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Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek. 
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek. 
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak. 
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak. 
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények. 
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden
hiába!” Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester! 

 HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel! 
  Húsvét után… futni a hírrel frissen! 
  Húsvét után… már nem kérdezni mit sem! 
  Húsvét után… új cél és új sietség! 
  Jézus él! Nincs út, mely messze esnék! 
  Húsvét után… erő, diadal, élet!

  Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, 
   Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Szűz Mária, a Keresztények Segítsége
Az egyház gyakran megtapasztalta égi Édes-
anyánk,  az  Istenszülő  hathatós  segítségét,  a
keresztény  hit  ellenségei  által  támasztott
üldözések  közepette  is.  Már  az  első
keresztény századok óta elterjedt az a szokás,
hogy az üldözések viharában a Boldogságos
Szűz Máriát hívják segítségül.

Szent V. Piusz pápa mindent megtett az egész
keresztény világot  végveszélybe sodró török
birodalom  ellen.  Mohács  után,  1526-ban
minden  elveszni  látszott.  1541-ben  elesett
Buda. A pápa 1568-ban adott Miksa magyar
királynak  30  ezer  aranyat  a  végvárak  vé-
delmére,  de  a  török  előrenyomulás
feltartóztathatatlannak  látszott.  Ekkor  a  Szentatya
szövetséget hozott létre az oszmán tengeri haderő ellen
Velencével  és  Spanyolországgal;  ám  az  imában  bízott
legjobban.

A rózsafüzér imádkozását szorgalmazta, melyet környe-
zetével maga is kitartóan imádkozott. Az egyesült keresz-
tény sereg  és  a  túlerőben  levő  török  hajóhad  Lepanto
melletti összecsapására 1571. október 7-én került sor. A
rózsafüzért imádkozva a pápa sugallatban értesült a győ-
zelemről. Elrendelte, hogy október 7. Mária, Rózsafüzér

Királynője  ünnepe  legyen,  és  a
keresztények segítsége megszólítást is
a  hívek  imáiba  ajánlotta.  1571  óta  e
megszólítás  a  loretói  litánia  fohászai
közt szerepel.

A  Szűz  Mária,  a  keresztények
segítsége liturgikus ünnepet VII. Piusz
rendelte  el  szabadulása  emlékére:
amikor Napóleon elűzte a pápát Szent
Péter  székéből,  és  fogságban  tartotta
Franciaországban,  a  pápai  államot
pedig birodalmához csatolta,  az egész
egyház  buzgón  imádkozott  a
Boldogságos Szűz oltalmát kérve.

VII. Piusz a loretói litánia fohászai között szereplő meg-
nevezéssel fordult védelemért Máriához, a keresztények
segítségéhez. Napóleon Moszkva alatt vereséget szenve-
dett,  a  pápa  1812-ben  kiszabadult.  1814.  május  24-én
magyar huszárok díszkíséretével és védelmével vonult be
Rómába. 1815-ben a pápai állam is visszakerült fennha-
tósága alá.

VII.  Piusz a  Szűzanya  iránti  hálából,  Mária  tiszteletére
rendelte el az ünnepet május 24-ére, Szűz Mária, a ke-
resztények segítsége elnevezéssel. (Magyar Kurír)



Jó pásztor vasárnap
A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik va-
sárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben
a  papi hivatások világnapja is.  Ekkor a szentmiséken
világszerte papjaikért és új papi hivatásokért imádkoznak
a hívek. 
Ferenc pápa az idei világnap alkalmából a hagyományok-
nak megfelelően üzenetet intézett a hívekhez „A Szentlé-
lek  hajt  minket  a  küldetésre”  címmel,  melyben  a  a
keresztény meghívás missziós jellegéről szól. 
„A missziós  elkötelezettség  nem egyfajta  kiegészítője  a
keresztény életnek, mint holmi dísz, éppen ellenkezőleg: a
hit szívében gyökerezik. Az Úrral való kapcsolatunk ma-
gában hordozza a küldetést, hogy szavának prófétáiként
és szeretete tanúságtevőiként járjuk a világot. Ha olykor
gyengének vagy elesettnek érezzük magunkat, elég fölte-
kintenünk  Istenre,  aki  erőt  ad  nekünk  küldetésünkhöz.
Minden keresztény érzi szívében ezt az isteni hívást, hogy
az emberek közé menjen, mint Jézus, aki gyógyulást és jót
vitt  mindenkinek.  Ez  a  hívás  különösen  is  érvényes  a
papokra és a szerzetesekre, akikre az egyháznak szüksége
van, hogy bizalommal és derűvel telve ismertessék meg
az evangélium örömét mindenkivel. (...)
Nem létezhet  sem lelkipásztori  hivatás,  sem keresztény
misszió a kitartó és szemlélődő ima nélkül. A keresztény
életet tehát Isten Szavának meghallgatásával kell táplál-
ni, és mindenekelőtt az Úrral való  személyes  kapcsolat

