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Már régóta foglalkoztat minket annak gondolata, vajon a szentségi házasságban élık kit 
tekinthetnek követendı példaképükként úgy, mint házastársak, tehát a maguk egységében. 
Keresgéltünk a szentek között, s sorra fölmerültek olyan nevek, akik házasságban éltek, s életük 
koronázásaképp szentté váltak: Batthyány-Strattmann László vagy Flüeli szent Miklós, hogy 
magyar és külföldi nevet is említsünk, lehetne még folytatni a sorolást. Hiányérzetünk, hogy bár 
házastársuk jelenléte meghatározó volt a szentté válásuk útján, de mégsem együtt váltak szentté, 
az utóbbi évek során szentté avatott házaspárokkal megszőnt. 
 

A szentek tisztelete az életszentség ismertté, követendıvé, vonzóvá tételét szolgálja. Az 
életszentség nem választható, vagylagos alternatíva az egyházban, mindenki meg van hívva rá, s 
kötelessége szentté válni. Igenis ma is vannak boldogok és szentek, ennek megvilágítására ma az 
egyház egyre több hívıt avat szentté. Ez jelzi az egyház mindig megújuló voltát, örök 
dinamizmusát. Már az Ószövetségben találunk utalást szentekre: „Ti megszentelıdtetek, szentté 
lettetek, mivel én szent vagyok.”(Lev 11,44). Erre reflektál „Legyetek hát tökéletesek, amint 
mennyei Atyátok tökéletes.”(Mt 5,48). Liturgiában elsı helyen álltak kezdetben a vértanúk ünnepei. 
Kialakult a Boldogságos Szőz Mária, Szent József tisztelete, majd az apostolok, hitvallók, 
egyháztanítók, lelkipásztorok, szerzetesek tisztelete, a királyok, a házasságban élı szentek 

kultusza, az úgynevezett ifjú szentek ünnepe, majd egy házaspár, 
Luigi és Maria Quattrocchi is a boldogok sorába lépett, akiket nem 
külön-külön, hanem a házasélet megszentelésének elismeréséül 
avatott a pápa boldoggá, így nem haláluk, hanem házasságkötésük 
napja az emlékünnepük.  
  

Boldog Luigi Beltrame Quattrochi és Boldog Maria Co rsini 
  

A házasságban együtt életszentségre jutott olasz férj és feleség. 
Ünnepük nov. 25., házasságkötésük emléknapja. A XIX. század 
végén születtek, s a XX. század derekán haltak meg. II. János Pál 
pápa 2001. okt. 21-én avatta ıket boldoggá, ahol két gyermekük a 

pápával együtt koncelebrált a szertartáson. Luigi jogász és köztisztviselı, tiszteletbeli legfıbb 
államügyész helyettesként ment nyugdíjba. Számos politikus barátságát élvezte. Maria 
családjának szentelte életét, számos karitatív és szociális megmozdulást támogatott. 4 gyermekük 
született, egyik lányuk bencés nıvér, két fiúk pap lett, s másik lányuk szüleit, késıbb bátyját 
segítette. Maria utolsó várandósága során komoly komplikációk merültek fel, ı mégis vállalta a 
gyermekét, aki aztán egészségesen megszületett, (késıbb ennek a gyermekének a karjaiban halt 
meg), így a veszélyeztetett terhességben lévı nık védıszentje lett. Egész életükben intenzív 
imaéletet éltek: reggeli szentmise, esti rózsafőzér, elsı pénteki szentóra. Családi életük sosem volt 
unalmas: sport, nyaralások színesítették mindennapjaikat, sok barátjuk, vendégük volt, a 
rászorulók elıtt is nyitottak voltak. Megalkották családjuk belsı templomát, mely nyitott volt az 
életre, imára, szociális apostolkodásra, a szegényekkel való szolidaritásra és barátságra. 
 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
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A Szentatya az alábbi szavakat intézte a boldoggá avatáson: 
"Kedves Családok! Ma annak lehetünk tanúi, hogy a házastársak közös életszentsége járható út, 
amely szép és rendkívül termékeny, alapvetı a család, az egyház és a társadalom számára. Mint 
az életszentség minden útja, a házastársaké sem könnyő. Mindennap nehézségekkel kell 
szembenézniük, hogy hőek maradhassanak hivatásukhoz, hogy ápolják a házastársi és családi 
összhangot, hogy megfeleljenek szülıi küldetésüknek. A házastársi és családi életnek lehetnek 
nehéz pillanatai. Sok családot kísért az elbátortalanodás, mások a válás drámáját élik át, vannak, 
akik betegséggel küzdenek, vagy házastársuk, gyermekük idı elıtti halála miatt szenvednek.(...) 
Ne csüggedjetek: a házasság szentségének kegyelme erıt ad hozzá, hogy szüntelenül az égre 
szegezzék tekintetüket. Az egyház mellettük áll és segíti ıket imáival a nehéz idıszakokban." 
 
