
A Magyar szentek, Tempfomdnok hovi ttijdkoztat6lopjo. 2013. dprif is
Kiadja a Magyar Szentek Pldbdnidja. Megjelenik minden h6nap els6 vas6rnapjrin. Ingyenes kiadvany.

Azfii a els6 szavai a hivekhez

majd igr folytatta:

.r$'"

Jean-Louis Tauran protodiakonus bejelentese utan az ui p6pa, az argentin jezsuita JorgeMario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i 6rsek 20 ora zi -pirckor 
kilEpett i sr"rrt peter-

bazillka erkelyere, es koszontotte a hiveket. hz eso elleneri a Szent peter teren tobb mintszazezrert grultek ossze, es unnepeltek aznj pApat.
Bergoglio p6pa ezekkel a szavakkal fordult a hivekhez: ,,Testv6reim, j6 estet!Tudjatok, hory a konklAve kote_1ess6ge, hory puspokot adjon io*arr.t . Ury tiinik, abiboros testv6reim -a vi15-g masik veg?re mintet< .l "rt", de itt vagrunk. frszonom afogadtatdst. A ro-mai egrhazmegrei kozossegnek megvan a puspoke: koszonom!El6szor is im5-dkozni szeretnek emeritus puspok[nkert, XVi. Benedekert. Imadkozzunk6rte egnitt, hogr azLJr megrlldja es aSziizanya-oltalmazza."

::T*:yl*:T* etimadkozta a hivekkel L uiu.tyankot, az tJdvlzlesret es a Dics6seget,

,,Most pedig induljunk el ezen az :uton: a pus
ez, az€ a vAros6, amely a szeretetben mindr
koztunk l€v(i bizalom utja ez. lrrrddk
az eg6,sz vilAgdrt, az€rt, hory sz6les k6rfi
Azt kivdnom, hogr ez az, ut, amit ma
jelenlev6 biboros helynokom fog
az evangelizdlasAban!
Most szeretnek aldast adni, de e16
meg6.1dan6. a nepet, aztkerem, hogr
nep imAjat kerem, amely Aldast k6r
ti imads6.gotokat €rtem."

a nep kozos utjAn. A r6mai egrhtn :utja
A testvdriseg, a szeretet, a
kolcsonosen. Imd. dkozzunk

vezet.

ban, 6s amelyben engem az itt
n ennek a gronyoni v6:rosnak

erek t6letek: miel6tt a puspok
oz, hogl6 megaldjon enge*, a

uk el csendben ezt az imat, a
Ferenc papa Urbi et orbi Aldast adott , majd igr bucsuzott t6luk:

tok. Imddkoz.zatok ertem. es,,Testverek, elkoszonok. Nagron
hamarosan Ojra talalkozunk! Holnap a

-aU'iTt 
retnek menni imddkozni, horyortarmazza Roma egesz varosat. Jo ejszakd.t es jo pihenest!,,



R6szlet Nagy Szent Le6 pfpa besz6deib6l

(Sermo 12 de Passione,3,6-7: PL 54. 355-357)

Szeretteim! A legkisebb k6ts6g sincs abban, hogy Isten Fia az entbei term6szetet
felv6ve olyan szoros kapcsolatba l6pett vele, hogy a Krisztus nemcsak abban M egy
emberben van, aki az egdszteremt6s els6sztildttje, hanem ott van minden szentj6ben
is, mert amint a tagokt6l nem v6laszthat6 el a fej, rigy a fejt6l sem v6laszthat6k el a
tagok.

Igazugyan: nem erre az llefte vonatkozik, hanem az ordk 61etre, hogy Isten lesz
minden a mindenben, m6gis mar most is osztatlan lak6ja 6 a saj6t templom6nak,
amely azEgyhSz, iglret5hez hiven: En veletek vagyok mindennap, avil6gv6g6ig
Mt28,20).
Mindazt teh6t, amit Isten Fia a vil6g kiengesztel6se v6gett cselekedett 6s tanitott,

nemcsak az elmiilt id6k tdrt6net6b6l tudjuk, hanem a jelenben v6gbevitt miivek erej6b6l is megtapasztaljuk.
Mert 6 az, aki a Szentldlek erej6b6l sntzi Anyht6l sziiletett, aki s6rtetlen szuzi Egyhizfit ugyanolyan

ihlet6ssel term6kenyiti meg, hogy az rijj6sziil6 kereszts6g 6ltal megszdmlillhatatlan sokas6g sziilessdk, Isten
gyermekeinek sokas6ga, s akikr6l meg van irva: nem a v6rnek vagy a testnek a vdgy6b6l, s nem is a f6rfi
akaratdb6l, hanemlstenb6l sziilettek (Jn 1, 13).

