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Szürke, piszkos téli délután. Dugóban ara-

szolgatok Dél-Budáról Észak-Pestre. Beteg

barátnõmet megyek látogatni a kórházba. El-

romlott a fûtés az autóban. Szorongok, mert bi-

zonytalan vagyok, mit is mondhatok egy

hosszú évek óta fekvõ súlyos betegnek, hogy

szavaim ne csengjenek hamisan vigasztaló-

nak. Fázik a testem és a lelkem is.

Tovább maradok a kórházban, mint lehetne.

Rohanok az autóhoz. Gyorsan indítok, csak

várni kell egy kicsit, hogy dízel autónk kattan-

jon egyet, jelt adva, hogy mehetek. Ez alatt a

néhány másodperc alatt felemelem a tekin-

tetem, és valami nagyon szépet látok.

A kátyús külvárosi járda befagyott pocso-

lyáján egy tömzsi anya és lakli nagylánya fog-

ják egymás kezét. Mit csinálnak? Alig hiszek

a szememnek: tvisztelnek. Nem tudom

másként megfogalmazni azt a mozgást, amit

végeznek. Hol a lábukat, hol egymás szemét

nézik, közben hangosan kacagnak. 

Boldogan döngetek haza, fejemben is

dübörögnek a gondolatok. Kamaszgyermeke-

ink nevelése nagyon hasonlít a jégen járáshoz.

Hirtelen és váratlanul nagyokat eshetünk

közben. Mi is, õk is. Aztán feltápászkodunk és

talán haladunk egy kicsit, és újra a földön

találjuk magunkat. De a jégen nem csak esni

lehet, hanem együtt siklani, sõt együtt táncol-

ni is. Hogy ez sikerüljön, azért meg kell dol-

gozni. Az az anya, a járda „üvegszemén”, biz-

tosan megdolgozott azért, hogy kamaszlánya

egyáltalán megfogja nyilvános helyen a kezét,

hogy a tekintetét keresi, hogy vele nevet.

Talán magával is megharcolt, hogy tisztes asz-

szony létére, értetlenkedõ szemek kereszt-

tüzében gyereke kedvét keresse.

Biztosan õk is estek már és esnek még…

Sokszor ez kivédhetetlen. Viszont ahhoz,

hogy fel tudjunk állni és tovább tudjunk ha-

ladni, sok meghitt, erõt adó közös pillanatra

van szükségünk, mint amilyen például a tviszt

a jégen.
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Szívügyünk: életünkben felfedezni 

– még a legkisebb esemény mögött is –

az Atyaisten „kezét”, kívánságát 

és minél tökéletesebben 

megvalósítani az Õ tervét.
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1

Fruzsina

Szûz Mária, 

Isten anyja

A béke világnapja

2

Ábel

Nagy Szt.Vazul,

Nazianzi Szt.Gergely:

írók, költõk vsz.

3

Genovéva, Benjámin

Szt. Genovéva: 

kárpitosok, 

kalaposok vsz.

Jézus szent neve

4 

Titusz, Leona 

Folignói Szt. Angéla

5

Simon

6

Gáspár, Menyhért,

Boldizsár

Slachta Margit

7

Attila, Ramóna 

Szt. Rajmund

Vízkereszt, 

Urunk megjelenése

8

Gyöngyvér

Urunk

megkeresztelkedése

9

Marcell

10

Melánia

11

Ágota

12

Ernõ

13

Veronika

Szt. Hiláriusz

14

Bódog

15

Lóránt, Lóránd

Remete Szt. Pál

16

Gusztáv 

Szt. Marcellusz pápa:

vértanú

17

Antal, Antónia 

Remete Szt. Antal:

cukrászok, 

kereskedõk vsz.

18

Piroska

Szt Piroska, 

Árpádházi

Szt. Margit

19

Sára, Márió

20

Fábián, Sebestyén 

Boldog Özséb,

Szt. Fábián és

Sebestyén: rendõrök,

éjjeliõrök vsz.

21

Ágnes

Szt. Ágnes: kertészek, 

jegyesek vsz.

A magyar kultúra

napja

22

Vince, Artúr 

Boldog Batthyány

Strattmann László,

Szt. Vince:

szõlõmûvesek vsz. 

23

Zelma, Rajmund

Alamizsnás Szt.

János: kereskedõk,

koldusok vsz.

24

Timót

Szalézi Szt. Ferenc:

katolikus újságírók,

sajtó vsz.

25

Pál

Pálfordulás, 

Szt. Pál megtérése

26

Vanda, Paula

Szt. Timóteus és

Titusz: Szt. Pál

tanítványai

27

Angelika, Angéla

Merici Szt. Angéla:

leánytanulók vsz.

28

Károly, Karola

Aquinói Szt. Tamás:

kiadók, filozófusok,

teológusok vsz.

29

Adél

30

Gerda, Martina

31

Marcella

Bosco Szt. János: 

gyermekek, tanulók,

könyvkiadók vsz.

J A N U Á RJ A N U Á R

vsz.= védõszentje



A feleségem kitûnõen fõz. Egyedül

a paradicsomos káposztát nem tudja

jól elkészíteni, legalábbis én más-

ként szeretem. Ritkán még csak-csak

megeszem, de egy idõben egyre

gyakrabban került az asztalra. Szólni

szerettem volna neki, de úgy, hogy

meg ne bántódjon. 

– Olyan jó, hogy a legtöbbször,

amikor hazajövök, finom illat csapja

meg az orromat az ajtó elõtt, és az is,

hogy igyekszel a kedvemben járni,

mit készíts vacsorára. És az asztal is

mindig ízlésesen meg van terítve.

