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

Imádkozzunk az elhunytakért Szent Ágostont követve!
Csigi Péter a Pécsi Egyházmegye honlapján a szeretteinkért elmondott ima fontosságáról, a benne rejlő
gyógyulás lehetőségeiről ír, utalva Szent Ágoston saját édesanyja elvesztése miatti fájdalmára, amelyet
önéletírásában idézett fel.
Ágoston  püspök  vallomásai-
nak  könyvében számol  be
édesanyja,  Mónika  haláláról
és  arról  a  lelki  folyamatról,
amely  személyes  gyászát  kí-
sérte.  A szeretett  személy el-
vesztése először néma döbbe-
netet váltott ki benne, később
ennek helyét a fájdalom köny-
nyei  vették  át,  majd  ahogy
enyhült  Ágoston  bánata,  las-
sanként  visszaidézte  Mónika
életének  emlékét,  hogy
milyen  jámborul  szolgálta
Istent, és hogy mennyi gyön-
gédséggel  és  milyen  engedé-
kenyen bánt családjával.
Később  újabb,  másfajta  szomorúság  vesz  erőt
Ágostonon,  amely,  ahogy írja:  „akkor  szakad  ki
lelkemből, amikor rettegve fontolgatom az Ádám-
ban elköltözött lelkek sorsát”. Örömmel ad hálát
azokért  a  jó  cselekedetekért,  amelyeket  Mónika
Isten  kegyelme folytán  élete  során  végbevitt,  de
egyúttal imádkozik is Istenhez anyja bűnei miatt:
„Tudom, hogy anyám könyörületes volt cselekede-
teiben,  tudom,  hogy  igaz  szívből  megbocsátott
minden ellene vétkezőnek; bocsásd meg te is vét-
keit,  amit  elkövetett  annyi éven keresztül az üd-
vösség vize [tudniillik a keresztsége] után.”
Vajon  miért  beszél  így  Ágoston?  Van-e  értelme
imádkozni az elhunytakért? Keresztény hitünk vá-
lasza  egyértelmű  igen,  akár  egyénileg,  akár  a
közös  istentisztelet  során  tesszük.  Nyilván  nem
azért, mintha Istennek emlékeztetőre volna szük-
sége,  hogy  ne  felejtsen  el  irgalmas  lenni,  mint
ahogy  egyéb  imádságok  esetében  sem  ez  a
helyzet. Hiszen Isten, amint tudásában, úgy szere-

tetében  és  irgalmában  is
tökéletes.
Azért  imádkozik  az
elhunytakért  az  ember,
amiért bármi másért is teszi.
Az Istennek elmondott kéré-
sek nem Istennek, hanem az
embernek válnak a javára. A
halottakért  végzett  ima
nagyban elősegíti, hogy gyó-
gyuljon  az  a  sérülés,  amely
az eltávozottak és az itt ma-
radottak közötti kapcsolatban
keletkezett.  Valakinek az el-
vesztését igen gyakran kíséri
természetes  módon  a  félbe-
szakítottság  érzése  és  ezzel

együtt bizonyos fokú lelkiismeret-furdalás.
A  keresztény  azért  imádkozik  az  elhunytjaiért,
mert hisz a szentek közösségében, vagyis abban,
hogy az  e  világból  elköltözöttekkel  is  összekap-
csolja a hit közössége. Ez a fajta kommunikáció
azt  jelenti,  a  halál  nem akadályozza  meg,  hogy
egymás felé kinyújtsuk a kezünket. Sokszor ilyen-
kor, a halál után „tisztul ki” a kép, lesz a nézőpont
tágasabbá, következésképpen a kapcsolat egyértel-
műbbé,  a  bocsánatkérés  valóságosabbá,  a  kien-
gesztelődés vigasztalóvá válik.
A  halottakért  mondott  ima  ugyanakkor  nem
csupán vigaszt nyújt a gyászolónak, hanem az el-
költözött  számára  is  erőt  és  bátorítást  jelent.  A
földi  világban  is  sokat  jelent,  ha  valaki  ott  van
mellettünk, jelen van számunkra, kísér bennünket.
Vegyük  például,  ha  egy  gyerek  úszni  tanul.  A
szülei nyilván nem tanulhatják meg helyette, de a
medence széléről a jelenlétük bátorítást  és bizta-
tást adhat neki, és ezzel könnyebbé teheti a tanu-



