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Májusban Szűz Máriát köszöntjük
A loretói litánia története

Az itáliai Loreto város nevezetessége az a templom,
mely a hagyomány szerint Szűz Mária názáreti há-
zacskáját őrzi. Akkor került oda, amikor a 13. század
végén  a  kereszteseket  kiszorították  a  Szentföldről,
akik a pusztulás elől megőrzendő, magukkal vitték a
féltett ereklyeként tisztelt házacskát.
Szent  II.  János  Pál
pápa a kegyhely 7. cen-
tenáriumának ünnepsé-
gére  üzenetet  küldött:
„A loretoi szent ház, az
első  Szűz  Máriának
szentelt,  nemzetközi je-
lentőségű szentély a ke-
reszténység  igazi,  má-
riás lelkületű központja
volt évszázadok hosszú
során át. Sok pápa za-
rándokolt  el  erre  a
kegyhelyre,  én  magam
két  alkalommal  imád-
kozhattam  áldott  falai
között”. Rámutatott arra,
hogy  a  loretoi  szentély  centenáris  ünnepségeire
akkor kerül  sor,  amikor az egész kereszténység az
Üdvözítő születésének harmadik évezredére készül.
Mindebben nagy szerepe lesz a loretoi megemléke-
zéseknek, mivel az itt  őrzött  szent ház nem elvont
igazságok őrzője,  hanem a megtestesült  Ige titkáé.
Akárhányszor átlépjük e ház küszöbét, nem kis meg-
rendültséggel  olvassuk  e  szavakat:  „Hic  verbum
caro facto est” (Az Ige itt lett testté).
A pápa ezután  kiemelte  a loretói  szentély  három
nagy üzenetét.
Az első a  kegyelem üzenete, Isten ingyenes aján-
dékáé.  Erről  az  ajándékról  szüntelenül  elmélked-
nünk kell, törekednünk arra, hogy újból rátaláljunk,
ha már elveszítettük volna, főként a bűnbánat szent-
ségében, a gyónásban.

A második üzenet a hité,  amely nemcsak ésszerű
belátása a kinyilatkoztatott igazságnak, hanem enge-
delmesség is, Isten elfogadása életünkben, nagylelkű
és  tökéletes  „igen”  terveire,  amint  Máriáé  volt  az
Angyali Üdvözlet pillanatában.
És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete,

amelyet  Isten  sze-
génységben  és  elfe-
lejtettségben  ember-
ré  lett  Fia  hozott  el
valamennyiünknek.
A  loretói  litánia  a
mai  formájában a
XVI.  században
tűnik fel először, de
már a XII. századból
is ismerünk hasonló,
közös  végzésre  ké-
szült imádságot. Pá-
rizsban  fönnmaradt
egy 1200 körül szü-
letett  rímes  litánia,
mely valószínűleg a
bizánci  szertartás
akathisztosz  (nem

ülve énekelendő) himnusza hatására készült. 
Az általunk ismert loretói litánia a Loreto városának
bazilikájában  lévő  Szent  Házból  származik,  ahol
talán már a XIII. századtól minden szombaton eléne-
kelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. VIII. Orbán
pápa  1691-ben  kiadott  dekrétumában  megtiltotta  a
különböző  templomokban  készült  Mária-litániákat,
és egyetemes használatra  a loretói  litániát  rendelte
el. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia
közös és egyéni imádkozásának jelentőségét. Az Is-
tentiszteleti és Szentségi Kongregáció Népi ájtatoss-
ágokról  szóló  dokumentuma jelentős  ájtatosságnak
tünteti fel a Szűzanya köszöntésének ezen tiszteletre
méltó módját.
Templomunkban  május  hónap  minden  napján  együtt
imádkozzuk a loretói litániát az esti szentmiséhez kap-
csolódva. Jöjjünk el minél többen!

A loretói Szent Ház falai között



Az Úr napját szenteld meg!