Mert 6 az, akiben 6ld6st nyer Abrahitm eg6sz csal6dja, az drdkbe fogadott egdsz emberis6g; apStriixka
pedig a n6pek atyja lesz, mert az igdret fiai a hitb61, nem pedig a test v6gy6b6l sziiletnek.

Igen, 6 az, ahJ M eg alatt 616 <isszes nemzet kdziil egyet sem mell6zritt: valamennyi n6pb6l hivja 6ssze

szent juhai egyetlen ny6jdt. Sziinteleniil teljesiti tehilt ig&et6t: M6s juhaim is vannak, amelyek nem ebb6l az

akolb6l val6k. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra,6s egy ny6j lesz, 6s egy p6sztor (Jn

10, 16).
J6llehet els6sorban P6ternek mondja: Legeltesd juhaimat (Jn 21, 17), m6gis M egy Ur iranyit minden

phszton gondoskodfst. Es olyan viru16 r6ten, olyan dirs 1ege16n thplillja azokal, akik a Szikla kor6
gyiilnek,hogy maris mdrhetetlen0l sok a kdv6r 1ege16n, vagyis a szereteten annyira meger6s<id6tt bfufuny,

hogy nem vonakodnak p6sztoruk nev66rt meghalni, mik6nt a j6 PdsAor is kegyes volt juhai6rt az 61et6t is

fel6ldozni.
Igen, Krisztus az, akivel egyiitt halnak meg nemcsak a dics6sdges b6tor v6rtanfk, hanem a kereszts6gben

rijj 6sztiletS hiv6 emberek is mag6b an az lfrjjhsnilet6s szents6g6b en.

EzzeI a ha1611al iinnepeljiik el6ir6sosan azUr hrisv6tj6t, a fisrtashg 6s igazsilg kovSsztalan kenyer6ben,
hiszen ha elvetjiik a r6gi gonoszs6g kovdszdt, az rij embert maganak azUmakavdre rdszegfti meg, mag6nak

az IJ mak a teste tdplillja.
Mert 6ppen azthozza l6tre a Krisztus test6ben 6s v6r6ben va16 r6szesed6s, hogy azzh alakuljunk 6t, akit

magunkhoz vettiink, 6s igy l6lekben 6s;testben, egdsz 6letiinkben hordozzuk 6t, akivel egyiitt haltunk meg,

egyiitt temetkezfiink el, 6s egytitt tAmadtunk fel az rij 6letre.

*****{.**{<****{<{<{<{<{<***{.**{<{<*{<{.d<*************{<*:k**{<**{<****{.*{.{.****{.{<{.{.*{.{<**{<{<d<********{<*{'

Olbey lrdnverse:

Most minden gyonytini,
Brig arany hegedii.
Piros toj6s a nap,
Piros hajnal fakad.
Felt6madt O, a Szent,

S szinte av6gtelent
Elonti az 6r0m,
Azizz6 fenyozon.
Most himnuszt zengenek

A vcilgyek 6s hegyek,

A vizekhull6mai,
PacsirtSk dalai.

Azurk6k 69alatt
Erd6k suhogjanak!

Krinny 6s jaj ne legyen,

Itt jar a Kegyelem.
Emeld fel szivedet,

Ittjar a Szeretet!

Most minden oly csod6s...

Kdzttink a Messi6s

Valamennyi Testv6riinknek 6s Olvas6nknak a siriib6l dics6s6gesen
feltiimadt Udviizit6 tirtim6ben kivinnak iildott hirsv6tot

a Magyar Szentek Pl6biinia lelkipisztorai 6s szolgilattev6i!



