
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

NOVEMBER 13. MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK ÜNNEPE 

Milyen kegyelme a jó Istennek, hogy a magyar történelem 
kezdetén mindjárt egy egész szent családot állít oda a 
magyarság elé. Amint a kereszténység kezdetén ott van a 
Szent Család: Jézus, Mária, József, amely élő példával 
felel meg mindenre, amit a keresztény ember kérdezhet, - a 
magyar kereszténység elején is ott van a szent család: 
István, Gizella és Imre herceg. És mellettük, körülöttük 
seregével a nagyszerű püspökök, papok, szerzetesek, akik 
részben idegenből jöttek, dolgoztak a magyarságért és 
meghaltak a magyarságért: Adalbert, Gellért, Asztrik, Mór, 
Anasztáz, Sebestyén, Bonifác: a magyar Egyház első szent 
serege. Felséges látvány: mindjárt a kezdetnél, az első 
talpalatnyi földön, ahol megvetette lábát a kereszténység, 
az első magyar szentek példája századokra mutatja az utat. Jön utánuk néhány évtizedre Szent 
László, és jön a II. Endrével meginduló szent Árpád-családok nagy hagyománya. Ott van II. 
Endre leánya, Szent Erzsébet, az ő leánya, Boldog Gertrúd, az apáca, és unokahúga, Boldog 
Ágnes cseh királyleány. Ott van IV. Béla imponáló szent családja, akik négy országba viszik 
szét a magyar kereszténység termékenyítő energiáit. IV. Béla korában már kisarjadnak a 
szentség csirái mindenfelé az országban. Magyar rend alakul (Szent Özséb: a pálosok). 
Hittérítők özönlenek keletre. Királyi apácák imádkoznak a kolostorok mélyén és mutatják az 
utat továbbra is, messze túlra az Árpádok életén. E szentelt hagyomány útján magunk előtt 
látjuk Nagy Lajos leányát, az apostoli lelkű Hedviget, látjuk Mátyás király kortársát, a tudós 
Báthory Lászlót, később a kassai vértanúkban a mártíromság hősiességét. De 
legcsodálatosabb tanítása az Úristennek, hogy a legjobbat, a legszebbet, a legtermékenyebbet 
egy család adta a magyarságnak: Szent Istvántól, aki az első szentté avatott király Európában, 
300 év alatt 12 szentet ajándékoz a világnak a Honfoglaló dinasztiája.  

Ezek mutatják az irányt, ahova néznie kell a magyarnak, ha azt akarja, hogy a haza, amelyet 
ők megalapítottak, megálljon ezután is. … 

(Sík Sándor: Szent magyarság) 
 
 
 

 

 