gondozása  által  az  eucharisztiában,  amely  az
Istennelvaló találkozás kiemelt helye” – írja üzenetében
Ferenc pápa.
Az 1,2 milliárd hívet számláló Katolikus Egyháznak je-
lenleg mintegy négyszázezer papja van, akiknek kéthar-
mada egyházmegyés, egyharmada pedig szerzetes. Afrika
és Ázsia fiatal egyházainak köszönhetően világviszony-
latban  a  papok  és  a  papi  hivatásra  készülők  száma  az
utóbbi években növekedett. Azonban Európában, így ha-
zánkban  is  súlyos  gondot  jelent  a  lelkipásztorok  évről
évre  növekvő átlagéletkora,  a  betöltetlen,  és  ezért  más
plébániákhoz csatolt  lelkipásztori  állomáshelyek számá-
nak  növekedése,  a  papi  hivatást  választók  alacsony
száma. Bár egyházmegyénkben már évek óta tevékeny-
kednek külföldről  érkezett  missziós  papok,  a  helyzeten
ők is csak kisebb mértékben tudnak javítani.

Külön  öröm  és  megtiszteltetés
számunkra, hogy az idei évben a
mi  templomunkba  is  érkezik  Jó
Pásztor  vasárnapra  hivatásáról
tanúságot  tevő  papnövendék
Ngamba  Mungwala  Albert
testvér  személyében.  1986-ban
született a Kongói Demokratikus
Köztársaságban.  2012-ben  tette
le első fogadalmát a missziókban
tevékenykedő verbita rendben.

    Papi hivatással kapcsolatos események a közeljövőben:

2017.  május  7.  –  Hivatások vasárnapja.  Templomunkban  Ngamba  
                               Mungwala Albert SVD beszél majd meghívásáról.

2017. június 10. 1030 – Diakónus- és papszentelés Esztergomban.

2017. június 28.  – konkurzus,  vagyis fölvételi  az Esztergomi Érseki  
Szemináriumba 

2017. augusztus 24–27. – hivatástisztázó lelkigyakorlat Dömösön a 
papságon gondolkozó fiúknak.

„A papi  és  szerzetesi  hivatás  különleges  isteni  ajándék,  amely  szerves  része  Isten  minden emberről  és  az  egész
emberiségről  alkotott  hatalmas  üdvözítő  szeretettervének.  Első  számú kötelességünk tehát  az, hogy  a  szüntelen
imádság által élő maradjon az isteni kezdeményezést kérő lelkület a családokban, a plébániákon , a mozgalmakban,
az  apostolkodásra  elkötelezett  egyesületekben,  a  szerzetesi  közösségekben  és  az  egyházmegye  életének  minden
területén.(XVI. Benedek pápa)

Ima jó papokért

Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.
Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.
Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.

Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.

Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.

Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Ámen.

(ismeretlen szerző)



A hónap magyar szentje
Boldog Gizella

Ünnepe: május 7.