Az utóbbi  időkben
újra  felélénkült  az
üzletek  vasárnapi
nyitva  tartásáról
szóló  vita,  amely
nem  csak  a  tár-
sadalomban  álta-
lában,  hanem  az

egyház hívei között is kérdéseket vetett fel, sőt nem
ritkán indulatokat ébresztett. Ezért fontosnak tűnik,
hogy  a  Szentírásból  kiindulva,  mindenféle  napi
politikai  állásfoglalástól  mentesen,  átgondoljuk  a
keresztény  tanítást,  és  az  alapján  alkossunk
véleményt  erről  az  örök  érvényű,  és  most  újra
időszerűvé  vált  kérdésről  –  mármint  a  vasárnapi
munkavégzés kérdéséről.

A Szentírás az Úr napjának megszentelését,  (és az
ehhez kapcsolódó munka beszüntetését) több fontos
helyen is elénk tárja. Ezek közül a legfontosabbak, a
Tízparancs  üzenete,  az  egyiptomi  fogságból  való
szabadulás értelmezése, Jézus feltámadásának öröm-
híre, és Jézus tanítása a szombat törvényének meg-
tartásáról. A Tízparancs harmadik parancsa a terem-
téstörténetre utal, amely szerint az Úr a világ meg-
teremtése után, vagyis a „hetedik napon megpihent”,
majd ezt a napot „megáldotta és megszentelte” (Kiv
20,11). Az Írás ezt összekapcsolja az ember életével,
amikor kinyilvánítja: „A hetedik nap a szombat, az
Úrnak szentelt pihenés napja” (Kiv 31,15). Lénye-
ges, hogy ez a pihenés nem csak a munka abbaha-
gyását,  tehát  a  test  pihenését  jelentette,  hanem  az
Úrnak szentelt  pihenést,  vagyis  az imádságot,  a
vallásos életben való elmélyülést is magában fog-
lalja. A törvény aprólékos előírásai is ennek megva-
lósulására  törekedtek.  A másik  fontos  ószövetségi
rész, amely az Úr napjára, a szombatra vonatkozik,
az  egyiptomi szabadulás értelmezésénél  található.
E  szerint  a  hétnek  ezen  a  napján  az  Egyiptomból
szabadulásra is emlékezni kell,  amikor az Úr meg-
szabadította népét a rabszolgaságból. „Gondolj arra,
hogy Egyiptom földjén te magad is rabszolga voltál,
de az Úr, a te Istened erős karral kivezetett” (MTörv
5,15). A törvény tehát ünneplésre hív, amelyhez hoz-
zátartozik  a  fárasztó,  szolgai  munka  abbahagyása.
Jézus az Újszövetségben beteljesítette a szombatról
szóló tanítást. Ő is az Istentől ajándékba kapott ün-
nepet  állította  középpontba,  amelyben  kifejeződik

Isten teremtő és szaba-
dító tette iránti hála, és
a  felebarát  iránti
figyelmesség,  szeretet,
hogy Istent valamennyie-
n  ünnepelni  tudjuk.
Ehhez  hozzátartozik  az,
hogy  legalább  ezen  a
napon ne vesszünk el a hétköznapi fárasztó munká-
ban,  mert  az  elvonja  a  figyelmet  az  ünnepléstől.
Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy sokszor felhívta a
figyelmet arra, hogy a felebarát megsegítése, a gyó-
gyítás, az éhség-csillapításhoz szükséges fizikai te-
vékenység nincs ellentétben a szombati munkabe-
szüntetés  törvényével,  mert  ezek  hozzájárulnak,
sőt,  szükségesek  ahhoz,  hogy az  ember  ünnepelni
tudjon. Ilyen értelemben mondja, hogy a „szombat
van az emberért, és nem az ember szombatért” (Mk
2,27). A keresztény tanítás  Jézus feltámadását úgy
értelmezi, mint az új teremtést, amelyben az ember
teljesebb módon részesülhet Isten kegyelmében. Ez
az ünnep előre jelzi azt is, hogy az ember örök nyu-
galmat talál Istennél (KEK 2175). Így a keresztény-
ség történetében az Úr napja (magyar nyelven vasár-
nap)  a  szombat  helyére  került,  a  hét  első  napjává
vált, amelyen a  katolikusoknak kötelező szentmi-
sén részt  venni,  és  tartózkodniuk kell  azoktól  a
munkáktól,  amelyek  akadályozzák  az  Istennek
kijáró tisztelet megadását, a test és a lélek pihené-
sét (ET 1247 kánon).

