít! 

♣ Ünnepe: május 26. 

 Beszéljük meg! 
Mi az oratórium? Mit jelent Néri Szent Fülöp jelmondata? Kiknek volt elsősorban a lelkipásztoruk? 
Nézzétek meg a Néri Szent Fülöp életéről szóló filmet! 
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A NÉPTANÍTÓ SZERZETES 
Kalazanci Szent József (1557—1648)  

a piarista rend (Sch.P) alapítója 
 

A spanyol származású Kalazanci Szent József által 
alapított közösség a hármas fogadalom mellett az ifjúság 
odaadó szolgálatára kötelezte el magát. Az alapító, mint 
püspöki helynök, Rómában ismerte föl Istentől kapott 
sajátos hivatását. Az Örök Város hírhedt szegény 
negyedében 1597-ben a Szent Dorottya plébánián kegyes 
(ingyenes), mindenki számára nyitott népiskolát hozott 
létre. A tanulók létszáma rohamosan nőtt. Bővült a tanítók 
köre is, akik közösségi életet éltek. József volt a közösség 
vezetője és az iskola igazgatója. Ebben a korban az ilyen 
jellegű általános oktatás teljesen idegen gondolat volt. 
Ezért az alapító életét irigységből és hatalomvágyból sokan 

próbálták megkeseríteni. 1643-ban az inkvizíció egyházi méltóságától is 
megfosztotta, a rendet egyszerű fogadalmas közösséggé fokozták. Kalazanci Szent 
József mindezt alázatos béketűréssel fogadta. Míg tehette, szívesen tanította, nevelte 
a gyerekeket. Földi maradványai a római Szent Pantaleon templomban nyugszanak. 
1767-ben avatták szentté. 
A piaristák oktató-nevelő 
munkája átfogja az egész 
ifjúkort. Megtalálhatók minden 
iskolatípusban, az általános 
iskolákban, középiskolákban, 
fiúotthonokban, 
árvaházakban. Az iskolai 
munkán kívül bekapcsolódnak 
a plébániai munkákba és a 
missziókba is. A piaristák már 
az alapító életében 
megjelentek hazánkban. Napjainkban számos iskolát működtetnek Budapesten, 
Kecskeméten, Nagykanizsán, Vácon és Mosonmagyaróváron.  

♣ Ünnepe: augusztus 25. 

 Beszéljük meg! 
Milyen lélekkel viselte Kalazanci Szent József a megpróbáltatásokat? Hogyan működtek a népiskolák? Mit 
tanulhatunk Kalazanci Szent József példájából? Hol találhatók ma piarista iskolák hazánkban? Ami a 
Jóistennek nagyon fontos, azért meg kell szenvedni! 
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A KERESZTÉNY ISKOLATESTVÉREK (F.S.C.) 
De La Salle Szent János (1651—1719) 

 
 
A nemesi családból származó francia pap 
felszentelése után egyre többet törődött a 
tanulatlan és szegény néprétegek 
gyermekeivel. 1679 márciusában egy uno-
kahúgával iskolát alapított a szegény gye-
rekek részére. 1680-ban teológiai doktorátust 
szerzett. Tanítókat gyűjtött maga köré, családi 
örökségét szétosztotta a szegények között. 
Életét teljesen a közösségének szentelte, 
mely a Keresztény Iskolatestvérek nevet 
vette föl. Nemsokára néhány újabb iskolát 
nyitottak. János összeállította és írásba 
foglalta a társulat szabályait, és 1684 
májusában az első tizenkét társ letette az 
ideiglenes fogadalmat. De la Salle János a 
falusi iskolák számára nagy pedagógiai 
érzékkel tanítókat képezett. Társai a hármas 
szerzetesi fogadalom (szegénység, tisztaság engedelmesség) szerint testvérként 
egész életüket a gyerekek oktatására ajánlották fel. 1694. június 6-án az első 
közösségi tagok letették örök fogadalmukat, vezetőjük János lett. Ügyelt arra, 
fenntartsa a társulat sajátos (laikus) jellegét, amelynek tagjai nem papok, hanem 
tanító és nevelő testvérekből álló közösség. 
1706-ban csak egyetlen kicsiny iskolája volt a testvéreknek Párizsban, de 1711-ig 
vidéken 17 iskolát sikerült alapítaniuk, Rómában pedig egyet. Munkája során számos 
nehézséggel, megpróbáltatással és megaláztatással kellett szembe néznie. A tanítók 
és a tanulók részére számos pedagógiai és vallási művet írt. A Keresztény 
Iskolatestvérek 1894—1913-ig hazánkban Csornán tanítottak. De la Salle Jánost XIII. 
Leó pápa 1900-ban szentté avatta. 1950-ben XII. Pius pápa a keresztény tanítók és 
nevelők védőszentjévé nyilvánította. 

