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„Feltámadtam! És újból Veled vagyok, Alleluja!” 
 

Jézus feltámadása Isten üdvösségszerző 

cselekvésének a teljessége, hiszen Isten őbenne 

magához emelte a teremtett világot, különösképpen 

az embert. Krisztusban az emberi természet már 

átment az üdvösség végső állapotába, s az egész 

világra ez az átmenet vár. Ezért lett a húsvéti 

misztérium a hit középpontja. Jézus magára öltötte 

megdicsőült testét és a megtestesüléssel fölvett 

embersége is megkapta a dicsőséges isteni életet. 

Jézus feltámadása a keresztény hit központja és 

alapja: „Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem 

támadt föl. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs 

értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti 

hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak 

is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy 

Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak 

fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus 

nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is 

elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, 

minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt.” (1Kor 15,13-19) 

Krisztus egyetemes megváltói szerepe kifejeződött az Ádám-Krisztus párhuzamban. Vele 

mintegy új teremtés kezdődött. Megdicsőült alakja az égi embert tükrözi, s ebben előképe 

mindenki üdvösségének. Ő egyúttal az élet szerzője (ApCsel 3,15). Ebbe a szellemi és 

természetfölötti létmódba vonja bele a hívő embert, aki a keresztségben Őt ölti magára. Pál 

apostol tanításában a keresztség Jézus halálának és föltámadásának jelképe: az ember meghal a 

bűnnek, hogy Istennek éljen (Róm 6,3-6). A megigazult ember tehát az ő sorsában részesedik. 

Ha vele együtt szenved és meghal, vele együtt meg is dicsőül (Róm 8,17). Az erkölcsi 

követelmény az, hogy akik így részesültek keresztségben, azok keressék az égi dolgokat, ne 

csupán a földieket (Kol 3,1). A régi embert mindig le kell vetni, hogy az újat magunkra ölthessük 

(Róm 13,14). 

Áldott Húsvétot kíván a Magyar Szentek Plébánia papsága és munkatársai! 

 
 A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.   2015. április 

 
 

Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján.  Ingyenes kiadvány. 

 

http://lexikon.katolikus.hu/M/megtestes%C3%BCl%C3%A9s.html


Isten Irgalmassága 
 

Fausztina nővér - családi nevén Faustyna Kowalska - a 

lengyelországi Glogowiecben született 1905. augusztus 

25-én, mélyen vallásos családban. A tíz gyermek közül 

ő volt a harmadik. A keresztségben a Helén nevet 

kapta. Édesapja nagyon imádságos ember volt. Helén 

Isten hívását a szerzetesi életre már hétéves korában 

érezte. Kilencéves korában járult először 

szentáldozáshoz. Csak két és fél évet járt iskolába, mert 

a család szegénysége miatt az állatokat kellett őriznie. 

Sokat imádkozott, még éjszaka is. Anyja ezt nem 

tartotta jónak, és így figyelmeztette. "Kicsikém, az 

agyadra megy a sok imádkozás". Tizenöt éves korában 

bejelentette szüleinek, hogy apáca szeretne lenni. Erről 

szülei hallani sem akartak. Tizennyolc éves volt, 

amikor egy táncmulatság közben megjelent neki Jézus, és ezt kérdezte tőle: 

"Meddig fogok még szenvedni miattad, és te meddig vezetsz még félre engem?" (Napló 9.) Megdöbbentő 

hatással volt rá Jézus megjelenése, és szíven ütötték szavai, hiszen már régóta érezte a hívást, amely elől mintha 

valóban menekült volna. Azonnal abbahagyta a táncot, a közeli templomba sietett, és az oltáriszentség elé 

borulva kérdezte Jézust: mit kell tennie? Hirtelen ezeket a szavakat hallotta: "Azonnal utazz Varsóba, ott fogsz 

belépni egy zárdába." (Napló 10.) Csak nővérének mondta el a történteket, és elutazott Varsóba. A 