Szent István király hitvese, a magyarok első koronás ki-
rálynéja,  Szent  Imre  herceg  édesanyja,  Boldog  Bajor
Gizella (980–1060) fontos szerepet vállalt a keresztény-
ség terjesztésében Magyarországon. Tisztelete Magyaror-
szágon már a XII. századtól kimutatható. Sírja búcsújáró
hely. 1975-ben avatták boldoggá.
Gizella bajor hercegnő, II. Henrik bajor
herceg  és  Gizella  burgundiai  hercegnő
leánya,  II.  Henrik  német-római  császár
húga,  980  körül  született  Passauban.
Édesanyja  –  Szent  Wolfgang  bencés
szerzetes  közreműködésével  –  keresz-
tény nevelésben részesítette őt és testvé-
reit.  A  mélyen  hívő  leány  kolostorba
akart  lépni,  ám amikor Géza fejedelem
995-ben  megkérte  kezét  fia  számára,
Szent Adalbert püspök biztatására bele-
egyezett a házasságba. A főpásztor érté-
sére  adta:  jobban  tetszik  Istennek,  ha
közreműködik  egy  nép  megtérésében,
mint ha kolostori elvonultságban él.
A tervezett házasságot a bajor hercegnő
nagynénje,  Gerberga  apátnő  ellenezte:
helytelenítette, hogy unokahúgát politikai okok miatt ve-
szélynek  tegyék  ki  a  „barbár  herceg”  oldalán;  hiába
utaltak arra, hogy István már jó keresztény, és ígéretet tett
egész népe megtérésére. Végül Henrik – hogy megismer-
jék – meghívta Istvánt Bajorországba, aki már az első ta-
lálkozásnál lefegyverezte az apátnőt előkelő, udvarias és
őszinte viselkedésével. De Gerberga, a krónikás szerint,
még egy utolsó próba elé állította őt: hosszú ideig halo-
gatta a találkozást István és Gizella között; majd úgy ren-
dezte,  hogy István a  kolostorkertben lássa  meg először
Gizellát,  aki  éppen térden állva imádkozott  egy szobor
előtt. Tudni akarta, hogyan viselkedik a „barbár”. István
félretette fegyverét, észrevétlenül Gizella mögé lopózott,
meghajolt  a  szobor  előtt,  és  mozdulatlan  maradt,  míg
Gizella be nem fejezte ájtatosságát. Önuralmával Gerber-
ga utolsó ellenállását is megtörte.
István és Gizella esküvőjét 996-ban tartották német föl-
dön, a dél-bajorországi Scheyern városka bencés kolosto-
rának  kápolnájában  (amelyet  ennek  tiszteletére  később
Königskapelle-nek, királykápolnának neveztek el).
István a pápától kapta a Szent Koronát, a királyné koro-
náját a magyarok készítettek. Gizella követte urát, Istvánt
Magyarországra. Több gyermekük is született, ám a fel-
nőttkort csak Imre herceg élte meg, aki egy vadkanvadá-
szat során vesztette életét.
Korabeli források szerint kölcsönös tisztelet, megértés és
tapintat  jellemezte a  királyi  pár egymáshoz való viszo-
nyát. Gizella példás feleség volt. Sokszor elkísérte férjét
nehéz útjaira is az országban. Fáradhatatlan volt a jótettek
gyakorlásában; segítő kezet nyújtott a szükséget szenve-
dőknek.  A  vallásgyakorlat  terén  is  példaadó  volt.  A
veszprémi püspök volt a magyar királyné gyóntatóatyja
és koronázó főpapja. A krónikás magasztalja Gizella ár-
tatlanságát, vallásosságát, szelídségét, bőkezűségét, jóté-
konyságát  és  vendégszeretetét.  Fiának,  Imrének  halála
után mindinkább visszavonult,  István halála  után pedig

már  csakis  Istennek  élt.  Anyai  és  hitvestársi  fájdalmát
alázattal viselte.
Jelentősen  hozzájárult  Veszprém  megszépítéséhez:  föl-
építtette a székesegyházat és apácazárdát alapított; az esz-
tergomi és somlyóvásárhelyi zárda alapításában is közre-

működött. Nagyon szépen varrt és hím-
zett:  kegytárgyakat,  oltárterítőket,
templomi  szertartási  tárgyakat,
miseruhákat  készíttetett  és  adományo-
zott  különböző  templomoknak.  Már  a
Koppány elleni csatához is készített két
zászlót  Istvánnak,  Szent  György  és
Szent Márton képeivel.
István törvénye szerint a templomok li-
turgikus könyveit  és kelyheit  a püspö-
köknek kellett beszerezniök, de a mise-
ruhákat és más fölszerelési tárgyakat a
királyi  udvar  volt  köteles  rendelkezé-
sükre bocsátani. Ennek gondját bízta a
király Gizellára. A királynő alkotótárs-
női magyar és bajor udvarhölgyei, vala-
mint  a veszprémi  zárda apácái  voltak.
Gizella maga is részt vett a munkában.