♣ Ünnepe: április 7. 
 

Istenünk, aki De la Salle Szent Jánost arra választottad, hogy a keresztény 
ifjúságot nevelje, kérünk, támassz Egyházadban olyan tanítókat, akik teljes 

szívvel annak szentelik magukat, hogy az ifjúságot az emberség és a 
kereszténység törvényeire tanítsák. 
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Szent Marcellin Champagnat (1789—1840) A Mária Iskolatestvérek 
rendjének (F.M.S.) megalapítója 
 

A fiatal francia kispap szentelése előtt néhány nappal a 
kápolnában imádkozva a Szűzanya felé nyújtotta a 
rendalapítás kész tervét, és anyai pártfogását kérte annak 
megvalósításához. Pappá szentelése után La Vallába, egy 
francia kis faluba került. Ott az első perctől kezdve próbált erőt 
önteni a szegény nincstelenekbe. Legyen a jelszavam a tiétek 
is – mondotta: Mindent Jézusnak Mária által, mindent 
Máriának Jézusért. Így kezdte meg Marcellin atya apostoli 
küldetését, a Szent Szűz oltalmába ajánlva minden 
igyekezetét. 
Lelki vezetésével 1817. január 2-án megalakult a Mária 

Iskolatestvérek Rendje, amelynek tagjai a szerzetesi élet keretében az ifjúság 
nevelésére vállalkoztak. Laikus szerzetesként közösségben éltek. Fő feladatuk volt a 
katekizmus megismertetése. Nemcsak tanítani, de nevelni is akartak. Marcellin atya a 
már jól bevált La Salle Iskolatestvérek pedagógiáját vette át. A testvérek képzettségi 
szintje egyre magasabb lett, egyre több faluba hívták őket tanítani. Pedagógiájukban 
nagyon fontos szerepe van a Szűzanya-tiszteletnek. 
A rendalapítót 1955-ben XII. Pius 
pápa boldoggá, II. János Pál pápa 
1999-ben szentté avatta. A mi 
egyházmegyénk az egész világ – 
mondta Marcellin atya. Ma az ő 
elképzelése él tovább mintegy 
ötezer testvérben, akik a világ 
minden táján megtalálhatók és a kor 
igényének megfelelve oktató nevelő 
tevékenységet folytatnak. A marista 
szerzetesek hazánkban Karcagon a 
Szent Pál iskolában tanítanak. 

♣ Ünnepe: június 6. 

 Beszéljük meg! 
Miben egyeznek, és miben különböznek mint szerzetesek az iskolatestvérek az eddig megismert 
szerzetesektől? Mi a Mária Iskolatestvérek jelmondata? 

Tanítványaidnak elsősorban édesapja légy, csak azután a tanítója; és ők 
tisztelni fognak, hallgatnak szavadra!  
(Szent Marcellin Champagnat atya) 
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AZ UTCAGYEREKEK NEVELŐJE 
Bosco Szent János (1815—1888)  

a szalézi rend (S.D.B.) megalapítója 
Az olasz szegény gyerek álmában buzdítást kapott: „Állj a fiúk 
élére!” Ennek hatására kezdte maga köré gyűjteni a 
környékbeli fiúkat. Tanítgatta őket, szívesen játszott velük. 
Iskolai tanulmányai mellett a házaknál végzett munkák során 
sajátította el az asztalos- a lakatos- és a szabó mesterséget. 
Megtanult főzni, a kántortól pedig zenét tanult. Mindezeknek 
később nagy hasznát vette. Küzdelmes gyermek és ifjúkor után 
jutott el a papságig. Pappá szentelése után Torinóban 
otthontalan fiúkkal kezdett foglalkozni. Védencei jól érezték 
magukat Don Bosco mellett, aki atyai szeretettel 
gondoskodott róluk. Eleinte hol itt, hol ott vettek részt a 
szentmisén, s jó időben kinn a szabadban, rossz időben 