Szűzanyához fohászkodott: "Mária! Téged kérlek, vezess, és te irányíts engem." (Napló 11.)Több kolostor 

ajtaján is bekopogott, de sehol sem vették fel. Végül az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációját kereste 

fel. A főnöknő azt kérte tőle, hogy egy évig dolgozzék előbb. Háztartási alkalmazottként vállalt munkát, majd 

egy év múltán ismét jelentkezett a kolostorban. 1925. augusztus 1-jén, Angyalos Boldogasszony ünnepének 

vigíliáján lépte át a kolostor küszöbét Varsóban. 1933. június 1-jén tett örökfogadalmat: tisztaságra, 

szegénységre és engedelmességre. A kongregáció több házában is dolgozott: volt szakács, kertész, portás. Több 

kórházban kezelték betegségét, mert tuberkulózis támadta meg belső szerveit. Megdöbbentő szavakkal írja le 

naplójában testi-lelki szenvedéseit és a megaláztatásokat, amelyeket el kellett viselnie. 1936 májusában 

Krakkóba utazott, és haláláig ott élt. Fizikailag egészen legyengülve, de lelkiekben teljesen éretten, Istennel 

való misztikus egyesültségben, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom éves 

korában. A külső szemlélő számára semmi sem árulkodott benső életének rendkívüli gazdagságáról. Buzgón 

teljesítette kötelességeit, hűségesen követte rendje szabályait, áhítatos volt, hallgatag, derűs, tele jóindulatú és 

önzetlen felebaráti szeretettel. Egész életében következetesen törekedett az Istennel való mind bensőségesebb 

egyesülésre. "Jézusom, Te tudod - írja Naplójában -, hogy egészen fiatal éveimtől kezdve nagy szent akartam 

lenni, olyan bensőségesen akartalak szeretni, ahogy eddig egy lélek sem szeretett téged." (Napló, 1372) 

Ugyanakkor nagy áldozatokat vállalva igyekezett együttműködni Jézussal, hogy minél több lelket megmentsen. 

Íme egy idézet Naplójából: "Ó Jézusom! Mennyire sajnálom a szegény bűnösöket. Adj nekik bűnbánatot és 

fájdalmat. Emlékezz keserves kínszenvedésedre! - Ismerem végtelen irgalmadat, és nem tudom elviselni, hogy 

egy lélek, aki oly sokba került neked, elvesszék. Jézus, adj nekem bűnös lelkeket! Szeretnék áldozati ostya 

lenni a lelkekért (...), formálj magaddá, ó Jézus, hogy élő, neked tetsző áldozattá váljak! Minden pillanatban 

elégtételt akarok nyújtani neked a szegény bűnösökért (...). Ó, Teremtőm! Nagy irgalom Atyja, bízom benned, 

mert te magad vagy a jóság." (Napló 908)." II. János Pál pápa már krakkói éveiben jól ismerte Fausztina nővér 

életét és Naplóját. Érsekként ő indította el boldoggá avatási eljárását 1965-ben. A Gondviselés megadta neki azt 

a nagy kegyelmet, hogy a nővért 1993-ban boldoggá, 2000-ben pedig szentté avathatta. A szentté avatás 2000 

húsvétjának második vasárnapján történt a római Szent Péter-bazilika előtt. A pápa ezeket mondta: "Jézus 

megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis a szenvedés sebeit, mindenekelőtt azonban szívének sebhelyét, 

ahonnan az irgalom nagy forrása fakad, és az emberiségre árad. Ebből a szívből Fausztina nővér két fénysugarat 

lát, amelyek megvilágítják az egész világot.”Az isteni irgalom fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül 

akar ismét átadni a világnak, megvilágítja a harmadik évezred útját." A pápa ez alkalommal úgy rendelkezett, 

hogy húsvét második vasárnapja az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja legyen. 

Katona István püspök 

Ferenc pápa  az irgalomnak szentelt jubileumi évet hirdeti meg hivatalosan április 11-én, az Isteni 

Irgalmasság vasárnapjának vigíliáján a Szent Péter-bazilikában. 



Sziéniai Szent Katalin 

A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte és 

csúfította. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi 

Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát 

választottak, a pápaságot politikai érdekeknek szolgáltatták ki. A 

másik nagy baj az egyre fenyegetőbb török veszedelem volt, amely 

Palesztinában már a szent helyek pusztulásához vezetett, és világosan 

látszott, hogy a török terjeszkedésnek csak fegyverrel lehet útját állni. 