lással  járó nehézséget.  Ugyanez működhet akkor
is,  ha valaki  a  mennyországbeli  életet  kell  hogy
elsajátítsa.
A  halottakért  felajánlott  imádságokkal  a
megholtakat  biztosítjuk  szeretetünk  felől  akkor,
amikor  kénytelenek  elhagyni  azt  a  világot,
amelyet  ismernek,  és  meg  kell  tisztulniuk  azért,
hogy megszülethessenek  valami  újra.  A tisztulás
voltaképpen  az  az  állapot,  amikor  valaki  Isten
színe előtt fájdalmasan ráeszmél arra, hogy végle-
gesen el kell szakadnia a földi élettől.
Szent  Ágoston  egyik  temetési  beszédében  így
beszél  erről: „Hogy  is  tudnál  nem szomorkodni,
amikor a lélekből élő test meghal, mert elhagyja a
lélek? Aki járt-kelt, most fekszik, aki beszélt, most
néma. Lezárt szemei nem kapnak fényt, fülei nem
nyílnak meg  semmiféle  hangnak.  A tagok abba-
hagyták hivataluk teljesítését: nincs, ki mozgassa
járásra a lépést, munkára a kezet, felfogásra az ér-
zéket. Ugye ez az a ház, amelyet az a nem tudom,
melyik lakó feldíszített? Eltávozott az, ami látha-
tatlan volt, visszamarad az, amit most fájdalommal

szemlélünk. Ez a szomorúság oka.” (173. beszéd)
Mégis  a  szomorúság  és  a  gyász  közepette  erőt
adhat a keresztény hit tanítása, hogy a halál nem
szakít  el  végérvényesen  egymástól.  Így  a  fájó,
metsző hiány az imádság által Istenben megnyugt-
ató jelenlétté változhat.
Elizabeth  Johnson  amerikai  teológus  ezt  írja
erről: „Amikor  szembesülünk  szeretteink  halálá-
nak némaságával, oly keveset tudunk, azt az egyet
kivéve:  engedni  kell  őket  elmenni.  Amikor elre-
pültek,  volt,  aki  kitárt  karral  elkapja  őket.  A re-
ménység ellenére is reménykedve (vö. Róm 4,18)
azt  állítjuk,  hogy  a  szeretteink,  akik  meghaltak,
nem a semmibe hullottak, hanem az élő Isten öle-
lésébe. És ez az, ahol megtalálhatjuk őket újra: ha
megnyitjuk  a  szívünket  Isten  életének  csendes
nyugalma  előtt,  amelyben  ők  már  laknak,  nem
pedig önző módon hívogatjuk őket vissza ide, ahol
mi  vagyunk,  hanem  leszállunk  a  saját  szívünk
mélységébe, ahol Isten szintén lakozik.” (Abound-
ing in Kindness, ’Jósággal gazdagon’)       Forrás:
Pécsi Egyházmegye

A hónap magyar szentje
Skóciai Szent Margit

(Emléknapja: november 16. )

A  középkori  Magyarország  két
Margit nevű szentet is adott a ka-
tolikus  egyháznak.  Közülük  IV.
Béla  lánya,  Árpád-házi  Szent
Margit  az  ismertebb.  Skóciai
Szent Margit emlékét a brit szige-
teken tartják nagy becsben, mivel
élete  nagy  részét  idegenben  töl-
tötte. 
Skóciai Szent Margit magyar föl-
dön született. Édesapja Edmund –
Alfréd király leszármazottja –, fi-
vérével, Edwarddal együtt, a dán
hódítók  elől  menekült  hozzánk.
Szent  István  király  szívélyesen
fogadta  a  testvérpárt,  menedéket
nyújtott  nekik.  Edmund  István
király  rokonságából  feleségül
vette  Ágotát,  akitől  három gyer-
meke is született. 
Margit  volt  e  három  gyermek
közül a legidősebb. Valószínűleg 1047-ben szüle-
tett Mecseknádasd mellett, Réka (Reska) várában.
(Az angol hercegek a Mecsekben kaptak birtokot.)
Azután visszahívják őket Angliába, mivel a király-
választásra jogosult „Bölcsek Tanácsa” Edmundot
kívánta a trónra. Margit ekkor 12 éves. Ám apja
nem uralkodott sokáig, mert meghalt. Ismét kitört