valahol tető alatt töltötték a napot. A szentmisét katekizmus-oktatás, majd játékok, 
versenyek, éneklés követte. 
Egyre több olyan fiú jelentkezett, akiknek semmiféle szállása sem volt. Don Bosco 
megosztotta velük a házat. Kis műhelyeket épített, ahol különféle mesterségekre 
oktatták a gyerekeket. 1851-ben házat vásárolt, és Szalézi Szent Ferenc tiszteletére 
templom építésébe kezdett. A világon elsőként esti iskolát nyitott, ahol sok kallódó 
tehetség tanulhatott. Már nem csak hitoktatás folyt Don Bosco iskolájában, hanem 
egyik műhelyt a másik után állította föl, hogy a növendékek mesterséget is 
tanulhassanak. Első munkatársainak közössége 1859-ben alakult meg és Szalézi 
Szent Ferenc Társaságának nevezték magukat. 1872-ben megalapította a rend női 
ágát, amelyet a Segítő Szűzanyáról nevezett el. A pápai jóváhagyást 1874-ben 
kapták meg. 
Munkáját sokan nem nézték jó szemmel. Életére törtek, bolondok házába akarták 
zárni, de rendíthetetlen hite mindig átsegítette a nehézségeken. Reménytelen 
helyzetekben mindig a Gondviselő segítségét kérte. Szentéletű utódai a neveltjei 
köréből kerültek ki. A fiatalon elhunyt lelki gyermeke Savio Domonkos a tizenévesek 
példaképe és védőszentje. Tevékeny életét 1888. január 31-én fejezte be itt a földön. 
XI. Pius pápa 1929-ben boldoggá, 1930-ban szentté avatta. 
A Szalézi Szent Ferencről elnevezett szerzetesrend tagjai hazánkban ma is oktató-
nevelő munkát végeznek többek között Budapesten, Kazincbarcikán és 
Szombathelyen. 

♣ Ünnepe: január 31. 

 Beszéljük meg! 
Kikkel foglalkozott Bosco Szent János? Mi volt az ő vonzó ereje? 
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26. A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM ÜNNEPLÉSE 

 Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és 
így szólt: Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én 
emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: Ez a kehely az 
új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én 
emlékezetemre. Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az 
Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. (1Kor 11,23-26) 

A húsvéti misztérium Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és 
mennybemenetele, általa megdicsőítette Istent és megváltott bennünket. Minden 
egyes szentmise ennek a misztériumnak ünneplése. Húsvét ünnepén ugyanezt a 
misztériumot ünnepeljük, a nagyhét egyes napjain kiemelve ennek a misztériumnak 
egy-egy mozzanatát. 
A főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert miatta sok zsidó … hitt 
Jézusban. Másnap az ünnepre felzarándokolt tömérdek nép hírét vette, hogy Jézus 
Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek, kivonultak eléje, és így köszöntötték: 
Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya! Jézus talált ott egy 
szamárcsikót s felült rá, ahogy az Írás mondja: Ne félj, Sion leánya! Nézd, királyod 
jön, nőstényszamár csikóján. Tanítványai először nem értették, de amikor Jézus 
megdicsőült, ráeszméltek, hogy ami történt vele, azt megírták róla. S a nép, amely ott 
volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és feltámasztotta a halálból, tanúságot tett 
mellette. Azért is vonult ki eléje a tömérdek nép, mert hallották, hogy ezt a csodát 
művelte. (Jn 12,10-18) 

Virágvasárnap 
Jézus Krisztus Jeruzsálembe való 
messiási bevonulásáról virágvasárnap 
emlékezünk meg (vö. Mt 21,1-11. – Mk 
11,1-10. – Lk 19,29-38). Jézus 
szamárháton érkezett, amely azt 
jelentette, hogy a Messiás nem 
hadvezér, hanem békét hozó 
fejedelem. Ezen a napon kezdődik a 
nagyhét. 
Az Anyaszentegyház virágvasárnap ma 
is pálmaágakat – nálunk barkát – 
szentel. A papság és a hívek a szentelt 
barkával körmenetet tartanak. 