Az utóbbi időben az egyház hangsúlyosabban felhív-
ja a figyelmet az Úr napjának szociális üzenetére is.
Ez egyrészt abban nyilvánul meg, hogy a munka –
hetenként egy napos – szüneteltetése megszabadítja
az embert a munka (rab)szolga jellegétől, ugyanak-
kor lehetőséget ad arra, hogy mások felé forduljunk
és segítsük a rászorultakat. Szent II. János Pál pápa a
vasárnapot ezért a „szolidaritás napjának” nevezte,
amelyre különféle válságokkal küszködő korunkban
igazán nagy szükség is van. 

Beran Ferenc  atya – Magyar Kurír

Gyakorlati tanács:  Templomunkban sajnos elég gyakori
a  késés.  Van,  hogy  20-30  ember  is  késve  érkezik  a
vasárnapi szentmisére. A késés elkerülésére jó módszer,
ha  eleve  korábban,  a  szentmise  kezdete  előtt  10-15
perccel  törekszünk  megérkezni,  így  alkalmunk  van  a
szívbéli ráhangolódásra!



Eucharisztikus csoda egy lengyel egyházmegyében

A  közelgő  Úrnapja  ünnepe  alkalmából  kap
jelentőséget a következő hír:
A  délnyugat  Lengyelországban  található  legnicai
egyházmegye  püspöke  eucharisztikus  csodának
ismerte el a legnicai Szent Jácint-templomban történt
esetet a vizsgálatok után; az ügyet a Hittani Kongre-
gáció  elé  bocsátották.  Lengyelországban  a  „vérző
szentostyáról”  mikroszkópos vizsgálatok és  tesztek
után bizonyosságot nyert, hogy emberi szív szöveteit
tartalmazza  –  jelentette  be  április  16-án  Zbigniew
Kiernikowski legnicai püspök.
„2013. december 25-én, áldoztatás közben egy átvál-
toztatott  ostya  leesett  a  földre,  majd  fölvették,  és
vízzel teli tartóba helyezték. Hamarosan vörös foltok
jelentek meg rajta. Az akkori legnicai püspök, Stefan
Cichy bizottságot állított fel a jelenség kivizsgálásá-
ra. 2014 februárjában az ostya egy apró vörös darab-
ját  korporáléra  helyezték,  hogy  a  bizottság  fel-
kérésére  a  különböző  kutatóintézetek  mintákat  ve-
gyenek belőle alapos vizsgálat céljából.
Az Igazságügyi  Orvosszakértői  Intézet  zárójelenté-
sében úgy ítélte meg, a szövetkórtani mintában talál-

ható szövetdarabkák […] leginkább szívizomra ha-
sonlítanak,  melyen az  agóniára  jellemző elváltozá-
sok  láthatók.  A  genetikai  vizsgálatok  a  szövetek
emberi eredetét támasztják alá. 
Ez év januárjában az egész ügyet a vatikáni Hittani
Kongregáció elé bocsátottam. Ma, a Szentszék aján-
lása alapján, arra utasítottam Andrzej Ziombro plé-
bánost, hogy alakítsanak ki megfelelő helyet a relik-
via számára, hogy a hívek meg tudják adni neki az
illő tiszteletet” – mondta el a legnicai főpásztor.

(Magyar Kurír)

Gyereksarok
A  rejtvény  megoldása  egy
közelgő ünnepünk neve. 
Vigyázz, a kimaradt  betűket
se  dobd  el!
A  megoldást  május  22-ig
küldd be Tibor atyának!