A KOTELEZ6EN vAL.q.szrHATo Hrr- Es EnxoLCSTAN oxrnrAs BEvEZETESEvEL
KAPCSOLATOS RENDELET nonn TUDNIVAr,6rnax ossznnocr,a.IAsa

1. ALAP
Az erkOlcstan tantdrgy kertil k0telez6en bevezetdsre, de a lelkiismereti szabads6gra va16 tekintettel a sziil6k megv6laszthatjiik
ennek tartalmdt, igy a hit- ds erkdlcstan, kdtelez6en v6laszthat6 az erkOlcstan helyitt. 2013. szeptember l-161 az 1llami 6ltal6nos
iskol6k l. 6s 5. oszt6ly6ban keriil bevezetdsre felmen6 rendszerben.

z. Urnunzns
' 2013. dprilis S-ig az igazgatonak ki kell jelolnie egy id6pontot, amikor lehet6s6get biztosit az egyhdzi jogi szem6ly
k6pvisel6inek az iskola ds a sziil6k tdjdkortatdsdra a hit- 6s erkolcstan oktat6sr6l. Amennyiben er"n tre- tud r6szt venni az
egyhazi jogi szemdly k6pvisel6je, leadhat a hit- ds erkOlcstan oktatiissal kapcsolatos dokumentumokat. melveket az iskola koteles
a sziil6k rendelkezdsdre bocs6tani.

' i.prilis 8-9-6n lesz az 6ltal6nos iskola 1. 6vfolyam6ra a beiratkoz6s, melyen jelen lehet az egyh6zi jogi szem6ly k6pvisel6je. A
sziil6k ekkor jelzik v6laszt6sukat ir6sban. A nyilatkozatot az iskolinak kell biztositania. Amennyiben a szUl6 nem ttyituttorit a
hit- 6s erkdlcstan oktat6ssal kapcsolatban, gyermeke erkolcstan oktat6sban fog r6szt venni.

' M6jus 20-ig kell a 4. 6vfolyamon tanul6k sztileinek jelentkezrie a hit- 6s erkolcstan okfat6sra. A sziil6 olyan egyh6zi jogi
szemdly hit- 6s erk0lcstan oktat6s6t is ig6nyelheti, amely nem tartott tdjdkoztat6t az iskol6ban. Errol az igazgat6nak ir6sban kell
drtesitenie a megjelOlt egyhilzi jogi szemdly k6pvisel6jdt.

'A beiratkozdst kiivet6 3 napon beliil az igazgat6 6t kell, hogy adja a hit- ds erkolcstan oktat6srajelentkezettek adatait (n6v ds
oszt6$) az adott egyhdzi jogi szemdly kdpvisel6jdnek.

' ,Ezutfln 7 napon beltil kell egyeztetnie az igazgat6nak a csoportok kialakit6s6r6l az egyhdzi jogi szem6ly k6pvisel6ivel.
Igy kell elj6rni a 4. 6vfolyamosok jelentkez6sdt k0vet6en is.

3. CSOPRTOK SZERVE Zrt,SE
' Azigazgatfval val6 egyeztetds sor6n keriilnek kialakit6sra, ajelentkezettek ismeret6ben. .A kiil0nb0z6 oszt6lyokb6ljelentkez6k
dsszevonhat6ak egy csoportba. ' A jogszab6ly nem rendelkezik alltszdrthatfrr6l. . Adott 6ven beliil az iskola nem m6dosithat a
csoportbeosztdson, sem a sziil6 avillasddsdn

4. TOVABBI RfSZLETEK
. Az egyhSzijogi szem6ly felel:
. a hit- 6s erkdlcstan oktat6s megszervez6s66rt
. a targy tartalm6nak meghatdrozdsil6rt, ellen6rz6s66rt
' a hitoktat6 alkalmaz6s66rt, ellen6rz6s66rt

.Id6pontja
' Heti 1 6ra, amelyet els6sorban az erkOlcstan 6r6val egy id6ben kell megtartani. . Amennyiben ez nem megoldhat6 (pl. terem
hi6ny), akkor - ha minden 6rintett sziil6 ir6sban beleegyezik - az egyhdzi jogi szemdly k6pvisel6j e az igazgat6val ir6sban
meg6llapodhat arr6l, hogy m6s id6pontban, ak6r az iskola 6piiletdn kiviil tartja a hit- 6s erkolcstan 6r6kat.
' Az eddigi rendszerben megtartott fakultativ hitoktatAs a tobbi 6vfolyamon a szokott felt6telekkel tov6bbra is szervezhet1 az
iskol6ban.