Boldog Louis és Zélie Martin  
  

A XIX. században élt francia házaspár, kik szentté avatását a missziók világnapján, okt. 19-én 
ünnepli az egyház.   İk az elsı olyan házaspár, akit azután avattak boldoggá, hogy gyermeküket 
már az egyház szentjei között tudhatjuk (Lisieux-i Szent Teréz). Fájdalmas családi életük volt, 9 
gyermekbıl 4 meghalt, de ık ezt pozitívan, az élet újrakezdéseként élték meg. Gyermekeiket úgy 
várták, hogy ıket az Istennek ajándékozhassák. İk maguk is szerzetesek szerettek volna lenni, de 
sajnos különbözı okok miatt mégsem vált ez a vágyuk valóra. 1858-ban kötöttek házasságot. 
Louis órásmester volt, de fölhagyott az órásmesterséggel, s felesége csipkeüzletének 
fejlesztésébe fogott. Sikeres vállalkozóként ismerték a túlterheltség nehézségeit, az üzlet örömeit 
és gondjait. Gyermekeik között akadt nehéz eset is, akiért szüntelenül imádkoztak, türelmesek 
voltak, mígnem megtalálta ı is helyét az életben. Ismerték a gyógyíthatatlan betegség fájdalmát, 
Louis agyi leépülés és szívroham után halt meg, felesége pedig rákban. 
 

 Kis Szent Teréz így ír szüleirıl:  
„Isten olyan szülıket adott nekem, akik méltóbbak az égre, mint a 
földre”. 
"...gyöngéd mosolyok és becézgetések ırzik legelsı emlékeim..." 
"...ó, milyen gyorsan eltőntek pici gyermekkorom napsugaras évei, de 
milyen édes nyomot hagytak a lelkemben... 
"..páratlan édesanyám..." 
 

 2008-ban XVI.Benedek pápa avatta boldoggá ıket. Az egykori családi 
házukban létesített kápolna három lépcsıfokán az alábbi szavak 
fogadják a vándort: ” Isten az elsı helyen, szeretet és bizalom, igazság 
és szolgáló szeretet.”  
 İk legyenek példa számunkra, hogy lehetséges az evangéliumi 
szeretetben élni házasságban, családban, sok munka, feladat és 
szenvedés között is. Nem azért kerültek a boldogok sorába, mert, ahogy 
X. Pius pápa mondta, „a modern idık legnagyobb szentjét adták a 
világnak”, hanem azért, mert a szeretetet a házasságban, a családban, 
a gyermekeik nevelésében, a mindennapok feladataiban és a 
szenvedésben hısies fokon élték meg. 
  

 Ima boldog Louis és Zélie Martin közbenjárásáért 
Örök szeretet Istene, Boldog Louis és Zélie Martinbena házasságban megélt szentség példáját adod 
nekünk. İk megırizték a hitet és a reményt az élet feladatai és nehézségei között. Gyermekeiket 
úgy nevelték, hogy szentek legyenek. 
Kérünk Téged, hogy az ı imádságuk és példájuk támogassa a családokat keresztény életükben és 
segítsen nekünk a szentség útján haladni. 
Ha az a Te akaratod, add meg kegyelmedet, melyet most az ı közbenjárásukra kérek… 
És írd be az ı nevüket egyházad szentjeinek sorába. Ámen. 
 