Tudod, eddig nem mondtam, hogy

jobban szeretem a paradicsomos ká-

posztát kevésbé édesen, de még job-

ban szeretem cvekedlinek elkészítve,

kicsit odakapatva, sok borssal.

Úgy is megfogalmazhattam volna,

hogy édesanyám konyháját emlege-

tem vagy színesen lefestem, milyen

érzéseket vált ki belõlem a lakásaj-

tóban a paradicsomos káposzta sza-

ga, tovább fokozva a nyeléssel kap-

csolatos élményeimet. A családi bé-

kének akkor lõttek volna. 

Mivel nem így beszéltem, felesé-

gem ennyit mondott: „Jó, hogy

szóltál. Úgy még egészségesebb is.

Cvekedlit gyerekkoromban ettem

utoljára. Tényleg, valamelyik nap

fõzök azt is.” 

Így a kecske is jól lakott, és a ká-

poszta sem maradt meg.F
o
tó

: 
P

a
lá

s
th

y
 I

m
r
e

Az igazi szeretet olyan, mint a meleg nap. 

Az emberben nyugvó csírát feléleszti, 

elõcsalogatja, hogy kibontakozzék. 
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1

Ignác

2

Karolina, Aida

Gyertyaszentelõ 

Boldogasszony, 

Urunk bemutatása

3

Balázs, Balassa

Szt. Balázs: 

betegek, orvosok vsz.

4

Ráhel, Csenge

Szt. Veronika: 

ikonfestõk vsz.

5

Ágota, Ingrid

Szt. Ágota: éhezõk,

harangöntõk vsz.

6

Dóra, Dorottya

Miki Szt. Pál 

és társai, 

nagaszaki vértanúk

7

Rómeó, Tódor

Szt. Apollónia: 

fogorvosok vsz.

8

Aranka

Emiliáni 

Szt. Jeromos: 

árvák vsz.

9

Abigél, Alex

10

Elvira

Szt. Skolasztika:

Benedek-rendi 

apácák vsz.

11

Bertold, Marietta

Lourdes-i Szûz Mária,

Betegek világnapja

12

Lívia, Lídia

13

Ella, Linda

14

Bálint

Szt. Valentin:

szerelmesek, 

jegyesek vsz., 

Szt. Cirill és Metód

15

Kolos, Georgina

16

Julianna, Lilla 

Szt. Julianna vértanú

17

Donát

A szervita rend 

hét szent alapítójának

ünnepe

18

Bernadett

A világ éhezõiért

19

Zsuzsanna

20

Aladár, Álmos

21

Eleonóra

Damiáni Szt. Péter 

egyházdoktor

Hamvazószerda

22

Gerzson

Szt. Péter 

székfoglalása

23

Alfréd

Szt. Polikárp: vértanú 

24

Mátyás

Szt. Mátyás: 

cukrászok, ácsok,

kovácsok vsz.

25
Géza

Kommunista 

diktatúrák

áldozatainak 

emléknapja

Nagyböjt 1.vasárnapja

26

Edina

27

Ákos, Bátor 

Sevillai Szt. Leander,

Szt. Gábor: 

papnövendékek vsz.

28

Elemér

F E B R U Á RF E B R U Á R

vsz.= védõszentje



Április 2-a mindannyiunk által várva várt

nap volt 2005-ben, akkor vettünk részt kápol-

nánk felszentelésén Óbudaváron. Aznap haj-

nalban akartunk indulni, hogy minél többet

segíthessünk az ünnepi elõkészületekben.

Elõzõ este kiderült, jó lenne, ha még egy

sátort is hoznánk magunkkal a biztonság ked-

véért. Be is pakoltuk a többi szükséges holmi-

val együtt, de amikor a legféltettebb „Szent

királyi család” nagyméretû szobrára került

sor, kiderült, így nem férünk be az autóba.

Egyre idegesebben rakosgattuk a csomago-

kat, míg végül mi magunk is szoborrá váló

pózba merevedve bepréseltük magunkat.

Nekivágtunk a hosszú útnak. Sebességváltás-

kor mindhármunknak egyszerre kellett meg-

határozott irányba elmozdulnunk. Örömmel

és derûsen viseltük a nehézségeket, milyen

csekélység ez ahhoz a szenvedéshez képest, a-

mit a haldokló Szentatya – azokban az órák-

ban is – hordozott.

Az idõ jónak ígérkezett, de áprilisban soha-

sem lehet tudni. A két hete még havas, sáros

domboldal virágokkal feldíszítve fogadott

bennünket. 

Közösségünkbõl az egyik házaspár az alap-

kõletételkor nagy összegû adományt (kb. há-

romhavi fizetést) adott a szentély építésére

úgy, hogy a férj akkoriban vált munkanélküli-

vé. Csodáltam bátor nagylelkûségüket, mire

õk azt mondták, hogy megbeszélték a Szûza-

nyával és Õ majd gondoskodik róluk, ezért

bátran lemondanak errõl a pénzrõl. Teltek

múltak a hónapok, de állást nem találtak. Ag-

gódó kérdésünkre azt válaszolták: a Szûzanya

biztos a szentelésre tartogatja a választ. 

A kápolna közelében a feleség azzal

fogadott, hogy férje két napja megkapta a

várva várt állást. „Szûzanyánk! Köszönjük!” –

szakadt fel lelkemben a hála, és biztosan tud-

tam, Õ már itt van!
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A madárnak szárnyakra van szüksége. 

Ha visszanyírják, nem szállhat a Nap felé. 

Istenszeretetünknek is szüksége van szárnyakra: 

az egyik az imádság, a másik az önmegtagadás, 

az áldozatra kész szeretet. 
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1

Albin

2

Lujza

3

Kornélia

4

Kázmér

Szt. Kázmér: 

tisztaságért küzdõ

ifjúság vsz.