. Ki tan{thatja a hit- 6s erk0lcstant
"A hitoktat6nak, hittan6mak egyhfzi fels6oktat6si int6zrndnyben szerzett hitoktat6i vagy hittan6ri, vagy m6s, a hit6lettel
kapcsolatos fels6foku k6pesitdssel 6s az illetdkes egyhiaihat6s6g megbizdsdval kell rendelkezrrlie!'
. Helyettesitds
Megszervezdse a munk6ltat6 (vagy a munk6ltat6i jogokat gyakorl6 szemdly), illetve megbi zottja feladata. Amennyib en az egyhilzi
jogi szem6ly nem tudja megoldani a helyettesitdst, jelznie kell ezt az rntdzmdny fel6. Ekkor az iskola koteles a tanul6k
feltigyelet6r6l gondoskodni.
. Ert6kel6s
Az iskola pedag6giai programj6ban meghatarozottak szerint tdrtdnik. Amennyiben az iskola rigy dont, hogy az erkiilcstant
oszt6lyozni fogj6k a hit- 6s erkOlcstant is hasonl6an kell 6rt6kelni. Ugyanigy kell elj6rni, ha az iskoia a sztiveges 6rt6kel6s mellett
dOnt.
. Adminisztrdci6
A hitoktat6 vezeti a csoportnapl6t, az egydb dokumentumokat pedig az 6 tdjdkortat6sa alapj6n, az 6r6t kdvet6 napon, a tanul6k
oszt6lyfbndke v6gzi el.
. T6j 6koztatasi lehet6s6gek
Az egyhin jogi szem6ly kdpvisel6j6nek lehet6sdge van arra (erre nem kotelezhet6), hogy az igazgat6nak 6ta$a a hit- ds
erkOlcstan tantervdt, tananyagilt, tankdnyveit 6s munkam6dszer6t. Ezeket 6 k6teles a sziil6k sz6m6ra el6rhet6v6 tenri. Ezzel a
lehet6s6ggelprdemes 6lni, mert az erk0lcstannal kapcsolatos hasonl6 inform6ci6k a legtobb iskola honlapj6n megtal6lhat6ak.

5. JoGszAB,iLYo(
20ll.6i CXC. hitrJ ffidi knawrldsr6l" (Nh.) 35. 0 Gdilyos: 2013. septsnber l-t6l),9?. t (,
20/2012. Mtr 31.) EIIIMI r@dctd r3lA E, 1{. 0, lj. g, lE2/A. !, 182/8. ! (e 2013. *cptmbd li6l liegidt !s ponfial)
' A fenti renddd.2ol3. EirciE 22-t6l ds szepbmber l-t6l hatilyos modosirisait (13/A, lS, A. & ts2/B. $) a 2220i3. otr. 22.) ENOia rendelet sz*dlyoa: htg://
w.@Farlodq_h.!dtt6501 4.9, 33. S, 34. g (e 2013. *eprenber t{61 lep hd{lta), 4-t. !
(2) (ehedi rEdbz6 a ml3/l.t< hfie)
Ne@diAl@6
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o TISZTELETTnI, rfn"fUr, o
o

! i0n"0elemad6j6nak els6 17o-5t juttassa a Magyar Katolikus Egyhdz javdra, melyb6l hitdleti tevdkenys6geinket tudjuk ;
o t5mogatni.o A kedvezm6nyezett teclinikai sz6ma: 00lla ., .o A kedvezndnyezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHAZ
r A t0rv6nyben el6irt feltdteleknek megfelelve a befizetett jdveclelemad6j6nak mdsodik lo -6tt0bbek ktiz6tt az al1bbi

alapitvanyokra aj rinlhatj a:

ha Egyiizk6'sdgiinket szeretnd tdrnogatni, akkor a
SZENT TADE ALAP|TVANY AZ IFJUSAGERT

melynek ad6sz6ma: I 805597 1-1 -43
ha Karitdsz c6lokat szerebre t6moeatni. akkor a

KARITASZ TAMoGATo nIApiTVAruy

melynek adbszdma: 19 66627 5-l- 43
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Aprilis 7. AaISTENI IRGALMASSAG VASARNAPJA

Eredete <isszekapcsol6dik azzal a lStom6ssal, amelyben 1931. februfu 22-En
Plockban volt r6sze Fausztina n6v6rnek. Az rJr J6zus ekkor juttatta kifejez6sre
6hajdt, hogy lefessenek egy ilyen k6pet "J6zusom. bizom Benned" felirattal. A kdp
a felt6madt Krisztust ilbrflzolja, aki kezein 6s l6bain hordozza a keresztre feszit6s
nyomait. A kdpen nem l6that6 iltsztrt Sziv6b6l k6t sugar tcir el6: egy piros 6s egy
halvany. Az ur J62s, mikor megk6rdezt6k t6le, mi a k6t sug6r jelent6se, igy
vtlaszolt: "A halvdny sugar a vizet jelenti, amely megtisztitja a lelkeket; a piros a
v6rt, ami a lelkek 6lete. E k6t sugar irgalmam bensej6b6l tdrt e16, mid6n a lilndzsa
haldokl6 szivemet megnyitotta a kereszten" (299). M6s sz6val a sugarak a
szents6geket jelentik, valamint az Egyhazat, amely Krisztus i.f:snirt oldal6b6l
sziiletett, 6s a Szentldlek ajand6kait, amelyeknek bibliai jelk6pe a viz. "Boldog,
aki ezek 6rny6k6ban fog 6lni - mondta Jdzus -mert Isten igazs6gos keze nem 6ri
el" (299).