a  trónviszály,  menekülniük
kellett.  Hajójukat  a  vihar
Skócia  partjaira  sodorta.  Itt  a
véreskezűnek  mondott  III.
Malcolm volt uralmon. A rette-
gett  uralkodó  megkérte  a  hu-
szonkét  éves  királylány  kezét.
Margit csak a családja könyör-
gésére mondott igent.
Skócia  királynéja  lett,  s  ezzel
nagy változások kezdődtek. Az
alattvalói  körében  a  „véreske-
zű” jelzővel felruházott uralko-
dó Margit hatására vad szokás-
ait elhagyta, sőt egész környe-
zete  követte  az  „újjászületés-
ben”.  Margit  Skóciában  temp-
lomokat,  kolostorokat  építte-
tett, gondoskodott a betegekről
és  szegényekről.  Ezekben  a
cselekedeteiben  hű támogatóra

lelt férje személyében.
Házasságukból nyolc gyermek született. A családi
élet erényei mellett az egyházi élet megújításában
is  kitűnt:  országos  zsinatot  hivatott  (ő  és  nem a
király!)  össze,  amelyen maga is  felszólalt.  Szor-
galmazta a gyakori szentgyónást és szentáldozást.
A nép szeretetét  leginkább az irgalmasság tettei-

Margit és III. Malcolm
(könyvillusztráció, 16. sz.)



nek gyakorlásával vívta ki. Minden nyomorúságos
szenvedőn  segített.  Iskolákat  nyitott,  és  megala-
pozta a skót szövőipart.
Skóciai  Margit  1093.  november 16-án halt  meg.
Már közel volt életének utolsó órája, amikor meg-
érkezett a hír, hogy férje és egyik fia elesett a csa-
tatéren.  Margit  még  ezt  a  tragikus  hírt  is  úgy
fogadta, mint olyan próbatételt, mellyel az Úr őt
erősíti.
A nép körében azonnal szentként kezdték el tisz-

telni,  Szenté avatására 1251-ben került sor. Emlé-
két – a nép szívén kívül – Skócia különböző pont-
jain pedig számtalan helyszín – templom, barlang,
kórház  –  őrzi.  1669-ben  Skócia  védőszentjévé
nyilvánították.  
Életpéldája: A fáradhatatlan türelem idővel meg-
hozza gyümölcsét. Az ószövetségi Példabeszédek
könyvében olvassuk a bölcs mondást: „A türelem
megenyhíti a fejedelmet, a szelíd beszéd megtöri a
csontot.” (Péld. 25,15)

A Magyar Szentek Plébánia statisztikai adatai
Az alábbiakban Gere Dömötör egy évvel ezelőtt készített elemzésének második részét adjuk közre. 

A plébániai esküvők számát – amint már említet-
tem – jelentősen megnöveli azok házasságkötése,
akik nem ide tartoznak, de a környezet adta elő-
nyök vagy egyéb más tényezők miatt itt tartják az
esküvőjüket.  Számuk  bár  viszonylag  magasnak
mondható, mégis később nem válnak a plébániai
közösség tagjaivá, nem ide járnak misére, nem itt
részesülnek gyermekeik a szentségekben.

Az  altemplomban  kiterjedt  urnatemető  található,
így a környékbeliek közül sokan itt temetkeznek,
ebből  fakadóan  a  számuk viszonylag  magas,  lé-
nyegi  változást  nem  tapasztalhatunk  az  adatok
alapján.

Végül  az  anyagi  statisztikák.  Jól  látható,  hogy
ezek esetében tapasztalható a legnagyobb csökke-
nés.  Ennek  jelentőségéről  nem érdemes  hosszan
beszélni. Problémás, hogy a hívek nem érzik át a
súlyát annak, hogy a plébánia technikai működé-
séhez, és az alapítvány ifjúságért végzett munkájá-

hoz anyagi forrásokra is szükség van.

A plébánián 14 000 ember él, közülük nyilvánva-
lóan nem mindenki jár templomba. Ám a rendsze-
resen  templomba  járóknak  is  csak  kisebb  részét
képezi  a befizetők száma.  Bár  nem radikális,  de
számottevő a csökkenés.
Fontos  megemlíteni,  hogy  a  plébánián  működő
Szent  Tádé  Alapítvány  újabban  évente  kétszer
gyűjtést rendez (ősszel és tavasszal), melynek al-
kalmával  további adományokhoz jut,  ehhez járul
még hozzá az adók 1%-ának felajánlásából befo-
lyó összeg. Ebben sajnos meghatározó visszaesést
tapasztalhatunk.  (2001-re  és  2004-re  becslés  áll
rendelkezésre, 2014-re vonatkozóan nincs adat.)