Ezzel az ünneppel kezdődik visszaemlékezésünk a győztes és a megdicsőült Jézus 
Krisztusra, akit az ujjongó nép pálmaágakkal várt. De már ezen a napon előre „látjuk” 
Jézus értünk vállalt szenvedésének és halálának fájdalmát is. A szentmisében 
elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió. (Az „A”, „B”, „C”, évnek megfelelően 
Szent Máté, Szent Márk, Szent Lukács könyvéből).  
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 Elérkezett a kovásztalan kenyér napja. Ekkor szokták feláldozni a húsvéti 
bárányt… Amint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. 
Így szólt hozzájuk: … vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, 
mielőtt szenvedek… Ezt tegyétek az én emlékezetemre…(Lk 22,7-20) 

Nagycsütörtök – az utolsó vacsora napja 

Az újszövetség áldozata Jézus értünk adott élete. 
 
Jézus szenvedése előestéjén, az utolsó vacsorán ünnepélyesen felajánlotta életét a 
Mennyei Atyának, amikor átváltoztatta a kenyeret és bort értünk áldozattá váló 
testévé és vérévé, és tanítványainak adta, hogy magukhoz vegyék. Ekkor hagyta 
meg övéinek, hogy ezt tegyék az ő emlékezetére, ekkor bízta ránk szeretetének 
legnagyobb jelét. Jézus kívánságának teszünk eleget, valahányszor részt veszünk a 
szentmisén és áldozunk, hogy vele egyesülve ünnepeljük halálát és feltámadását. 

 Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint.(Zsolt 110,4) 

Az utolsó vacsora napja egyben az Eukarisztia és az egyházi rend szentsége 
alapításának is az ünnepe. 

A délelőtti órákban a püspöki székhelyeken a megyéspüspök együtt misézik a 
papjaival. Mindez kifejezi a papság és a püspök egységét. A szentmise keretében a 

papság megújítja szen-
teléskor tett hűség nyilat-
kozatát, és ezután a püspök 
megáldja a szent olajokat: a 
betegek és a keresztelendők 
olaját és a krizmát. A húsvét 
vigíliáján kiszolgáltatott ker-
esztség és bérmálás szent-
ségének kiszolgáltatásánál 
már a nagycsütörtökön szen-
telt olajokat használják. Az 
utolsó vacsora emlékezetét 
az esti órákban bemutatott 
szentmiséjével ünnepeljük. A 

szent-misét követi az oltárfosztás, majd a Getszemáni kertben értünk szenvedő 
Jézussal való közösségvállalásunkat kifejező szentóra, a virrasztás. 
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 A főpap folytatta: Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, mondd meg, te vagy-e a 
Messiás, az Isten Fia? – Magad mondtad – felelte Jézus. – De mondom nektek, 
mostantól látni fogjátok az Emberfiát, amint a Hatalom jobbján ül, és amint majd eljön 
az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta ruháját s felkiáltott: Káromkodott! Mi 
szükségünk van még tanúkra? Magatok is hallottátok a káromkodást. Mi a 
véleményetek? Méltó a halálra! – kiabálták. (Mt 26,63-66) 

Jézus kereszthalálát nagypénteken ünnepeljük 
Nagyböjt pénteki napokon keresztút végzésével idézzük fel imádságos lélekkel Jézus 
szenvedésének útját Pilátus ítéletétől Jézus sírba tételéig. 
Emlékezünk, hogy Jézus délután három órakor meghalt a kereszten. Ezért végezzük 
a nagypénteki szertartást ebben vagy az esti órában. A szertartás három részre 
tagolódik: 
– Igeliturgiában Izaiás próféta könyvéből elolvassuk Jézus szenvedésének 
megjövendölését (Iz 52,13-53,12), majd János apostol evangéliumából Jézus 
szenvedésének történetét (Jn 18,1-
19,42). 
– A homília után az ünnepi 
könyörgésekkel kapcsolódunk az 
értünk imádkozó Jézushoz. 
– Ezt követi a kereszt előtti hódolat 
– és a közös szentáldozás. 
Nagypénteken szigorú böjtöt tartunk. 
Ezzel is ki akarjuk fejezni Jézus 
áldozatával való azonosu-lásunkat. 
 

Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged,  
mert szent kereszted által megváltottad a világot! 

Nagyszombat 
 
A szentsír látogatás napja. 
A szent sír felállítása nem liturgikus előírás, azonban hazánkban mindenütt szokás. 
Ezen a napon – a húsvéti vigíliáig – semmiféle szertartás nincs. 
 
 

 Ne féljetek! Tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. 
Feltámadt, ahogy előre megmondta. (Mt 28,4-6) 
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Húsvét vigíliája 
XII. Piusz pápa liturgikus reformja óta Jézus feltámadásának ünneplését, a húsvéti 
vigíliát a sötétség beállta után kezdjük. A szertartás főbb részei: a fényünnepség és 
az allelujás szentmise a keresztvíz szentelésével és kereszteléssel. A szentmise után 
sok helyen tartanak feltámadási körmenetet és húsvéti ételszentelést. 

 

 

 

 

A fényünnepség: a tűz és a húsvéti gyertya szentelése, a húsvéti öröménekkel 
(exsultet).  
Az igeliturgiában Isten nagy tetteiről hallhatunk. A szentlecke után ünnepélyes alleluja 
következik, majd a feltámadási evangélium.  
 
 

 
 
A szentmise a keresztségi li-
turgiával folytatódik, a kereszt-
víz-szentelés után van a ke-
resztségi fogadalom és a ke-
resztség, illetve a keresztségi 
fogadalom megújítása. Ha a ke-
resztelendők között felnőttek is 
vannak, akkor nekik mindjárt ki-
szolgáltatják a bérmálás szent-
ségét is és ők ezen az ünnepi 
szentmisén lesznek elsőáldozók. 
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 Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, 
ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, 
megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta 
nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus 
megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is 
titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! 
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben 
marad. (Jn 20.,19-23) 

Húsvét ünnepe 

Húsvét Jézus megváltó halálának és feltámadásának ünnepe  
a liturgikus év legnagyobb ünnepe. 

 
Jézus halálát és feltámadását ünnepeljük húsvét ünnepével, a vasárnapokkal és 
minden egyes szentmisével. Húsvét az ószövetségi ünnepből lett keresztény ünnepé. 
A választott nép az egyiptomi fogságból való szabadulás emlékét ünnepelte a húsvéti 
bárányvacsorával. Húsvétkor a mi megváltásunk eseményét, a bűn rabságából való 
szabadulást ünnepeljük, mert Isten Báránya húsvétkor áldozta fel magát érettünk. 
 

A feltámadott Jézus köztünk él az átváltoztatott kenyérben és borban, 
követőinek közösségében, és tanúi által továbbadott Igéjében. 

 
 

 Beszéljük meg! 
Mit jelent a papok hűségnyilatkozata? Mely szentségek kiszolgáltatásánál használják a szent olajokat? 
Mikor alapította Jézus az egyházi rend szentségét? 
Kik birtokolják a krisztusi papság teljességét?  

Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt! 
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FÜGGELÉK  
A legfontosabb imádságok és tudnivalók 

A keresztvetés 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

A Szentháromság dicsőítése 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 
mindörökké. Ámen. 

Az apostoli hitvallás 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És 
Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott 
Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; 
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a 
halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön 
el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus 
Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását 
és az örök életet. Ámen. 

Az Úr imája (Miatyánk) 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te 
országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen. 

Az isteni erények felindítása 
Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 
Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. 
Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó 
vagy. 

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy) 
Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok 
között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek 
szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. 
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Az Úr angyala 
Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében foganá 
Szentlélektől szent Fiát. Üdvözlégy... 
Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint.  
Üdvözlégy... 
És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék. Üdvözlégy... 
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus 
ígéreteire. 
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik 
az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését 
megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe 
vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

 

A szentolvasó (Rózsafüzér) 
Az első három Üdvözlégyben: 
1. aki hitünket növelje. 
2. aki reményünket erősítse. 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 

Az örvendetes olvasó titkai: 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. 
2. akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél. 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. 

A rózsafüzér világosság titkai: 
1. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 
2. aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. 
3. aki meghirdette Isten országát. 
4. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 
5. aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. 

A fájdalmas olvasó titkai: 
1. aki érettünk vérrel verítékezett. 
2. akit érettünk megostoroztak. 
3. akit érettünk tövissel koronáztak. 
4. aki érettünk a keresztet hordozta.   
5. akit érettünk keresztre feszítettek. 