Nagyböjt 2.vasárnapja

5

Adorján, Adrián

6

Leonóra, Inez

7

Tamás

Szt. Perpétua,

Szt. Felicitász:

vértanúk

8

Zoltán

Istenes Szt. János:

gyógyszerészek,

ápolók, nyomdászok,

könyvárusok vsz.

9

Franciska, Fanni

Római Szt. Franciska: 

özvegyek vsz., 

Savio Szt. Domonkos: 

ministránsok vsz.

10

Ildikó

11
Szilárd

Kentenich atya

bezárása a dachaui

koncentrációs táborba

(1942)

Nagyböjt 3.vasárnapja

12

Gergely 

Szt. Gergely pápa

13

Krisztián, Ajtony

14

Matild

15

Kristóf

Hofbauer Szt.

Kelemen

Nemzeti ünnepünk

16

Henrietta

17

Gertrúd, Patrik 

Szt. Patrik: 

borbélyok, 

mérnökök vsz.

18

Sándor, Ede

Jeruzsálemi Szt. Cirill

Nagyböjt 4. (Laetare)

vasárnapja

19

József, Bánk 

Szt. József: 

munkások, családok,

haldoklók vsz.

20

Klaudia

21

Benedek, Bence

Flüei Szt. Miklós:

nagycsaládosok vsz.

22

Beáta, Izolda, Lea

A víz világnapja

23

Emõke, Ottó

Mongrovejói 

Szt. Turibiusz

24

Gábor, Gabriella

25

Irén, Irisz

Nagyböjt 5. 

(fekete) vasárnapja

26
Emmánuel

Gyümölcsoltó

Boldogasszony, 

Urunk

megtestesülésének

hírüladása

27

Hajnalka

Szt. Rupert

28

Gedeon, Johanna

29

Auguszta

30

Zalán

31

Hugó, Árpád

M Á R C I U SM Á R C I U S

vsz.= védõszentje



Én, akinek apaként az egyik legfontosabb

feladatom az, hogy eltartsam a családomat,

egyszer csak elveszítettem az állásom. Ma-

napság sokan járnak így, mégis nagyon fájt.

Elveszítettem azt a biztonságot, megbecsülést,

megélhetést, helyszínt, közösséget, ahol a nap

huszonnégy órájának majd felét töltöttem. Mi

lesz ezután? Találok-e más munkahelyet?

Feleségemmel egy dologban biztosak vol-

tunk: tudtuk, hogy Isten kezében vagyunk. 

Hogyan éljük a hétköznapokat, hogy nekem

nem kell munkába sietnem? Én vittem a gye-

rekeket óvodába, iskolába. Útközben kérdez-

tem õket, kiért, miért imádkozzam: jó jegyért,

a barátnõ kiengeszteléséért, hogy kisfiamat

bevegyék a focicsapatba… Napközben, amel-

lett, hogy folyamatosan állást kerestem, jutott

idõm az elmaradt ház körüli munkák elvégzé-

sére is: kifestettem a házat, nagy veteményest

alakítottam ki… Sok pénzt spóroltunk meg

azáltal is, hogy nem kellett mestereket hívni.

Szerényebben éltünk, megfontoltabban vásá-

roltunk és ezt nem éltük meg nehézségként.

Rájöttünk, kevesebb dologgal is megvagyunk. 

Lassan elfogyott a ház körül a munka. Nem

akartam tétlen maradni. Egyre inkább foglal-

koztatott a templomudvar. Lehangoló látvány

volt, pedig milyen szép lehetne! Milyen jó

lenne mise után itt elidõzni vagy a katolikus

iskolából hazatartó diákoknak itt találkozni! A

gondolatot tett követte. Többen segítettek. Fü-

vesítettünk, évelõ növényeket ültettünk. Az

atya vásárolt néhány padot, kandelábert. 

Már dugták ki fejüket a földbõl a zsenge fû-

szálak, mikor új állást találtam. Nagy kõ esett

le a szívemrõl, mégis hálát adunk a munkanél-

küli idõszakért is: több idõt tölthettem a csalá-

dommal, jobban megismertem õket, részese

lehettem az életüknek. Ezért ezt az idõszakot

úgy tekintem mint édesapai karrierem egyik

csúcspontját. 

Ez a karrier számomra legalább annyira

fontos, mint a szakmai.
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Ahogy a levelek, a virág, a termõ és porzók alapján

határozzák meg a növényt, 

úgy lehet leolvasni tetteink alapján 

keresztény életünk valódiságát, mélységét.
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1

Hugó

Virágvasárnap

2 
Áron

Paolai Szt. Ferenc 

Az elsõ magyar

Schönstatt kápolna

felszentelése (2005)

3

Buda, Richárd

4
Izidor

Sevillai Szt. Izidor:

internet, 

informatika vsz.

5
Vince

Ferrer Szt. Vince:

építõk vsz.

Nagycsütörtök

6 
Vilmos, Bíborka

Kentenich atya kisza-

badulása a koncentrá-

ciós táborból (1945)

Nagypéntek

7

Herman

De la Salle Szt. János

Nagyszombat

8

Dénes

Húsvét, 

Urunk feltámadása

9

Erhard

Húsvét

10

Zsolt

11

Leó, Szaniszló

Szt. Szaniszló 

A költészet napja

12

Gyula

13

Ida

Szt. I. Márton pápa:

gyógyítók vsz. 