A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 
 
Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 
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ISTEN VELED TIBOR ATYA! 
Amint már arról értesültünk, DR TEREBESI TIBOR ny. plébános életének 87., 
áldozópapságának 63. évében, 2011. szeptember 26-án 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Okt. 14-én pénteken 14 
órakor Budapesti-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia-
templomban vettünk tőle végső búcsút, ahol Dr. Székely 
János püspök atya, a piarista rendtársak és az esperesi 
kerület papjainak körében, hívek sokasága előtt mutatta 
be lelki üdvéért a szentmise áldozatot. 
Néhány gondolatot idézünk a búcsúzóktól: 
2004. augusztus 2-án költözött hozzánk a Farkas Edit szociális 
otthonba. Súlyos gyomorműtét utáni lábadozást követően már 
kezdődő Parkinson kórral. 
Beköltözése első pillanatától fogva helytállt otthonunkban. Csendes, 
szerény, méltóságteljes és mégis közvetlen lényéből sugárzott az 
emberek iránti megértő és mindig tiszteletteljes szeretet. Ugyanakkor 
sohasem volt köznapi, mindenkor disztingvált volt. Az eltelt időszak 
alatt az utolsó másfél évvel ezelőtti kórházi tartózkodásig minden 
szentmiséjében homíliát mondott, amely, ha néhány mondatból állt, 
akkor is volt tartalma, amire mindenki fölfigyelt. Igényességére, 
felelősségteljességére és alázatára jellemző, hogy nem akarta magát 
mindenáron mutogatni, erejét meghaladóan produkálni. Amikor úgy érezte, hogy már nem tud spontán 
fogalmazni, azt a néhány gondolatot, amelyet a szentmisében elmondott, a legjobb forrásokból merítette és 
onnan olvasta föl. Szentmiséit mindig egyszerű, eszköztelen, de valódi áhítat és mély imádság jellemezte. 
Mind a gyóntatásai, mind lelki beszélgetései vigasztalással teljesek voltak. Sok dolgozó és lakó jegyezte meg 
ezt. Amit mondott, ahogy ránézett az emberekre, abban az egész lénye benne volt. Nehéz ezt szavakba 
önteni, hiszen jól tudjuk mindannyian, mit jelent az, hogy nem a puszta szó, hanem a „hogyan” sugározza az 
igazi közlendőt. Ő, ha jó napozást, vagy szép napot kívánt, vagy megköszönt valamit, az lélekkel telített volt, 
amit mindenki fölfogott, mindenki számára örömet jelentett. Igazán atyja volt a háznak. Betegségét, 
kiszolgáltatottságát egyszerű méltósággal és alázattal viselte. Halála előtti napon is a vasárnapi szentmiséhez 
még a szentély alatt tolókocsiban ülve koncelebrált. Utolsó imádságainak egyike megrázóan szép volt, és 
gyakran ismételte: „Üdvözlégy Szent Test, ki Szűztől születtél, és a kereszten kínhalált szenvedtél. Kinek 
átszúrt oldalából víz ömölt és drága vér, a halál küzdelmében táplálj minket Szent Kenyér. Ó édes Jézus, ó 
kegyes Jézus, irgalmazz nekünk!” Könnyes szemmel, teljes megadással imádkozta. Halála előtti napon a 
kertben ülve megszólalt: „Sokszor éreztem úgy, hogy elmegyek, hogy kihűl a lábam… mostanában, de 
mindig olyan nagy nyugalom fogott el. Olyan békességet éreztem.” Mire én azt feleltem: „Hogy ez nem 
magától értődő, ez nagyon nagy kegyelem.” A szenvedés kelyhét utolsó cseppig kiitta, és bár nagyon 
szenvedett, tudata az utolsó 15 percig megmaradt. Istennek hála, hogy az agóniában mellette lehettem! A 
lakók és a dolgozók szüntelen érdeklődéssel és állandó imával támogatták, segítettek, amiben csak tudtak. 
MINDENKI SZERETTE. Természetes, hogy az egész itteni tevékenysége alatt gyóntatott, szentségeket 
szolgáltatott ki, és 5 éven át húsvétkor még a plébániai húsvéti gyóntatásból is kivette a részét, 
nagycsütörtöki misére átment. Együtt élt a lakókkal, és nagyon sok volt hívőjével tartotta a kapcsolatot. 3 
nappal halála előtt, még ő vígasztalt egy özvegyet telefonon. Munkatársait mindig rendkívüli módon 
megbecsülte, ezt régi hívei is megerősítették. Magam is segítettem abban, hogy egy kb. 60 évvel ezelőtt 
Zugligetben volt munkatársát az érdi szociális otthonban fölkeresse, meghallgassa, szentségekkel ellássa. 
SOHA SENKIRE ROSSZAT NEM MONDOTT, MINDIG MEGTALÁLTA AZT A FORMÁT, AHOGY A 
GYŰLÖLETNEK GÁTAT LEHET SZABNI. MÉGSEM VOLT PACIFISTA, MEGALKUVÓ. Mélyérzésű, 
együttérző, és rendkívüli módon szelíd volt. Bár summa cum laude végzett az egyetemeken, 14-szer hívták 
be kihallgatásra, kitűntetést nem kapott, 39 évig káplán volt. De „élő szívek lapjaira írt…, Isten lelkével.” 
(2Kor 3,3) 
Ezért „hálát is sokan adunk érte az Istennek” (vö. 2Kor 1,11) 
 