A dicsőséges olvasó titkai: 
1. aki a halálból feltámadt. 
2. aki a mennybe fölment. 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte. 
4. aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett. 
5. aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. 
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A bűnbánat felindítása 
Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel 
megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, 
és a bűnt kerülöm. 

 

Reggeli imádság   Esti imádság 
Szívem első gondolata Ó édes Istenem, 
Hozzád száll fel Istenem, Hálát mond a lelkem, 
Te őriztél meg az éjjel, Hogy egész napon át 
Maradj ma is énvelem! úgy szerettél engem. 
Téged áldlak és imádlak, Bánom sok vétkemet, 
Mint szerető gyermeked, Szent Fiadnak vére 
Szívem csakis azt akarja, Mossa meg kegyesen 
Ami kedves teneked. Szívemet fehérre! 
Édes Jézus, add kegyelmed, Virrasszon felettem 
Őrizz engem szüntelen, Gondviselő szemed, 
Hogy egész nap neked éljek Kérlek, óvd ez éjjel 
Tiszta szívvel, bűntelen. Testemet, lelkemet. 
Szűz Mária, Jézus anyja, Szűzanyám, s őrangyal 
Te mindnyájunk anyja vagy, Legyetek énvelem, 
Oltalmazz meg minden bajtól, Ha ti rám vigyáztok, 
Kísértésben el ne hagyj! Nyugodt lesz éjjelem. 
Ámen. Ámen. 

 

 

Más reggeli imádság  Más esti imádság 
Szívből kérlek Istenem, Kezed közé leteszem 
Ma egész nap légy velem. Elmúlt napom, Istenem. 
Segíts meg, hogy jó legyek, Minden munkám, örömöm, 
Mindenkivel jót tegyek. Ami jó volt, köszönöm. 
Ha rám nézel e napon Ígérem, még jobb leszek 
Öröm legyen arcodon. Őrizd Uram, gyermeked. 
Ámen. Ámen. 

 

Jézus örömhíre 
Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és 
földi életünk után hazavár az örök életre. 
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A főparancsolat (vö. Mk 12,30—31) 
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és 
minden erődből. 
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 

Jézus "új parancsa" (vö. Jn 13,35) 
Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. 
 

Hitünk fő igazságai 
1. Egy Isten van. 
 Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja. 
3. A Fiúisten emberré lett, 
 meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen. 
4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. - 
 Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti. 
5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. 
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad. 
7.Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa. 

A tízparancsolat 
1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 
2. Isten nevét hiába ne vedd! 
3. Az Úr napját szenteld meg! 
4. Atyádat és anyádat tiszteld! 
5. Ne ölj! 
6. Ne paráználkodj! 
7. Ne lopj! 
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 
10. Mások tulajdonát ne kívánd! 

Az Egyház öt parancsolata 
1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld 

meg! 
2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 
3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg! 
4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus 

módon neveld! 
5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd! 
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A nyolc boldogság (Mt 5,3—10) 
Boldogok a lélekben szegények: övék a mennyek országa. 
Boldogok a szomorkodók: majd megvigasztalják őket. 
Boldogok a szelídek: övék lesz a föld. 
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot: majd kielégítik őket. 
Boldogok az irgalmasok: majd nekik is irgalmaznak. 
Boldogok a tisztaszívűek: ők meglátják Istent. 
Boldogok a békességesek: ők Isten fiai. 
Boldogok, akiket az igazságért üldöznek: övék a mennyek országa. 

Az irgalmasság 

testi cselekedetei:  lelki cselekedetei: 
1. az éhezőknek ételt adni; 1. a bűnösöket meginteni; 
2. a szomjazóknak italt adni; 2. a tudatlanokat tanítani; 
3. a szegényeket ruházni; 3. a kételkedőknek jó tanácsot adni; 
4. az utasoknak szállást adni; 4. a szomorúakat vigasztalni; 
5. a fogságban lévőket kiváltani; 5. a bántalmakat békével tűrni; 
6. a betegeket látogatni; 6. az ellenünk vétőknek megbocsátani; 
7. a holtakat eltemetni. 7. az élőkért és holtakért imádkozni. 
A szentségek 
1. a keresztség 5. a betegek kenete 
2. a bérmálás 6. az egyházi rend 
3. az Eukarisztia 7. a házasság 
4. a bűnbocsánat szentsége 