14

Tibor

15

Anasztázia, Tas

Isteni Irgalmasság

vasárnapja

16

Csongor

17

Rudolf, Dezsõ

18

Andrea, Ilma

19

Emma

A Föld napja

20

Tivadar

21

Konrád

Szt. Anzelm

22

Csilla, Noémi

23

Béla

Szt. Adalbert: 

magyarok apostola

24
György

Szt. György: katonák,

lovasok vsz., 

Szt. Fidél

25

Márk

Szt. Márk evangélista:

építészek, titkárok vsz.

26

Ervin

Szt. Anaklét pápa:

vértanú

27

Zita

Szt. Zita

28

Valéria

Chanel Szt. Péter, 

Szt. Grignion Lajos

29
Péter

Sziénai Szt. Katalin:

dajkák, ápolók vsz.

Búzaszentelés

30
Katalin, Kitti

Szt. V. Piusz: 

molnárok vsz., 

Szt. Fausztina nõvér

vsz.= védõszentje



Ha sikerül a napot bensõséges imával

kezdeni, ez megnyit egy forrást, amely-

bõl estig merítgetni lehet. 

Ilyen napokon tudom, miért vagyok

én itthon, miért kell százszor elpakol-

nom, miért nem lehet nekünk „ezünk

meg azunk”. Megértem jobban, miért

hisztis már megint a „büdös kölök” és

van türelmem megnyugtatni. Pontosab-

ban a türelmem, szeretetem nyugtatja

meg. 

„Forrásos napokon” gyönyörûnek lá-

tom a lakásunkat, viccesnek, hogy már

két hete nem lehet becsukni az ajtót, és

hogy nyikorog mindegyik (igazi zenei

élmény!)... Ekkor sajnálom a férjemet,

hogy sokáig kell bent maradnia a mun-

kahelyén. (A felsoroltakból kikövetkez-

tethetõ az egyéb napok negatív gondo-

latmenete.) 

Ezeken a napokon bevonom a Szûz-

anyát is a munkákba. Megkérem, merít-

sen õ a forrásból, és adogassa a csöb-

röket. Ilyenkor eszembe jut, hogy mit

fõzzek, kevesebb tányér esik le, és egé-

szen elviselhetõ lesz a rend körülöt-

tünk. Õ segít aprópénzre váltani a ke-

gyelmet.

Végül ezeken a napokon biztos, hogy

este „nagyot” imádkozunk közösen, hi-

szen annyi mindenért kell hálát adni,

számtalan dolgot lehet megköszönni.

Vége a napnak, bezárult a kör. Egy

kérdés maradt csupán megválaszolat-

lan: miért nem kezdem bensõséges i-

mával minden napomat?

F
o
tó

: 
K

u
s
li

ts
 L

e
v
e
n
te

Hasonlóan az elhagyott templomtoronyhoz, 

melybe denevérek és baglyok fészkelik magukat, 

ugyanígy ha lelkünkben is hosszan hallgatnak 

az imádság harangjai, minden megtelepedhet. 

Mihelyt az imádság harangzúgása csendül elõ a lélekbõl,

elûz mindent, ami szembenáll Istennel. 
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1

Fülöp, Jakab

Szt. József: 

kétkezi munkások vsz.

A munka ünnepe

2

Zsigmond

Szt. Atanáz

3

Tímea, Irma

Szt. Jakab: 

haldoklók vsz.,

Szt. Fülöp

4

Mónika, Flórián

Szt. Flórián: 

tûzoltók, 

kovácsok vsz.

5

Györgyi

6

Ivett, Frida

Anyák napja

7

Gizella

Boldog Gizella: 

varrónõk vsz.

8

Mihály

9

Gergely

10

Ármin, Pálma 

11

Ferenc

12

Pongrác

Szt. Pongrác, 

Szt. Néreusz és

Achilleusz vértanúk

13

Szervác,Imola

Szt. Szerváciusz

A tömegtájékoztatás

világnapja

Fatimai Szûz Mária

14

Bonifác

15

Szonja, Zsófia 

Szt. Zsófia

Nemzetközi

Családnap

16

Mózes, Botond

Nepomuki Szt. János:

megrágalmazottak,

gyóntatók vsz.

17

Paszkál

Baylon Szt. Paszkál: 

pásztorok vsz.

Áldozócsütörtök

18

Alexandra, Erik

Szt. I. János pápa:

vértanú 

19

Ivó, Milán

Szt. Ivó: árvák és

biztosítási szak-

emberek vsz.

20
Bernát, Felícia 

Szt. Bernardin: 

hithirdetõk, 

rekedtek vsz.

Urunk

mennybemenetele 

21

Konstantin

Magellán Szt. Kristóf

és társai: 

mexikói vértanúk

22

Rita, Júlia

Szt. Rita: özvegyek,

anyák vsz.

23

Dezsõ

Boldog Apor Vilmos

24

Eszter

Szûz Mária,

keresztények segítsége

25

Orbán

Szt. Orbán: 

borászok vsz.

26

Fülöp, Ervin 

Néri Szt. Fülöp

27

Hella

Canterbury-i Szt.

Ágoston

Pünkösd

28

Emil, Csanád 

Pünkösd

29

Magdolna

30

Janka, Zsanett

Jean d’Arc: 

rádiósok vsz.

Szt. István jobbja

31

Angéla

A Kihívás napja

M Á J U SM Á J U S

vsz.= védõszentje



A szentély számomra az a hely, ahol Má-

ria akkor is vár, ha én megfeledkeztem ró-

la; és akkor is segít – sõt éppen akkor segít

–, amikor nem számítok rá. A szentélyben

lévõ korsóhoz különösen kötõdöm. A mi

korsónk az a hely, ahol a mi áldozataink,

nehézségeink kinccsé válnak, mint ahogy

a kánai menyegzõn a korsóba tett víz fi-

nom borrá változott. Szeretem megérinteni

ezt a korsót, mert kifejezi, hogy letettem

egy nehézséget. 