A k6p teh6t Isten v6gtelen irgalm6t ilbrinolja, amely Krisztus hrisv6ti miszt6rium6ban nyilv6nult meg 6s
gytimdlcsdz6en folytat6dik az Egyhinban a szents6geken keresztiil. A k6p az edeny szerepdt t<jlti be,
amellyel kegyelmeket lehet meriteni, 6s jel, amely emldkezteti a hiveket az Istenbe vetett bizalom 6s a
felebar6t iranti irgalom sziiks6gess6g6re. A bizalom magatart6s6r6l beszdl a k6p felirata is: Jdzusom, bizom
Benned. Az Ur J6zus szavai szerint a k€p "eml6keztessen irgalmam ktivetelm6nyeire, mert a leger6sebb hit
sem segit cselekedetek n6lktil" (742).
A k6p tisztelet6nek ldnyege a bizalommal teli im6ds6g irgalmas cselekedetekkel dsszekapcsolva. A k6pnek
igy 6rtelmezett kultuszihoz az tJr J6zus a krivetkez6 ig6reteket fftfic a megv6lt6s kegyelm6t, jelent6s
el6rehalad6st a kereszt6ny tcik6letess6g rrtjhn, a boldog hal6l kegyelm6t 6s sok m6s rirdk 6s mriland6 javat,
amelyeket bizalommal k6rhetik t6le irgalmas emberek.
"Atadok az embereknek egy eddnyt, - mondta J6zus Fausztina n6vernelg - mellyel az irgalmass6g forrasdhoz jtihetnek kegyelmet
menteni. Ez az ed5ny nem m6s, mint ez a kdp a k0vetkez6 felfrdssal: Jdzusom, b2om Benned (327). E kip 6ltal sok kegyelmet
fogok kiosztani a lelkeknelg ez&thozzfif€,rhet6v€ kell tenni minden l6lek sz6mdra (570). Megigdrem, hogy az a ldleh aki ezt a
k6pet tisztelni fogiq nem v€sz el. Megig€rem azt is, hogy mfr itt a fdldon gybzedelmeskedni fog ellensdgei felett, ftk€nt pedig
halSla 6r6j6n. Magam fogom vddeni, r4int saj6t dics6sdgemet (48).
Egetnek az irgalom langiai. Szeretndm kiarasztani 6ket az embcrekre. 6, milyen fdjdalmat okomak nekem, ha megtagadj6k
befogadrisukat (...). Mondd a szenved6 emberisdgnek, simuljon irgalmas Szivemhez 6s 6n bdkdvel toltom el (107a). Az emberisdg
mindaddig nem tal6l bdkdt, mlg nem fordul bizalommal irgaLnamhoz (300).
Hirdesd a vildgnak irgalmassdgomat, ismerje meg az egCsz emberisdg kifiirk€szhetetlen irgaknamat. Ez a vdgs6 id6k jele, utina
elj0n az igazsSg napja. Amig mdg van id6, menekiiljenek irgalmam forr6s6hoz, haszn6lj6k fel az drtiik kifolyt vdrt Cs vizet (848).
Miel6tt elj6v0k mint igazs6gos Bir6, el6bb szdlesre kit6rom irgalmam kapuj6t. Aki nem akar az irgalom kapuj6n 6tmenni, annak
igazs6goss6gom kapuj6n kell 6thaladnia" (1 146).

Mi aidg? - a Magyar Szentek Templomanak havi fijekodat6lapja- Kiadja a Magyar Szentek Pl6b6nia. Megjelenik minden h6nap els6
vasiirnapj6n. Ingyenes kiadv6ny. Ha a lappal kapcsolatban b6rmilyen 6szrev6tele van megteheti a209-22-24-es telefonsz6mon,vagy a

1507 Bp., Pf.: 70. levdlcimen. E-mail: maeyarszenteklp@freemail.hu htto://www.piar.hu/ma$Larszentek