Ha  egy-egy templomnak  az  öt  liturgikus  színben  csak
egy-egy rend öltözetet juttatott is, az már 1500–2000 mi-
seruhát  jelentett.  Nagyobb  templomok  azonban  jóval
többet is kaptak. Akkoriban minden varrást, kötést, hím-
zést, horgolást kézzel végeztek.
A Gizella vezetésével készült  miseruha,  amelyben az ő
kézimunkája is benne van, és amelyet a székesfehérvári
templomnak ajándékozott, a magyar királyok koronázási
palástja  lett.  A paláston  István  király,  Imre  herceg  és
Gizella királyné is szerepel – ez az egyetlen, hímzés for-
májában fennmaradt, hitelesnek minősíthető ábrázolás a
királyi személyekről.
István  király  halála  után  –  Orseolo  Péter,  majd  Aba
Sámuel uralkodása alatt – méltatlanul bántak Gizella ki-
rálynéval.  Visszatért  Bajorországba,  és  –  megvalósítva
fiatalkori  tervét  –  szerzetesrendbe  vonult:  a  passaui
bencés  nővérek  kolostorába,  amelyet  bátyja,  Szent
Henrik alapított. Két év múlva apátnő lett.
Szerzetesnői életéről alig maradt  följegyzés. A források
kiemelik részvétét  mindenki iránt,  aki bajba jutott.  Nő-
vértársait szerényen, nagy szeretettel vezette. A nehézsé-
geket türelemmel viselte; komoly önmegtartóztatásban és
böjtölésben élt. A rendi iskolában gondoskodott több elő-
kelő bajor lány hívő neveléséről, s nővértársait is szere-
tettel oktatta szóval és példával.
A passaui niedernburgi Szent Kereszt és Pantaleon kolos-
tor  apátnőjeként  halt  meg  1059.  május  7-én.  E  zárda
templomában helyezték örök nyugalomra. Tisztelete Ma-
gyarországon már a XII. századtól kimutatható. Sírja bú-
csújáró hely. 1975-ben avatták boldoggá.
Münchenben őrzik Gizella egyik szép emlékét,  apátnő-
ként használt keresztjét, az úgynevezett Gizella-keresztet.
A magyar  nép  első,  szent  életű  királynéja  negyvenkét
éven át élt közöttünk, s a magyar történelemnek egyetlen
nőalakja  sem tett  annyit  népünkért,  mint  ő  – írja  Diós
István A szentek életében. (forrás: Magyar Kurír)



 

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. Megújult honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

FONTOS TUDNIVALÓK AZ SZJA  1 + 1 %-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁRÓL
Az idei évtől a NAV elkészíti számunkra a bevallás-tervezetet, emiatt azonban ne feledkezzünk meg arról, 
hogy a kétszer egy százalékokról továbbra is nekünk, külön kell rendelkeznünk!
Fontos, hogy azok is kitöltsék az 1%-os lapot a MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ javára (technikai 
száma: 0011.), akiknek az adója egyébként nulla forint (például a családi adókedvezmények miatt).
Az adóhatóság ugyanis az egyházaknak járó támogatás megállapításánál a rendelkező személyek 
összlétszámát is figyelembe veszi. Felajánló lapokat a hátsó padokon találhatunk. Részletesebb tájékoztatás a 
www.johelyrekerul.hu oldalon.
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 felajánlás számít! Köszönjük szépen!

LITURGIKUS ESEMÉNYEK
Május 1-jén  Szent József, a munkás ünnepe. 
Május 2-án   Szent Atanáz egyháztanító ünnepe.
Május 3-án   Szt. Fülöp és Jakab apostolok ünnepe.
Május 7-én   Jó Pásztor vasárnap, papi hivatások 

         világnapja.
Május 11-én Boldog Salkaházi Sára emléknapja.
Május 13-án a Fatimai Szűzanya emléknapja.
Május 14-én húsvét 5. vasárnapja.  A d.e. 9 órai  
                     szentmisében a gyermekek elsőáldozása.
Május 23-án Boldog Apor Vilmos emléknapja.
Május 24-én Szűz Mária, Keresztények Segítsége 
                      emléknapja.
Május 26-án Néri Szt. Fülöp áldozópap emléknapja.
Május 28-án Urunk mennybemenetele ünnepe.

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

2017. május 20-án és 21-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. Az Alapítvány támogatásával idén márciusban 
pannonhalmi lelki nap valósult meg 26 fő részvételével. Az év során rendkívüli szociális támogatást biztosítottunk 
közösségünk egyik súlyosan beteg tagja számára.
Jövő évi terveink között szerepel alkotói pályázatok meghirdetése és zarándokutak
szervezése, a többi tevékenység mellett.

Amennyiben egyetért céljainkkal a következő módokon támogathat minket:
   - Az SZJA civil 1%-ának felajánlásával (május 15-ig !): Adószámunk: 18055971-1-43.
   - Banki átutalással: 10200830-32317927-00000000 (K&H Bank)
   - 2017. május 20–21-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: Vonyarcvashegy,  Petőfi út 28.
Időpont: július 9. (vasárnap) –  július 15. (szombat).
A tábor önköltsége: azoknak, akik rendszeresen
járnak hittanra, ministrálni 10 000 Ft, a többieknek 
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: 2017. május 21.
További információ: Meskóné
Bircsák Gyöngyvérnél.

ELSŐÁLDOZÁS
Május 14-én, vasárnap a 9 órai szentmisében 10 
gyermek: ANGYAL HUNOR, BÍRÓ BORI, HAFNER KATI,
HORECZKI ZSOMBOR, KÓSA MISI, LÁSZLÓ NAPSUGÁR, 
MÁLI GRÉTA, MÁRKUS FANNI, MESKÓ HUNOR és 
SZIGETI ÁGI járul első alkalommal szentáldozáshoz. 
Hordozzuk őket imáinkban!