Egyszer nagyon elkeseredett voltam.

Úgy éreztem, igazságtalanul bánt velem a

családom. Más egyéb nehézséggel együtt

ez már túl soknak bizonyult. Sírva vonul-

tam vissza Égi Édesanyámhoz. Igen jó

úton voltam afelé, hogy önsajnálatba

meneküljek. Ekkor akadt kezembe egy

mondat Kentenich atyától: „Mária rajtam

viszi végbe az átalakulás csodáját.” Tehát

semmi kétség: nem a családomnak kell

megváltoznia, hanem nekem! Nem állí-

tom, hogy örültem ennek a fogadtatásnak!

Így vigasztalna Mária?! De azért fölírtam

ezt a mondatot (többször is) egy papírra.

Majd fölvágtam apró négyzetekre, és több

darabot a korsóba tettem. „Mária! Rajtam

kezdd el az átalakulás csodáját! Engem

formálj át, ne a másikat!”

Azóta – ha valamit nehéznek élek meg –

ez a mozdulat segít. Egy, vagy több papír-

darabot bedobok a korsóba. Volt már

olyan, hogy úgy éreztem: bele kell mar-

kolnom! Jó látni és érezni, amikor – képle-

tesen, vagy valóságosan – a saját korsónk

tartalmát beleöntjük a soproniak nagy kor-

sójába a közös szentmisén; majd onnan

visszük Óbudavárra, és beleöntjük az ot-

tani közös korsóba. Ez a folyamat engem

mélyen megérint.
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Tomboló viharban úgy leszünk képesek 

ellenállni az idõjárás viszontagságainak, 

ha lelkünk gyökereit mélyen Istenbe eresztjük.



h é t f õ k e d d s z e r d a c s ü t ö r t ö k p é n t e k s z o m b a t v a s á r n a p

1

Tünde

Szt. Jusztinusz

2

Kármen, Anita

Szt. Péter és

Szt. Marcellinusz

vértanúk

3

Klotild

Lwanga Szt. Károly

és vértanú-társai

Szentháromság

vasárnap

4

Bulcsú

5

Fatime 

Szt. Bonifác

6

Norbert, Cintia

Szt. Norbert

7

Róbert

Szt. Fülöp: 

repülõsök vsz.

8

Medárd

Prágai Szt. Ágnes

9

Félix

Szt. Efrém

10

Margit, Gréta

Úrnapja

11

Barnabás

Szt.Barnabás:

kádárok vsz.

12

Villõ

13

Antal, Anett 

Páduai Szt. Antal

14

Vazul

15

Jolán, Vid 

Árpád-házi 

Boldog Jolán

Jézus Szent Szíve

16

Jusztin

Szûz Mária

Szeplõtelen Szíve

17

Laura, Alida

18

Arnold, Levente

19

Gyárfás

Szt. Romuáld

20

Rafael

21

Alajos, Leila

Gonzága Szt. Alajos: 

ifjúság vsz.

22

Paulina

Mórus Szt. Tamás: 

államfõk, 

politikusok vsz.

23

Zoltán

24

Iván

Keresztelõ Szt. János

születése

25

Vilmos

26

János, Pál

Alexandriai Szt. Cirill

27

László

Szt. László: 

katonák, lovagok,

hajadonok vsz.

28

Levente, Irén 

Szt. Iréneusz: vértanú

29

Péter, Pál

Szt. Péter és Pál:

apostolkodók vsz.

30

Pál

A római egyház elsõ

vértanúi

J Ú N I U SJ Ú N I U S

vsz.= védõszentje



Nagylányunk fõiskolai kollégiumba

költözött. Az elsõ idõkben még sûrûn haza-

járt, honvágya volt. A második évben már

alig láttuk, és aggódva vettük észre, hogy

elhanyagolja az elõadásokat, minden fonto-

sabb neki a tanulásnál. Tehetetlenül emész-

tettük magunkat. Az ismerõsöknek, roko-

noknak zavartan magyaráztuk, hogy talán

kicsit késõn kamaszodik a gyerek. 

Közben pedig szünet nélkül ostromoltuk a

Szûzanyát a háziszentélyben: Segíts neki!

Vigyázz rá! Az áldozatainkat, erõfeszítése-

inket, szenvedéseinket is ezért ajánlottuk

fel. A szeretetszövetségben a Szûzanya ígé-

retei közt az is szerepel, hogy gondoskodni

fog arról, hogy mindig újra átélje az egész

család: jó itt a háziszentélyben lennünk, ez

az életünk központja. Nem az autóban, az

országutakon, a diákszállóban vagy albérle-

tekben, hanem itthon a családban! És hogy

magához vonzza az ifjú szíveket.

A megpróbáltatásunk kb. 10 hónapig tar-

tott. Egy szép májusi napon levelet hozott

lányunktól a postás, amelyben kitárta a lel-

két, elsírta a gondjait és a tanácsunkat kérte.

Az örömtõl, lányunk õszinte bizalmától

egészen meghatódtunk. Pedig ez még csak a

kezdet volt. Jöttek újabb levelek is, majd

megjött õ maga is. Hazaköltözött a nyárra.

Olyan volt, mint akit kicseréltek. Dolgos,

kedves és szolgálatkész. Becsülettel nekiállt

a munkájának. Szeretettel, szívesen elidõ-

zött a testvéreivel, virágot ültetett a ház kö-

rül. Nem ment világgá, hanem idejöttek a

barátai is. 

– Hát mégiscsak jó neki itthon?! – kér-

dezgettük egymástól, mint akik nem akar-

nak hinni a szemüknek. 