Nagy tisztelettel és szeretettel:   Edit nővér 
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51 éve, 1960 őszén kezdő ministránsként ismertem meg Tibor atyát, aki akkor szememben hatalmas 
embernek tűnt. Én 6 éves voltam. Azután pár évvel később ő készített fel bennünket az elsőáldozásra. A 
foglalkozásokon néha olyanok voltunk, mint egy zsák bolha, de nem emlékszem arra, hogy türelmetlen lett 
volna, netán haragos, mégis elérte, hogy belénk ivódjon a tanítása. 
Most már persze tudom, hogy mi voltunk a fiai, a lányai, akikkel ő jóságosan elnéző volt. 
Sokszor ministráltam az általa celebrált szentmiséken, általában egyedül, mert az idő tájt az iskolában nem 
nézték ezt jó szemmel. 
Telt az idő és a bérmálásra is Tibor atya készített fel, életemnek ennél a fontos állomásánál is ott volt. 
Később ministrált nála a két nagylányom, felszentelte a lakásunkat, gyóntató papja volt a feleségemnek – és 
így tovább. 
MINDIG OTT VOLT! Mindig ott, ahol kellett, ahol szükség volt reá. 
Fiatal koromban sokszor megérezte, ha szükségem volt egy jó beszélgetésre. Olyan nyugalmat sugárzott, 
hogy a találkozás után még jó ideig eszembe sem jutottak a mindennapi gondok, problémák. Csodálatos, 
megtaníthatatlan érzéke volt az emberi lélekhez.  
A nyom, amit lelkipásztori emberségével bennem hagyott, elkísér életem végéig. 
Mikor megismertem, hatalmasnak hittem, most, jó fél évszázaddal később már tudom, hogy HATALMAS  is 
volt. 
Isten Veled Tibor Atya, Isten Veled Tibi bácsi! 

Sulyok Zoltán 
 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ 
 

Fiataloknak (s akik annak érzik magukat)Fiataloknak (s akik annak érzik magukat)Fiataloknak (s akik annak érzik magukat)Fiataloknak (s akik annak érzik magukat)    
A meghatározások alapján írd be a keresztrejtvénybe a magyar szentek keresztneveit! Megfejtésül egy 
magyar szent nevét kapod. A megfejtést add le a sekrestyében november 27-ig. A helyes megfejtők között 
pásztorjáték szerepeket sorsolunk ki … 
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1. Temesváron született, Krakkóban tanult ferences 
szerzetes a XV. század 2. felében 

2. Sárospatakon született, később Eisenachba majd 
Wartburgba került magyar királylány 

3. Szentéletű remete, aki találkozott Géza 
herceggel és testvérével, a későbbi Szent László 
királlyal (Pesttől északra élt) 

4. Magyarországot Szűz Máriának ajánlotta föl 
5. A nyulak szigetén élt, szerzetes nő 
6. XI. században élt nyitrai püspök, mártírhalált 

halt 
7. Árpád-házi Szent Margit nevelője volt, 

domonkos nővér 
8. Magyarország első püspöke  
9. I. Nagy Lajos magyar király lánya, a litvánok 

keresztény hitre térítésének pártfogója 
10. Csáky főnemes 
11. Magyar katona, pálos szerzetes, a ragályos 

betegek gondozója 
12. Jezsuita szerzetes, a három kassai vértanú egyike 
13. XI. századi magyar szerzetes, Kijevben élt 
+1 Pannonhalmán született magyar szent, Szent 

Ágoston kortársa volt 
 