Ezekhez járult még Itáliában a városállamok harca a pápai állam, a 

császár és egymás ellen. Ebben a zűrzavaros században született egy 

leány, aki férfiakat megszégyenítő elszántsággal és erővel 

imádkozott, vezekelt és harcolt Krisztus édes Menyasszonyáért és a 

földi Krisztusért, ahogy ő az Egyházat és a pápát szokta nevezni. 

Amikor róla beszélünk, rendkívül szerencsés helyzetben vagyunk, 

mert nem későbbi századok történészeire vagy legendáira kell 

hagyatkoznunk, hanem kortárs tanúk szólalnak meg. Sziénai Szent Katalin életrajzát ugyanis az írta 

meg, aki legbensőbb titkait is ismerte: Capuai Boldog Rajmund domonkos szerzetes, később általános 

rendi magiszter. Hat éven át állt mellette mint gyóntató és lelkivezető, mégpedig Katalin életének 

utolsó hat évében. Katalin 1347 született, egész kicsi korában a nagy család és a széles rokonság 

kedvence lett. De már három éves korában mutatkozott, hogy Istennek különleges tervei vannak e 

gyermekkel, aki a jámborság szokatlan jeleit kezdte adni. Ilyen pici korában szokása volt például, hogy 

a lépcsőt járva minden egyes lépcsőfok előtt elmondott egy Üdvözlégyet. Hat éves volt, amikor az első 

látomásban részesült: a domonkosok temploma felett (ez a templom a házuk közelében állt, és Katalin 

nagyon szerette). Ettől a látomástól Katalin megváltozott. Felnőttesen komoly lett, imádságos élete 

elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi 

remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke oly gyorsasággal érett, hogy hét éves korában szüzességi 

fogadalmat tett. És az imádság, amelybe fogadalmát foglalta, mutatja, hogy részéről ez nem 

meggondolatlan gyermekjáték volt, hanem a leendő szent komoly megnyilatkozása. A család mindezt 

nem vette komolyan, s amikor Katalin elérte a tizenkettedik évét, kezdték fölkészíteni a házasságra. 

Katalin tiltakozott, de nem lázadt föl, hanem Jegyeséhez menekült. A család zaklatni kezdte, remélve, 

hogy kiverik fejéből jámbor rögeszméit. Egész nap dolgoztatták, a legalantasabb szolgálatokat 

végeztették vele, s összeesküdtek, hogy sohasem hagyják, hogy egyedül legyen. Ő türelemmel viselt 

mindent, de amikor tizenhat éves lett, felnőttként közölte övéivel, hogy inkább elmegy otthonról, de 

szándékát, fogadalmát nem másítja meg. Ekkor, az édesapa hatására, a család elfogadta szándékát. 

Katalin alázatból nem akart kolostorba lépni és nem is lett soha apáca. A Sziénában élő domonkos 

harmadrendi nővérek között akarta szolgálni Isten dicsőségét és felebaráti üdvösségét. Ez 1363-ban 

történt. Katalin ekkor visszavonult házuk egy pinceszerű zugába, amit a cellájának nevezett. Csak a 

templomba ment ki, a gyóntatóján kívül senkivel sem beszélt; egyébként a cellájában vezekelt, 

imádkozott, böjtölt és virrasztott. Három éve tartott már ez a teljes magány, sok-sok imádsággal és az 

erényért vívott harccal, amikor Krisztus megjelent Katalinnak: gyűrűt húzott az ujjára (melyet mások 

nem láttak, csak Katalin látta állandóan), és eljegyezte magával. E misztikus eljegyzést követően pedig 

az Úr kiszólította őt magányából és elküldte az emberek közé, a béke és az igazság angyalának. 

Lassanként azonban híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, 

mint a tudósok, és csodatevő ereje van! Kezdték keresni az emberek, érdeklődők. Katalin 

fáradhatatlanul harcolt a pápa Rómába való visszatéréséért és a keresztes háború megszervezéséért. A 

helyzetet azonban nagyon súlyossá tette az észak- itáliai városok lázadása a pápai legátusok ellen. 