Szûzanyánk meg csak mosolyog rajtunk,

megmutatta kishitû gyermekeinek, hogy a

vele kötött szövetségünk és a háziszenté-

lyünk élõ, hatékony valóság. 
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J Ú L I U SJ Ú L I U S
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1

Tihamér, Annamária

2
Ottó 

Sarlós Boldogasszony,

Szûz Mária látogatása

Erzsébetnél 

3
Kornél, Soma

Szt. Tamás apostol:

vakok, ácsok, 

jegyesek vsz.

4 
Ulrik

Szt. Berta, 

Portugáliai Szt.

Erzsébet: özvegyek,

menyasszonyok vsz.

5

Emese, Sarolta

Zaccaria Szt. Antal: 

gyógyítók vsz.

6

Csaba

Goretti Szt. Mária: 

a tisztaság vértanúja

7

Apollónia

8

Ellák

Szt. Kilián:

szobafestõk vsz.

9

Lukrécia

10

Amália

11
Nóra, Lili

Szt. Benedek:

Európa és 

szerzetesek vsz.

12

Izabella, Dalma

Gualbert Szt. János:

vadõrök, erdészek vsz.

13

Jenõ

Szt. Henrik: 

királyok vsz.

14
Örs, Stella

Lellisi Szt. Kamill:

kórházak, ápolók,

betegek vsz.

15

Henrik, Roland

Szt. Bonaventura:

tükörkészítõk vsz.

16
Valter 

Kármelhegyi

Boldogasszony

17

Endre, Elek

Szt. Zoerárd-András

és Szt. Benedek

18

Frigyes

Szt. Hedvig

19

Emília

20
Illés

Antióchiai Szt. Margit:

kismamák vsz., 

Szt. Illés

21

Dániel, Daniella

Brindisi Szt. Lõrinc

22

Magdolna

Szt. Mária Magdolna:

bûnbánók vsz.

23

Lenke

Szt. Brigitta: Európa

társ-védõszentje

24
Kinga, Kincsõ

Árpád-házi Szent

Kinga, Szt. Kristóf:

autóvezetõk vsz.

25

Kristóf, Jakab

Szt. Jakab : gyógy-

növénykereskedõk vsz.

26
Anna, Anikó

Szt. Joákim és  Anna:

házastársak,

nagyszülõk vsz.

27
Olga, Liliána

Szt. Pantaleon:

szülészek, bábák,

orvosok vsz.

28

Szabolcs

29
Márta, Flóra

Szt. Márta: 

háziasszonyok,

pincérek vsz.

30

Judit, Xénia

Aranyszavú Szt. Péter

31
Oszkár

Loyolai Szt. Ignác:

katonák, 

kételkedõk vsz.

vsz.= védõszentje



Fáradt vagyok. Kedvetlen. Nehézkes. Haj-
szolt. Zaklatott. Reggel alig van erõm felkel-
ni. Délben húz az ágy, de nem lehet pihenni.
Az esti imánál ülve elaludnék, ha áhítatunk
nem lenne olyan zajos. Mikor este a gyerekek
ágyba kerülnek, magamhoz térek. Kicsit fel-
éledek, felélénkülök, vidámabb, lelkesebb va-
gyok, új munkába kezdek, amit persze szeret-
nék befejezni. Ezért késõn kerülök ágyba, és
reggel fáradt vagyok. Kedvetlen. Nehézkes és
így tovább…

Igen, ilyen vagyok. De azért nem mindig.
Figyelem magam, mikor vagyok más. Mikor
vagyok én magam, és nem pedig önmagam ár-
nyéka. Akkor van erõm kedvesnek, derûsnek,
teherbírónak, ötletesnek lenni, ha nem csupán
az a célom, hogy túléljem a mai napot. Végig-
gondolom, mit szeretnék aznap elvégezni a
rutinfeladatok mellett. Választok egy konkrét
feladatot, pl. egy kamrapolcot kitakarítok.
Esetleg kedvenc mûsoromat hallgatva vasa-
lok. Vagy a tankönyvbõl egy fejezetet meg-
tanulok. „Rugalmasan” eltervezem, hogy mit,
mikor teszek. Figyelek arra, hogy ne vállaljak
teljesíthetetlent és legyen benne olyan is, ami
örömöt ad nekem vagy valaki másnak, pl. fél-
órát böngészek a könyvtárban. Vagy hazafelé
menet sétálunk. Így sietek, hogy a munkám
nehezén túl legyek, hogy jöhessen végre ami
kellemes. Nem hagyom, hogy a körülmények
egészen elsodorjanak. Így – sok minden(ki)
más mellett – én is alakítom a napomat. 

Persze gyakran elõfordul, hogy fáradt va-
gyok, meg kedvetlen... Egyrészt, mert gyak-
ran semmi nem úgy alakul, ahogy eltervezem:
betegségek, gondok jönnek. Elviselésükben
segít, hogy a nehézségeket igyekszem feladat-
nak felfogni: „Istenem, a kedvedért szívesen
megteszem. Átugrom az akadályt.” Másrészt,
mert van olyan nap, hogy sajnálom a tervez-
getésre az idõt, úgy gondolom, megy ez már
magától is. Ha ezt észreveszem, veszem kis
„receptemet”, átgondolom, mi a célom ma…

Gyakran úszunk az Istentõl kapott kegyelmek
vizében, mégis sokszor közel vagyunk ahhoz,
hogy szomjan haljunk, mert nem merítünk.
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1

Boglárka

Liguori Szt. Alfonz: 

morálteológusok vsz.

2

Lehel

Vercelli Szt. Özséb

3

Hermina

Szt. Genezius:

színészek vsz.

