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„Szent Imre herceg 

kemény tisztaságát” 
A huszonhárom éves Imre her-

ceg  (ünnepe: november 5.) kész 

volt az uralkodásra, így megfelelő 

feleséget kerestek számára. Édes-

apja kívánságára megházasodott, 

de feleségével szűzi életet élt, 

minthogy – legendája tanúsága 

szerint – a veszprémi Szent 

György-kápolnában égi szózatot 

hallott, hogy testi-lelki szüzesség-

ben töltse életét: „Megtörtént, 

hogy mikor egyik éjjel titokban, 

csupán egyetlen szolgát magához 

véve imádkozni ment abba az igen 

ősi és ódon templomba, amit Vesz-

prém városában Krisztus drága 

vértanújának, Györgynek a tiszte-

letére építettek, hogy ott imádság-

ba merülve magában azt fontol-

gassa, milyen, még kedvesebb dol-

got ajánlhat fel Istennek, hirtelen 

nagy ragyogással világosság 

árasztotta el az egész templomot. 

Isteni hang bent a magasban így 

szólt: »A legkiválóbb dolog a szü-

zesség! Lelked és tested szüzessé-

gét kívánom tőled. Ezt ajánld fel, 

ebben a szándékodban tarts ki!«” 

Imre herceg 1031. szeptember 2-

án halt meg, miután vadászat 

közben egy vadkan megsebezte, 

valószínűleg a bihari Igfon-

erdőben. Itt épült fel a 11. és a 12. 

század fordulóján a Szent Imre-

apátság a herceg szentté avatása 

után. Holttestét az akkor még 

épülő fehérvári bazilikában he-

lyezték el. Halálakor és halála 

után sok csodás esemény történt a 

legenda szerint, az egyik ilyen 

Szent Euszébioszhoz kötődik. 

„...ugyanabban az órában, ame-

lyikben Szent Imre meghalt, 

Szent Euszébiosz, a palesztinai 

Caesarea érseke, amikor a pap-

sággal és a néppel együtt körme-

netben vonult, angyalok kellemes 

hangját hallotta a magasban. Szí-

vét egészen kitárva Pannónia első 

királyának, Szent István fiának, 

Szent Imrének a lelkét látta felfe-

lé vitetni.  

De ott volt az ördögök sokasága 

is, mintha valamit még felfedez-
(Folytatás a 2. oldalon) 

Evangélium 
…”jelek lesznek a Napban, a 

Holdban és a csillagokban”…

(Lk 21,25) 

Zsidó magyarázók a Prédikátor 

könyvében (12,2) szereplő napot, 

világosságot, holdat és csillagokat 

a következőkre értették. A nap, 

mint égitest, Dávid országa, ami a 

nemzetek fölött kering. Világosság 

a bizonytalanoknak adott törvény 

tanítása. A hold, a vének minden-

ben utat mutató tanácsa azok szá-

mára, akik a sötétben járnak. 

Csillagok a rabbik, akik szombati 

és ünnepnapi megjelenéseikkel 

beragyogják életünket. 

A jelek, amik az égen tűnnek fel, 

nem feltétlenül égitesteket jelen-

tenek, hanem lehetnek csoportok, 

emberek, személyek. 

Az, hogy valakinek elege van az 

életből és azt eldobja magától. Ez 

is egy jel. Szakítani a hagyomá-

nyokkal, elfordulni a vallástól. Ez 

is jel. Gyerekeket nem látni az 

utcán, mert mindenki a számító-

gép előtt ül, és nyomogatja a bil-

lentyűt. Ez is jel. 80 ezer forintért 

nem érdemes felkelni az ágyból, 

inkább a munkanélküli segélyt 

vesszük fel, mert az ingyen van. 

Ez is jel. És még sorolhatnám. 

A kérdés, hogy mi mit olvasunk 

ki ezekből a jelekből? Itt a világvé-

ge! Ez elég egyszerű válasz, sokat 

nem kell gondolkodni rajta. Ami-

kor Jézus arra buzdít, hogy emel-

jétek föl fejeteket (21,28), azt 

mondja, pozitívan gondolkodjatok. 

Azt mondja felfelé, előre nézzetek 

és ott lesz a megoldás. Nem a vi-

lágvége odavetett gyors válaszá-

ban, hanem a gondolkodásban, a 

keresésben, a párbeszédekben ju-

tunk lassan-lassan közelebb a ne-

hézségek megértéséhez. 