        Meskó Örs és Meskóné Bircsák Gyöngyvér 



  

 

 
Felismerés 

Ahogy a Mester öregedett és 
gyöngült, a tanítványok annál 
inkább könyörögtek neki, hogy 
ne haljon meg. Ő azonban így 
szólt: 
- Hogyan is látnátok, ha nem 
mennék el? 
- Mi az, amit nem látunk, amíg 
velünk vagy? - kérdezték. 
De a Mester nem válaszolt.  

Amikor a halála már a küszöbön 
állt, a tanítványok újból 
megkérdezték: 
- Mi az, amit majd meglátunk, 
miután meghaltál? 
Kis hunyorítással a szemében 
válaszolt a Mester: 
- Én csak annyit tettem, hogy 
ültem a folyóparton, s 
osztogattam a folyóvizet. Miután 
meghalok, remélem, 
észreveszitek a folyót is...  

 

 

 

 

 

 

Aki mer, annál van a kanál. 

☺ 

Okos enged, ha már  szenved... 

☺ 

Kukából nem lesz szalonna. 

☺ 

Verés közben jön-megy a székláb. 

☺ 

Akasztott embernek lába sem éri a 

földet.☺ 

 
         

 

 

 
 

Te soha többé nem leszel nyugodt,  
s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,  
mert beléd hullott az Isten vetése  
és azt kitépni nem lehet,  
-- vagy nem mered,  
mert érezed, hogy éned jobbik része.  
 

Azt megteheted, hogy sohasem kapálod,  
hogy letaposod a kihajtó ágat,  
hogy nem öntözöd,  
hogy szinte győlölöd,  
-- de Harmat is van,  
és néha, akaratlan  
meglep.  
 

És valahogyan elindul benned  
egy gondolat, egy szó, egy meglátás, egy semmi -- --  
s amit már kezdtél elfeledni,  
vagy letagadni, duzzad, újra él. 
A gyökér,  
a mag,  
beléd szövıdik és szállá fakad,  
és vakmerı kalandra bátorít:  
kilépni önmagadból,  
az átlagosból,  
komolyan venni azt, amit hiszel.  
 

Tulajdonképpen mért nem kezded el? 
 

     Szent-Gály Kata 

Csalóka vagy valódi életszentség? 
• Nagyon sok keresztény, hívı emberben szomorú látni azt, 
hogy a templomi és a templomon kívüli életük mennyire 
különbözik. Nem véletlen az, hogy a „kritikusoknak” nagyon jó 
támadó, önigazoló pontként szolgálnak. Nem is beszélve a 
felnövı ifjúság véleményérıl… 
• Még kiábrándítóbb az, amikor Isten szolgái, akik úgymond 
elkötelezettebb életet élnek, úgy beszélnek az életszentségrıl, 
mint valami olyasmirıl, ami nem hozzájuk tartozik, az örök 
életrıl pedig úgy, mint ami megfoghatatlan,és mintha azt nem 
is nekünk szánta volna az Isten. 
• Abszurd dolog úgy kereszténynek, krisztusi embernek lenni, 
hogy nem veszem komolyan az életszentséget. Még 
abszurdabb az, amikor a mennyországba vezetı utat, 
életemnek egyetlen és helyes célját úgy kérdıjelezem meg, 
mintha azt Isten csak a kiváltságosoknak szánta volna, nekünk 
pedig csak úgy, mint valami elérhetetlen célt. 
• Arra jöttem rá, hogy a szentek nem is voltak szentek; 
legalábbis úgy, ahogyan mi azt elképzeljük. İk a szó 
legnemesebb értelmében, ízig-vérig emberek voltak, akik a 
teremtés fényében éltek, és akik fogékonyak, érzékenyek 
voltak Istenre. 
• Öltsünk mi is testet! Szabaduljunk meg a képzelgés hazug 
kényszerétıl! Vessük le álruhánkat, és öltsük újból magunkra 
Krisztust! İ emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. 
Öltsünk mi is újból testet úgy, hogy az Isten a létezésünk 
legmélyén meg tudjon érinteni! 
• A valóság kemény és göröngyös. Nem kell tıle 
elmenekülnöd! E földön kell élned, de úgy, mint akinek lelki 
szemei az eget kémlelik. 
 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