4

Domonkos

Vianney Szt. János: 

plébánosok vsz.

5

Krisztina

Havas Boldogasszony

6

Berta, Bettina

Urunk 

színeváltozása

7

Ibolya

Szt. II. Szixtusz pápa

és vértanútársai, 

Szt. Kajetán

8

László

Szt. Domonkos: 

ruhakereskedõk,

szabók vsz.

9

Emõd

Szt. Edith Stein:

Európa társvédõszentje

10

Lõrinc

Szt. Lõrinc: 

földmûvesek, 

szakácsok vsz.

11

Zsuzsanna, Tiborc

Assisi Szt. Klára:

televíziósok vsz.

12

Klára

Chantal 

Szt. Franciska:

nevelõnõk vsz.

13

Ipoly

Boldog XI. Ince pápa

14

Marcell

Szt. Maximilián

Kolbe: újságírók,

nyomdászok vsz.

15

Mária

Nagyboldogasszony,

Szûz Mária 

mennybevétele

16

Ábrahám

Szt. Rókus: 

betegek vsz.

17

Jácint

18

Ilona

Szt. Ilona: bányászok,

régészek vsz.

19

Huba

Szt. Bernát

20

Szt. István király:

Magyarország

fõvédõszentje,

Államalapítás

ünnepe

21

Sámuel

Szt. X. Piusz: 

a gyakori 

szentáldozás pápája, 

beteg zarándokok vsz.

22

Menyhért, Mirjám

Szûz Mária, 

világ királynõje

23

Bence

Limai Szt. Róza

24

Bertalan

Szt. Bertalan apostol:

könyvkötõk,

mészárosok vsz.

25

Lajos, Patrícia

Kalazanci Szt. József

26

Izsó

Szt. Teréz: idõsek,

nyugdíjasok vsz.

Terménybetakarítási

világnap

27

Gáspár

Szt. Mónika:

feleségek, anyák,

alkoholfüggõk vsz.

28

Ágoston

Szt. Ágoston:

nyomdászok, 

teológusok vsz. 

29

Beatrix, Erna

Keresztelõ Szt. János

vértanúsága

30

Rózsa

31

Erika, Bella

A U G U S Z T U SA U G U S Z T U S

vsz.= védõszentje



A plébániánkon mûködõ felnõtt hittan-

csoportban több – az idõsebb korosztály-

hoz tartozó – hûséges résztvevõben érez-

tem azt a kettõsséget, hogy bár lelkileg ke-

resztény, érzelmileg a politikai baloldal-

hoz tartozik. Nem értettem, hogyan lehet-

séges ez?! Gyakran fájt is. Többször kísér-

tett az a gondolat, hogy abbahagyom a hit-

oktatást. Nincs értelme!

Egy alkalommal kölcsönadtam az egyik

hölgynek a nagybátyám – Endrédy Vendel

– emlékiratait tartalmazó füzetet, melyben

az 50-es években történt meghurcolásának

és kínzásának történetét írja le. A füzet egy

rövidke kivonat, alig 30 oldal, de csak

hónapok múltán hozta vissza.

– Ne haragudj, de nem tudtam végigol-

vasni! Egyszerûen nem akarom elhinni! –

mondta zavartan.

– Szíved joga! – válaszoltam és meg-

próbáltam derûsen folytatni a hittanórát, és

szeretni õt a hûségéért, az õszinteségéért, a

tudatlanságáért, önmagáért.

Így megy ez már évek óta. A napokban

azonban egy kis csodát éltem meg!

A megbocsátásról volt szó. A fent emlí-

tett hölgy kifejtette, hogy régebben olva-

sott egy, a kommunisták által megkínzott

fõpapról, aki tudott imádkozni a kínzóiért.

Azóta próbálkozik õ is az ellenségért való

imádkozással. Azt tapasztalta, hogy jót

tesz a lelkének. Az én lelkemnek pedig

különösen jót tett a felismerés, hogy nagy-

bátyám mégis csak besegített mindket-

tõnknek és talán többeknek is!
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Nem elég „csatornának” lennünk, 

mely átengedi az igazság, a szeretet és a kegyelem vizét,

hanem „tartályoknak” is kell lennünk, 

hogy sajátunkká váljon az, amit továbbadunk. 
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1

Egyed, Egon

2

Rebeka, Dorina

3

Hilda

Nagy Szt. Gergely:

énekesek, tudósok,

építészek vsz.

4

Rozália

Szt. Rozália,

Szt. Mózes

5

Viktor, Lõrinc

Boldog Kalkuttai 

Teréz anya

6

Zakariás

7

Regina

Szt. Kõrösi Márk,

Pongrácz István,

Grodecz Menyhért

kassai vértanúk

8

Mária, Adrienn

Kisboldogasszony,

Szûz Mária

születésének ünnepe

9

Ádám

Claver Szt. Péter:

négermissziók vsz.

10

Nikolett, Hunor

11

Teodóra

12

Mária

Szûz Mária nevének

ünnepe

13

Kornél 

Aranyszájú Szt. János:

igehirdetõk vsz.

14

Szeréna, Roxána

A Szent Kereszt 

felmagasztalása

15

Enikõ, Melitta 

Kentenich atya halála

(1968)

Fájdalmas Szûzanya

16

Edit

Szt. Ciprián:

bûvészek vsz.,

Szt. Kornél pápa

17

Zsófia, Bellarmin

Szt. Róbert: 

hitoktatók vsz.

18

Diána

Cupertinói Szt. József:

pilóták,ûrhajósok vsz.

19

Vilhelmina

Szt. Januáriusz:

véradók vsz.