Az  adatok  ismeretében  fontos  volna  felhívni  a
hívek figyelmét, hogy járuljanak szentségekhez és
lehetőleg itt a plébánián tegyék meg mindezt, va-
lamint érezzék át az egyház iránti felelősségüket,
és lehetőségeikhez mérten támogassák a plébániát,
valamint az ott folyó áldozatos munkát. Dödő



 

 

Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap 
első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, megteheti a 209-22-24-es telefonszámon,

vagy a 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
Nov. 9-én a lateráni bazilika felszentelése,
Nov. 10-én Nagy Szent Leó pápa,
Nov. 11-én Tours-i Szent Márton püspök,
Nov. 12-én Szent Jozafát püspök és vértanú,
Nov. 13-án a magyar szentek és boldogok, 
Nov. 15-én Nagy Szent Albert püspök,
Nov. 16-án Skóciai Szent Margit,
Nov. 19-én Árpád-házi Szent Margit,
Nov. 20-án Krisztus Király vasárnapja
Nov. 21-én Szűz Mária bemutatása a   
               templomban,
Nov. 22-én Szent Cecília,
Nov. 23-én Szent I. Kelemen pápa,
Nov. 24-én  a vietnami vértanúk,
Nov.  25-én Alexandriai Szent Katalin
Nov. 27-én Advent 1. vasárnapja
ünnepe lesz.

November 13-án,  vasárnap, a magyar szentek és boldogok ünnepén
PLÉBÁNIATEMPLOMUNK BÚCSÚÜNNEPSÉGE LESZ.

Az ünnepi szentmise délelőtt ½ 12-kor kezdődik.
Előtte 10-től 1130-ig szentségimádást tartunk.

Imádkozzunk, engeszteljünk plébániánkért,
magyar hazánkért, a világ békéjének ajándékáért!

Szeretettel várjuk egyházközségünk és az espereskerület
minden kedves tagját és hozzátartozóikat!

November 12-én, szombaton, az esti mise után (kb. ½ 8-tól)
egyházközségünk fiataljainak szereplésével 

JÓTÉKONYSÁGI ESTET tartunk
a plébániai ifjúságot segítő Szent Tádé Alapítvány javára.

Szeretettel várunk minden kedves hívőt!

    Várjuk mindazok jelentkezését, akik hangszeres vagy énekes produkciójukkal hozzájárulnának
ehhez az eseményhez. Mindenkit szeretettel várunk, akik játszanak valamely hangszeren,  akár

szólóban, akár kis kamarában. Várjuk szóló énekesek és énekegyüttesek jelentkezését is.

    Jelentkezés: Hillier Cilinél (cecilia_hillier@yahoo.it) vagy Gere Dömötörnél. 
Az előadásokhoz szükség esetén orgonakíséret megoldható.

2016. november 20-án, vasárnap  országszerte
SZENT ERZSÉBET NAPI GYŰJTÉS lesz.  
Az adományokat a rászorulók megsegítésére,   
valamint a Katolikus Egyház szociális               
intézményeinek támogatására fordítjuk.            

Ezen a vasárnapon Szent Erzsébet kenyeret
osztunk a szentmisék után, amelyért felajánlott
összegek szintén ezeket a célokat szolgálják.

November 20-án, Krisztus Király vasárnapján,
a fél 12-es szentmisén az Imperatrix kórus énekel.

               Akik a 2016. évi EGYHÁZKÖZSÉGI                     
   HOZZÁJÁRULÁST  elfelejtették befizetni,

megtehetik a sekrestyében, az irodában, sárga csekken vagy 
a 11711034-20060240 számlaszámra átutalással.

FERENC pápa november 20-án, Krisztus 
Király ünnepén ünnepélyesen bezárja a
Szt. Péter-bazilika szentévi kapuját.

Ezzel az eseménnyel véget ér az
ISTENI IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE.

ERDŐ PÉTER bíboros úr az Esztergomi Bazilikában zárja be
a szentévet november 13-án ½ 11 órakor.

A budapesti Szent István-bazilikában ugyanezen a napon
18 órakor SNELL GYÖRGY püspök úr, míg a máriaremetei 

bazilikában ESTERHÁZY LÁSZLÓ kanonok, plébános úr
zárja be a szentévet.