Jézus keresztútjának állomásai: 
1. Jézust halálra ítélik 
2. Jézus vállára veszi a keresztet 
3. Jézus először esik el a kereszttel 
4. Jézus édesanyjával találkozik 
5. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet 
6. Veronika letörli Jézus arcát 
7. Jézus másodszor esik el a kereszttel 
8. Jézus szól a síró asszonyokhoz 
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 
10. Jézust megfosztják ruháitól 
11. Jézust a keresztre szegezik 
12. Jézus meghal a kereszten 
13. Jézus testét leveszik a keresztről 
14. Jézust sírba teszik 
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KISLEXIKON 
 

 
a tizenkettő  – Az apostolokat értjük alatta. A 

12-es számnak szimbólikus jelentése van. 
Isten ószövetségi népe 12 ősatyától 
származik. Isten újszövetségi népe a 12 
lelki törzsatyától származik. 

a vértanúk vére a keresztények magva  – A 
keresztény vértanúk hősies helytállása 
láttán sokan megtértek. 

apáca  – Ünnepélyes fogadalmas 
szerzetesnővér. Más szóval: kedvesnővér 

apát   – A férfi kolostorok elöljárója  
(nőknél: apátnő) 

bazilika  – A bazilikák eredetileg nagy 
csarnokok voltak, melyekben vásárokat és 
tanácskozásokat tartottak. Ma bazilikának 
nevezzük a nagyobb keresztény 
templomokat. 

Biblia  – Istentől sugalmazott szent könyvek 
gyűjteménye 

cölibátus  – A római katolikus papság  
nőtlensége 

diakónus  – A pap segítőtársa az 
igehirdetésben és az áldoztatásban. Ma 
keresztelhet, igeliturgiát tarthat, áldoztathat, 
temethet. 

egyetemes zsinat  – Az egyház püspökei a 
pápával együtt hit dolgaiban tanácskoznak 
és döntéseket hoznak. 

egyházatyák  – Igazhitű egyházi írók, akik a 
korai egyház idején írásaikkal, 
prédikációikkal nagy hatással voltak koruk 
és az utókor keresztény lelkületének 
kialakításában. 

egyházmegye  – A püspökség másik neve 
ereklye  – A szentektől ránk maradt emlék.  
eretnek  – A vallás alapvető hittételeivel való 

szándékos és lényeges 
szembehelyezkedés. 

esperesség  – Több plébániából álló egyházi 
közigazgatási egység. Élén az esperes ál. 

evangélikus vallás  – Luther Márton követői 
F.M.S  – Fratrum Maristarum a Scholis: Mária 

Iskolatestvérek Rendje 
F.S.C – Institutum Fratrum Scholarum 

Christianarum: Keresztény Iskolatestvérek 
Rendje 

fogadalom  – Istennek tett ígéret 
gregorián  – A római egyház ősi egyszólamú, 

latin nyelvű, liturgikus éneke. Először a IX – 
-X – . században jegyezték le, szoros 
értelemben ezt a törzsanyagot nevezzük 
gregorián éneknek. Elnevezése Nagy Szent 
Gergely pápa (590-604) liturgiai és 
énekrendező tevékenységére utal. 

invesztitúra  – Beiktatás, a hivatal átadása 
kanonizáció  – Szentté avatási eljárás. Pápai 

nyilatkozat, mellyel egy már boldoggá 
avatottat a szentek jegyzékébe iktatnak. 

kántor  – Vezeti a közösség énekét, orgonál, 
kórust vezet, olykor betölti az előénekes 
szerepét 

káplán  – A plébánost lelkipásztorkodásban 
segítő általában fiatalabb pap 

katakomba  – A korai keresztények föld alatti 
temetkezési és istentiszteleti helye volt a 
keresztényüldözések korában. 

katekéta  – Olyan személy, aki megfelelő 
végzettség után püspöki megbízást kap 
hitoktatásra. 