Megfejtés: ………………………………………………, 

…………………………………………………

A hónap magyar szentje
Boldog Salkaházi Sára SSS

Salkaházi Sára 1899. május 11-én szüle-
tett Kassán. 1929-ben Budapesten belé-
pett  a  –  nem  sokkal  azelőtt,  Slachta
Margit által alapított  – Szociális Testvé-
rek  Társaságába,  ahol  teljesen  Istennek
szentelte életét. Örökfogadalmi mottója:
„Alleluia!  Ecce  ego,  mitte  me!”
(Alleluja! Engem küldj! /Iz 6,8/).
Krisztus  iránti  szenvedélyes  szeretete
fejeződött  ki  nagylelkű  apostoli
buzgóságában.  Sokirányú  szociális,
mozgalmi  és  írói  tevékenységet  folyta-
tott:  irányítja  a  karitász  munkát,
gyermekkonyhára  felügyel,  hitoktat,
szerkeszti  a  Katholikus  Nő  című
folyóiratot,  kegytárgyüzletet  vezet,  felügyel  a
szegények menházában, családokat látogat. Állandó
levelezésben  áll  nyolcvan  egyesületi  vezetővel,
kurzusokat  szervez,  beutazza  a  Felvidék  és  Kár-
pátalja városait, előadásokat tart a katolikus lányok-
nak és asszonyoknak. Misszióba készül Brazíliába,
de a háború ezt megakadályozza.  Eszményképe az
önmagát  a  hazájáért  felajánló  Szent  Margit  volt.
Árpád-házi Boldog Margitot éppen ebben az időben,
1943-ban  iktatták  a  szentek  sorába.  Az  1944-es
ünnepségsorozat  keretében  március  19-én
Budapesten  a  Magyar  Művelődés  Házában  (ma
Erkel Színház) előadják Salkaházi Sára Fény és illat
című, Szent Margitról szóló misztérium-játékát. 

1943-ban,  Szent  Margit  példáját
követve, felajánlotta életét a Társaságért,
különösen  a  gyengékért,  betegekért,
azon  esetre,  ha  egyházüldözés,  a
Társaság és a testvérek üldözése követ-
keznék be.
A II. világháború idején komoly szerepet
vállal  az  üldözöttek  mentésében.
(Mintegy  ezer  ember  köszönheti
megmenekülését a Társaságnak, közülük
közel  százan személy szerint  Sára test-
vérnek.)   1944.  december  27-én  elhur-
colták  és  menekültjeivel  együtt  a
Dunába lőtték. A kivégzés előtti percben
Sára testvér gyilkosai felé fordulva letér-

depelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett
magára.  Isten  elfogadta  életfelajánlását.  Az  antifa-
siszta és zsidómentő akciókban kockázatokat vállaló
szociális testvérek közül senkinek nem történt bántó-
dása,  és  a  világháború  pusztításai  következtében
egyetlen testvér sem vesztette életét.
Boldoggá avatási dekrétumát 2006. április 28-án írta
alá XVI. Benedek pápa, az ünnepélyes kihirdetésére
pedig 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti
Szent  István-bazilika  előtti  téren. Emlékét  számos
emléktábla és emlékhely őrzi, teret és rakpartot ne-
vezetek el róla. A hét évvel ezelőtt Újpalotán (XV.
ker.)  felépült  templom  Boldog  Salkaházi  Sára
tiszteletére lett felszentelve.
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RENDELKEZÉS AZ SZJA 1+1 %-ÁRÓL
Adója első 1%-ával támogassa a Magyar Katolikus 
Egyházat! (Technikai száma: 0011.) A második 1%-
kal jótékonysági célokat szolgálhat. Amennyiben 
plébániánkat kívánja segíteni,  a SZENT TÁDÉ 
ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚSÁGÉRT (adószáma: 
18055971-1-43), ha pedig Karitász célokat szeretne 
támogatni, akkor a KARITÁSZT TÁMOGATÓ 
ALAPÍTVÁNY (adószáma: 19666275-1-43) javára 
szíveskedjék rendelkezni! Minden rendelkező 
nyilatkozat számít! Köszönjük szépen!