♪  ♫ ♪  ♫ ♪  ♫ ♪ 
 

 

November 21. vasárnap, 11,30: 

Capo di tutti i  capi Kamarakórus énekel 
Mővészeti vezetı: Zongor Attila  

és a Budavári Kamarazenekar  játszik 
Mővészeti vezetı: Héja Benedek 

Orgonál: Lırincz Ákos,  
Szólók: Kertész Szilvia, Srajber Zsolt, Tarnai 
Dávid (ének), Borbély Zoltán (fuvola)  
Mősor: Schubert: G-dúr mise, Mozart 
kórusmővei, Telemann: Fuvolaverseny. 

♪  ♫ ♪  ♫ ♪  ♫ ♪  

 November 27. szombat, 18,30: 

Imperatrix  Énekegyüttes  
Mővészeti vezetı: Srajber Zsolt 

Orgonál: Göblyös Péter 
Szólók: Thea Smith (ének), Srajber Zsolt (fuvola), 
Sereg Zsuzsa (furulya), Kovács Orsolya  
(gordonka).  
Mősor: Palestrina: Missa Ave Maria, G. Gabrieli: 
Mária litánia, adventi kórusmővek. 

♪  ♫ ♪  ♫ ♪  ♫ ♪  
dec.  4. szombat, 18,30: Zugligeti Schola 
dec.12. vasárnap, 11,30: Kalevala Kórus 
 dec.18. szombat, 18,30: Óbudai Kamaraegyüttes 
 dec.25. 11,30:  Imperatrix Énekegyüttes 

♪  ♫ ♪  ♫ ♪  ♫ ♪   

Magyar Szentek és Boldogok 

ünnepe november 13-án szombaton 

lesz. 

Templomunk védıszentjei İk. 

Az ünnepi szentmisét ezen a napon 

este 7 órakor  

az esperesi kerület papjai mutatják 

be. 

 
 
Beliczay: F-dúr mise, Erkel és Liszt kórusmővei. Elıadja 
a Zrínyi Miklós Egyetem Énekkara. Vezényel: Holló 
Gyula, orgonál: Göblyös Péter. Szólót énekel: Burkus 
Boglárka, Adamóczki Mária. 

Vége az ıszi szünetnek,  
és bár eddig az idı gyönyörő volt,  

elközelgett a téli ünnep összes elıkészülete is. 
Plébániánk fiatal és kevésbé fiatal tagjait 

szeretettel várjuk a pásztorjáték szereplıi közé! 
Elsı megbeszélés és szereposztás egyben 

november 7-én, vasárnap lesz 
a diákmisét követı reggeli után a kisteremben. 

 
 

Jelentkezzetek a szerepekre, vegyetek részt a 
próbákon és tanuljatok is rá szorgalmasan 
(!!!), hogy az elıadás igazi ajándék lehessen 
plébániánk közösségének! 
 

Pásztorjáték elıadása: 
december 24-én du. 4 órakor! 

 

Mindenképp elvárunk: Panni és Dödö 
 

November 21-én 
vasárnap 

Szent Erzsébet napi 
győjtés 

lesz országszerte. 
Az adományokat 

a Katolikus Egyház szociális intézményeinek 
megsegítésére fordítjuk. 

Ezen a vasárnapon  
Szent Erzsébet kenyeret osztunk a 

szentmisék után, amelyért felajánlott 
összegek szintén ezeket a célokat 

szolgálják.  
 

 