katekézis  – Hitoktatás 
katekizmus  – A hit legfontosabb ismereteit 

összefoglaló könyv. 
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katekumen  – Hittanuló. Csak azt keresztelték 
meg, aki néhány évig katekézisre járt. 
Ezalatt azt is meg kellett mutatnia, hogy 
keresztényhez méltóan kíván élni. 

katolikus  – Egyetemes, teljes, egész szerinti. 
Tartalmazza a teljes kinyilatkoztatást. 
Minden népnek szóló vallás. Addig ugyanis 
minden népnek külön vallása és istene volt. 

keresztény  – Jelentése: Krisztus követője. 
Először Antiochiában nevezték így Krisztus 
követőit. 

kézrátétel  – A diakónusok, az apostoloktól 
kézrátétellel kapták hatalmukat, 
megbízatásukat. Püspök és 
papszenteléskor szintén kézrátétellel adják 
át a lelki hatalmat. 

klauzúra  – Kolostorok, rendházak zárt része, 
ahová kívülálló nem léphet be. 

klerikus  – Az egyháziak átfogó elnevezése 
kolostor  – Szerzetesek külvilágtól elzárt  

lakóhelye 
koncelebrálás  – Több pap együtt misézik. 
kripta  – Eredetileg a vértanúk sírkamrája a 

katakombákban. Temetkezési hely, 
altemplom. 

Krisztus  – Jelentés: Fölkent 
legenda  – A szentek életének olyan leírása, 

amely az olvasót és a hallgatót a szent 
követésére ösztönzi. 

lektor  – Feladata a szentmise 
olvasmányainak a felolvasása. 

lelkipásztori kisegítő  – Teológiai 
végzettséggel rendelkező nő, vagy férfi, aki 
püspöki megbízás alapján segíti a plébános  
munkáját. 

mártír  – Vértanú, aki hitéért vállalta a halált 

megyéspüspök  – Egyházmegyét irányító 
püspök 

ministráns  – A liturgiában segítkező  
(általában) gyermek 

novíciátus  – Próbaidő a szerzetesi 
közösségekben 

nuncius  – A pápa képviselője olyan 
országokban, melyek a Vatikánnal 
diplomáciai kapcsolatban állnak 

O.Cist  – Ordo Cisterciensis: Ciszterciek 
Rendje 

O.F.M  – Ordo Fratrum Minorum: Kisebb 
Testvérek Rendje 

O.Praem  – Ordo Praemonstratensis: 
Premontreiek Rendje 

O.S.B  – Ordo Sancti Benedicti: Szent 
Benedek Rendje 

O.S.P.P.E  – Ordo Fratrum S.Pauli Primi 
Eremitae: Első Remete Szent Pál 
Testvéreinek Rendje 
O.S.U  – Ordo Sanctae Ursulae:  

Szent Orsolya Rendje 
O.P  – Ordo Praedicatorum: Prédikálók rendje 
ökumené  – A keresztény egyházak 

egységére való törekvés 
pápa  – Szent Péter utóda, Róma püspöke, a 

katolikus egyház feje.  
plébános  – Plébániát vezető pap 
próféták  – Az ószövetségi időkben 

kiválasztott emberek, akik Isten nevében 
szóltak a néphez.  

protestáns  – A reformáció során a katolikus 
egyháztól elszakadt keresztények közös 
elnevezése. 

regula  – Szerzetesrendek életszabálya 
remete  – Egyedül élő szerzetes 
remeteség  – A világtól elvonult magányosan 

élő szerzetesek 
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reverenda  – A világi papok földig érő fekete 
ruhája. 

S.D.B.  – Salesiani di Don Bosco; Societas S. 
Francisci Salesii: Don Bosco Szalézi 
Társasága 

S.J  – Societas Jesu: Jézus Társasága 
Sch.P  – Ordo Scholarum Piarum: Kegyes 

Iskolák Rendje 
segédpüspök  – A megyéspüspököt segítő 

felszentelt püspök 
sekrestyés  – A templom nem papi 

szolgálatait ellátó személy 

simónia  – Pénzért vásárolt egyházi hivatal. 
szekta  – A vallási közösségtől elkülönült, 

kiszakadt csoport 
szerzetesrend  – Ünnepélyes fogadalmas 

szerzetesi közösség  
vallás  – Ember személyes kapcsolata 

Istenével 
zsolozsma  – Az egyház hivatalos közösségi 

imája 
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