A tékozló fiú azt mondta apjá-

nak: add ide a vagyon rám eső 

részét. És miután megkapta, 

mindet elherdálta. Ez bosszú akar 

lenni az apa ellen? Nem! Valaki 

nem vallásos, és nem is szeretne 

az lenni, az támadás a szülők el-

len? Nem! 

Hol van a világ vége? A lelkem-

ben. Ahol megdöbbent a felisme-

rés, hogy a gyermekeim, unokáim 

nem úgy élnek, ahogyan én szeret-

ném. Hála Istennek! Ha úgy élné-

nek, ahogy én szeretném, nem 

biztos, hogy boldogok lennének. 

De ha úgy élnek, ahogyan ők sze-

retnék, akkor biztosan boldogok.  

Én nem nemzettem, nem nevel-

tem gyermekeket. Nem tudok be-

leszólni és tanácsot adni a neve-

lésbe. Nem is akarok. Csak néha 

elnézem a teheneket, ahogy nyu-

godtan legelnek. Füvet esznek és 

tejet adnak. Más megy be a száju-

kon, mint ami kijön a tőgyükön. 

Nem biztos, hogy vallást kell etet-

ni az emberekkel, hogy vallás jöj-

jön ki belőle. 

Gyermekkoromban számtalan-

szor elmondták: megértetted, amit 

mondtam? Megígéred, hogy jól 

viselkedsz? Megígértem! De nem 

azért, mert megértettem, hanem 

azért, hogy hagyjanak már békén. 

És ők azt hitték, hogy megnevel-

tek engem. 

Nagyon rossz gyerek voltam. 

Nem tudom miért, nekem is csak 

mondták. Sokszor ismételték, 

hogy megjegyezzem, el ne felejt-

sem: nagyon rossz gyerek vagy. 

Én nem éreztem magam rossz 

gyereknek. Mint kiderült, azért 

voltam rossz, mert rám többet kel-

lett figyelni, mint másokra. A ne-

velésben gyorsan túl akartak raj-

tam esni. 

Óraközi szünetekben a tanárnő 

sokat veszekedett velem, rossz 

gyerekkel. De hát már a szünet-

ben sem lehetek rossz? Mint ké-

sőbb kiderült, ő az óraközi szünet-

ben a fizikaszertárban csalta meg 

férjét a tornatanárral. Aztán ő a 

szünetben szeretett volna kávét 

inni, hozzá cigarettát szívni. Egy 

kicsit pihenni, tízóraizni. Ehe-

lyett… rám kellett vigyázni, fe-

gyelmezni. Ezért voltam én na-

gyon rossz gyerek. Mindig jó neve-

lést adtak, és mindig rossz lettem 

tőle. Mert a jó nevelést rosszul 

adták. Erőszakkal. Ezért nem szü-

lethetett belőle jó, csak ugyanaz. 

Viszont-erőszak. 

Akkor szégyelltem, ma nagyon 

büszke vagyok rá, hogy nem akkor 

lettem jó, amikor mások kérték, 

hanem amikor én akartam. 

G.F.  
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Krisztamami 
A 2-3 éves kor az 

a fejlődési szakasz, 

amikor a gyerek 

“rossz” viselkedése 

azt a kérdést hor-

dozza: 

− Mekkora hatalmam van felet-

ted és a világ felett? 

A jutalmazó-büntető szülő 

már a kétéves gyereknek megvá-

laszolta a kérdést: SEMEKKO-

RA! amikor még csak azt tuda-

kolta: 

− Mekkora hatással lehetek a 

saját életemre? 

Az a gyerek, akivel kétévesen 

sikerült ezt elfogadtatni, három-

évesen könnyen kezelhető, mert 

már nem is törekszik saját hatá-

rainak kijelölésére. Talán még 

kockáztat, és viselkedésével újra 

teszteli, hogy még mindig a régi 

helyzet van-e érvényben, de ha 

azt a választ kapja, amire számí-

tott, akkor elfogadja, hogy nem 

tudja befolyásolni sem a szülőt, 

sem a világ folyását. 