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
Május 1. – Húsvét 6. vasárnapja. 
Május 2-án Szent Atanáz egyháztanító ünnepe.
Május 3-án Szt. Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.
Május 7-én Urunk Mennybemenetelének főünnepe.
Május 11-én B. Salkaházi Sára emléknapja.
Május 15-én Pünkösdvasárnap.
Május 22-én Szentháromság vasárnap. A délelőtt
9 órai szentmisében gyermekeink elsőáldozása.
Május 24-én Szűz Mária, keresztények segítsége 
emléknapja.
Május 26-án Néri Szt. Fülöp áldozópap emléknapja.
Május 29-én Úrnapja.

NYÁRI MISEREND
Júniusban, júliusban és augusztusban a Kruspér 
utcai kápolnában hétfőn és szombaton reggel nem 
lesz szentmise!
A Magyar Szentek Templomban pedig a vasárnap 
este 7 órai szentmise elmarad.

MÁJUSI LITÁNIA
Május hónapban minden nap litániát mondunk ott,
ahol az esti szentmise van. Hétköznap a szentmisék 
után, szombaton és vasárnap az esti szentmise előtt.

PLÉBÁNIAI ALAPÍTVÁNYUNK TEVÉKENYSÉGE ÉS TÁMOGATÁSA

2016. május 21-én és 22-én a szentmisék után gyűjtést rendezünk a Szent Tádé Alapítvány az ifjúságért 
javára. Az Alapítvány 1993 óta segíti a plébánia ifjúsági oktató-nevelő munkáját. Az elmúlt évben támogattuk 
a nyári tábor megrendezését, a farsangi és a mikulás ünnepséget. Új programként a fiataloknak egész hétvégés 
kirándulásokat szerveztünk négy alkalommal. Az Alapítvány támogatásával idén márciusban 12 fiatal boszniai 
körutazáson vett részt, mely során Medjugorjéban is jártunk.
Jövő évi terveink között szerepel a plébániára járó fiatalok számára ösztöndíjrendszert
kialakítani. Illetve szeretnénk feltámasztani a korábbi nyelvkurzusok gyakorlatát is.

Amennyiben egyetért céljainkkal a következő módokon támogathat minket:
   - Az SZJA civil 1%-ának felajánlásával: Adószámunk: 18055971-1-43.
   - Banki átutalással: 10200830-32317927-00000000 (K&H Bank)
   - 2016. május 21–22-i gyűjtésünkön a szentmisék után.
Alapítványunk közhasznú szervezet, így azon cégek, akik támogatnak minket, az adomány összegét levonhatják 
a társasági adóalapból. A támogatásról minden esetben igazolást állítunk ki. Köszönjük segítségüket!

PLÉBÁNIAI HITTANTÁBOR
Helyszín: Miskolctapolca, Szent József Otthon
(kőházban, 6-8 fős szobákban).
Időpont: július 3. (vasárnap) – július 9. (szombat)
A tábor önköltsége: azoknak, akik rendszeresen
járnak hittanra, ministrálni 10 000 Ft, míg másoknak 
20 000 Ft. Ha egy családból többen jönnek, akkor
igénybe vehető 20-20 % kedvezmény.
Kérjük, hogy aki teheti, a Szent Tádé Alapítvány   
számlájára utalja át az összeget, és a jelentkezési   
laphoz mellékeljen erről egy igazolást!
Jelentkezési lapot a vasárnapi 9-es misék után a 
reggelinél, vagy az irodában lehet kérni.
Jelentkezési határidő: 2016. május 31.
További információ: Gere Dömötörnél (tel.: 
06/20/7738-962, email: domotor.gere@gmail.com)

ELSŐÁLDOZÁS
Május 22-én, vasárnap a 9 órai
szentmisében három gyermek, ill. 
fiatal: BALÁZS MARCEL,
GEHÉR KOPPÁNY és KLEIN KRISTÓF

járul első alkalommal szentáldozáshoz.
Hordozzuk őket imáinkban!

FELNŐTT HITTAN – BIBLIAÓRA
Kéthetente, hétfőn esténként a szentmise után 
(májusban: a litánia után) Tibor atya felnőtt 
hittant tart a kisebbik hittanteremben. Idei
témakör: az Újszövetség könyvei.
A következő alkalmak időpontja:
május 9. és 23. 18:15–19:15-ig.