1376-ban XI. Gergely interdiktum alá vetette Firenzét megátalkodottsága miatt. A megriadt vezetőség 

akkor megkérte Katalint, menjen el Avignonba és közvetítsen békét a pápa és a város között. Sok 

biztatása és imádsága végre eredményt hozott: a pápa megszökött Avignonból, és 1376. szeptember 

13-án elindult a tenger felé, hogy hajón utazzék Rómába. Katalin Genováig elkísérte. XI. Gergely 

1377. január 17-én vonult be Rómába. Sziéniai Szent Katalin 1380. április 29-én Rómában halt meg. 

Szentek élete 



 

TISZTELETTEL KÉRJÜK, 
 

jövedelemadójának első 1%-át juttassa a Magyar Katolikus Egyház javára, melyből hitéleti tevékenységeinket tudjuk  

támogatni. 

A kedvezményezett technikai száma: 0011 

A kedvezményezett neve: MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 

A törvényben előírt feltételeknek megfelelve a befizetett  jövedelemadójának  második 1%-át többek között  az alábbi 

alapítványokra ajánlhatja: 

 

ha Egyázközségünket szeretné támogatni, akkor a  

SZENT TÁDÉ ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT 
melynek adószáma: 18055971-1-43 

 

ha Karitász célokat szeretne támogatni, akkor a 

KARITÁSZ TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY 
melynek adószáma: 19666275-1-43 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mi Újág? - a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. 

Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van megteheti a 209-22-24-es telefonszámon, vagy a 1507 Bp., Pf.: 70. levélcímen.  

E-mail: magyarszentekbp@freemail.hu, http://www.piar.hu/magyarszentek. 

Május 10-én a vasárnapi misék után a Szent Tádé Alapítvány céljaira lesz gyűjtés. Az Alapítvány 

támogatja a gyermekek nyaraltatását, a vasárnapi reggeliket és számos kulturális programot. 

Plébániai hittantábor! Helyszín: Eger Szaicz Leó u. 7. (Szervita Rendház, 6-8 fős szobákban.) 

Időpont: június 28.(vasárnap)- július 4.(szombat) A tábor önköltsége: azoknak, akik rendszeresen 
járnak hittanra, ministrálni 10 000 Ft, míg másoknak 20 000 Ft. Ha egy családból többen jönnek, akkor 

lehetőség van kedvezmény igénylésére. Kérjük, hogy aki teheti, a Szent Tádé Alapítvány számlájára 
utalja át az összeget, és a jelentkezési laphoz mellékeljen erről egy igazolást! (számlaszám: 
10200830-32317927-00000000) Jelentkezési lapokat a vasárnapi 9-es misék után a reggelinél, vagy az 
irodában lehet kérni. 
 

A Julianus Tours Csíksomlyói búcsút, erdélyi körutazást szervez 2015. május 21-25-ig 5nap/4éj 

Részvételi díj: 50.000,-Ft/fő mely tartalmazza az utazás, szállás, félpanziós ellátás, helyi idegenvezetés 

költségeit. Belépőkre: kb: 2.000,-Ft/fő kell Biztosítás: 2.500,-Ft/fő, 70 év felett 5.000,-Ft/fő Idegenvezető: 

Magyari Vas István. Jelentkezni lehet 20.000Ft előleg befizetésével. Információk a hirdetőtáblán 

olvashatóak. 

 

Április 26-án a papi és szerzetesi hivatások vasárnapján, a szentmiséken Bacsa Dávid papnövendék tesz 

tanúságot hivatásáról. 

Április 12-én az Isten Irgalmasság vasárnapja, Április 26-án a papi és szerzetesi hivatások vasárnapja lesz. 

Április 23-án, csütörtökön Szent Adalbert püspök és vértanú Főegyházmegyénk védőszentjének a 

főünnepe lesz. Április 25. szombaton Szent Márk evangélista, április 29-én, szerdán Sienai Szent Katalin 

szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentjének lesz az ünnepe. 

mailto:magyarszentekbp@freemail.hu
http://www.piar.hu/magyarszentek