Felnőve az ilyen gyerek gyak-

ran erőtlen és bizonytalan enge-

dékeny szülővé válik, egysze-

rűen azért, mert jobbat szeretne 

nyújtani a gyerekeinek, mint 

amit ő kapott gyerekkorában. Azt 

szeretné, hogy az ő gyerekének 

legyen beleszólása a rá vonatkozó 

kérdésekbe, ő maga viszont nem 

tanulta meg a felelősségteljes 

döntés szabályait.  

Üdvözöl:  

Krisztamami 

hetnének benne, hogy ennek a 

nagy hitvallónak még valami aka-

dályt állíthassanak. És amikor 

Szent Euszébiosz ezen a látomá-

son elcsodálkozott, ugyanebben az 

órában hallotta felülről, hogy 

Szent Imre lelke ujjongással vite-

tett a mennybe. Ugyanez a láto-

más és a kellemes dallam is Szent 

Euszébiosz imádságára egy espe-

resnek is megmutatkozott.” 

G.F. 

Létige 
9. v. (Advent 2. vasárnapja): 

Bar 5,1-9; Zs 125; Fil 1,4-6.8-

11; Lk 3,1-6  

10. h.: Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,17-

26  

11. k.: Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12

-14  

12. sz.: Iz 40,25-31; Zs 102; Mt 

11,28-30  

13. cs.: Iz 41,13-20; Zs 144,1-

13; Mt 11,11-15  

14. p.: Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16

-19  

15. sz.: Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt 

17,10-13  

16. v. (Advent 3. vasárnapja): 

Szof 3,14-18a; Iz 12,2-6; Fil 

4,4-7; Lk 3,10-18  

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz: Elizeusra. Ő fogta Illés 

köntösét és ráütött a vízre, mire 

az kettévált.  Látták ezt a próféta 

tanítványok és felkiáltottak: 

„Illés lelke leszállt Elizeusra!” (2 

Kir 2,15) 

Új kérdésünk: Kinek a szavai 

ezek: „Lelkem magasztalja az 

Urat,…”  (Lukács 1,46) 

1. Erzsébet? 

2. Anna? 

3. Mária? 

4. Márta? 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét a december 23-i számban 

közöljük.  

Az Aprószentekkel kapcsolatos 

játék nyertese: Csányiné Dóczi 

Ilona volt. 

M.L. 

Hirdetések 
 Adventben a hétköznapi szent-

misék reggel 6 órakor kezdőd-

nek.  

 Ma a Katolikus Kör tartja ta-

lálkozóját du. 3 órai kezdettel a 

közösségi házban. 

 Fatimai imaóra lesz december 

13-án, csütörtökön, du. 3 órai 

kezdettel a közösségi házban. 
P.Gy. 

Szent jelek, jelképek 

Szentmise - 1. rész 

A szentmise kezdetét csendítés 

jelzi, melyre a hívek felállnak a 

templomban. Így fogadják a pa-

pot és a ministránsokat. 

Amíg az egyházon kívüli összejö-

veteleknél közös érdeklődés, 

szimpátia vezeti az embereket, 

addig az Egyház közösségében 

nemcsak egy érdeklődő csoportot 

kell látnunk, hanem a hívek na-

gyon szoros egységét, mely a kö-

zös ünneplés által liturgikus kö-

zösséget alkot. Jézus maga is je-

len van hívei közösségében. Ő 

maga tanítja: „Ahol ketten, vagy 

hárman összegyűlnek az én ne-

vemben, ott vagyok közöt-

tük.” (Mt 18,20) Ezért fordul a 

celebráns a mise kezdetén az egy-

begyűltekhez: „Az Úr legyen vele-

tek!” Ezzel a köszöntéssel az is 

kifejezésre jut, hogy a templom-

ban mindenki Isten újszövetségi 

népének a tagja, Isten családja, 

nekünk pedig testvérünk. Még 

akkor is, ha nem ismerjük egy-

mást. A liturgia végzése közben 

különféle tárgyakat használnak - 

ezek a szertartások méltó végzé-

sét segítik, de sokszor azok ke-

gyelmi hatását is jelképezik. Az 

oltáron, vagy annak közelében 

mindig van feszület - az Úr Jézus 

áldozatára emlékeztet - akárcsak 

az önmagát elemésztő és mások-

nak világító gyertya is. Fontos a 

csengő is.  

(K.L.-né, N.-né) 