20

Friderika

Koreai vértanúk

21

Máté, Mirella

Szt. Máté apostol:

bankárok, 

könyvelõk vsz.

22

Móric

Szt. Mór és 

vértanútársai, 

Villanovai Szt. Tamás

23

Tekla

Szt. Pio atya

24
Gellért, Mercédesz

Szt. Gellért:

Magyarország kato-

likus iskoláinak vsz.

Kat. pedagógusok

napja

25

Eufrozina, Karola

26

Jusztina

Szt. Kozma és

Damján: orvosok,

vértanúk vsz.

27

Adalbert

Páli Szt. Vince:

foglyok, árvaházak,

kórházak vsz.

28

Vencel

Szt. Vencel: 

sörfõzõk vsz.

29

Mihály, Gabriella,

Gábor

Szt. Mihály, Gábor és

Rafael fõangyalok

30

Jeromos, Örs

Szt. Jeromos:

exegéták,

könyvtárosok vsz.

Szentírás-vasárnap

S Z E P T E M B E RS Z E P T E M B E R

vsz.= védõszentje



Férj: 1991-ben negyedik gyermekünk meg-

születésére és új otthonunk felépülésére vár-

tunk, mikor egy rutin laborvizsgálat során ki-

derült, hogy visszafordíthatatlan betegség tá-

madta meg mindkét vesémet. 11 évvel a kór

jelentkezése után kritikus gyorsasággal rom-

lott az állapotom, és rákerült a kórlapomra:

végstádiumú veseelégtelenség. A dialízist

meg kellett kezdni, azonban tudtuk, hogy ve-

seátültetéssel sokkal jobban pótolható lenne a

saját vesék kiesett funkciója. 

Feleség: Már a betegség kezdetekor remél-

tem, hogy egyszer majd odaadhatom vesémet

férjemnek azonos vércsoportunk miatt. Õ a-

zonban – féltve engem – mereven elzárkózott

ettõl. Imádkoztunk a bölcsesség adományáért,

hogy jó döntést tudjunk hozni: Vállalhatjuk-e

az ezzel járó összes kockázatot, miközben fe-

lelõsséget érzünk gyermekeinkért is? Tilmann

atya tanácsát is kértük, aki rámutatott, hogy a

gyermekekért a házaspár mint egy test, fele-

lõs. Az eggyé vált testben van két egészséges

vese, és (mivel egy ember egy vesével is tel-

jes életet élhet) a két vese elosztható. Ezek a

gondolatok hozzásegítettek bennünket ahhoz,

hogy odaajándékozzam egyik vesémet fér-

jemnek, õ pedig el tudja fogadni azt.

Abban a tudatban házasodtunk össze, hogy a

Jóisten egymásnak teremtett bennünket. Most

már azért is hálát adhatunk neki, hogy hajdan

nem csak bensõnket, de testünket is „egymás-

hoz igazította”, és alkalmassá tett bennünket

erre a mûtétre. Köszönjük Istenünknek, hogy

mindkettõnk mûtéte sikerült és zavartalanul

felépültünk. Köszönjük mindazok imáit, akik

szeretetükkel és imáikkal velünk voltak.

Éveken át csodáért imádkoztunk – remélve,

hogy természetfeletti módon visszafordul az

egyébként megfordíthatatlannak ismert beteg-

ség –, eközben a csodák sorozata történt meg

velünk. Kértünk, és kaptunk – nem úgy, ahogy

azt mi elképzeltük, de úgy alakult minden,

ahogy a leginkább a javunkat szolgálta.
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Házastársunk, gyerekeink, barátaink, 

mindenki, olyan, mint egy szent fonal, 

melyet Isten szeretete eresztett le a földre, 

hogy felemeljen minket az Õ szívébe.
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1

Malvin 

Lisieux-i Szt. Teréz:

kertészek, 

missziók vsz.

2

Petra

Õrzõangyalok ünnepe

3

Helga

4

Ferenc

Assisi Szt. Ferenc:

temészetvédõk,

szobafestõk vsz.

5

Aurél

6

Brúnó, Renáta

Szt. Brúnó

Aradi vértanúk

7

Amália

Rózsafüzér királynõje

8

Koppány

Magyarok

Nagyasszonya

9

Dénes

Szt. Dénes és 

vértanútársai

10

Gedeon

Borgia Szt. Ferenc

11

Brigitta, Gitta

Boldog 

XXIII. János pápa

12

Miksa

13

Kálmán, Ede

14

Helén

Szt. Kallixtusz pápa

15

Teréz

Avilai Szt. Teréz: 

imádkozók vsz.

A fehérbot napja

16

Gál

Alacoque Szt. Margit

17

Hedvig

Antiochiai Szt. Ignác

vértanú

18

Lukács

Szt. Lukács: orvosok, 

festõmûvészek vsz.

Schönstatt alapítása

(1914)

19

Nándor

Keresztes Szt. Pál

20

Vendel

Szt. Vendel

21

Orsolya

Szt. Orsolya és 

vértanútársai

22

Elõd

23

Gyöngyi

Kapisztrán Szt. János:

tábori lelkészek vsz.

Nemzeti ünnep 

24

Salamon

Claret Szt. Antal:

takarékpénztárak vsz.

25

Blanka, Bianka

Pannonhalmi 

Boldog Mór

26

Dömötör

27

Szabina

28

Simon, Szimonetta

Szt. Simon, Júdás,

Tádé apostolok: kétes

ügyeinkben vsz.

Missziós vasárnap

29

Nárcisz

30

Alfonz

O K T Ó B E RO K T Ó B E R

vsz.= védõszentje



A következõ történetet nyolcvanhat

éves Nagymamám mesélte:

A második világháborúban orosz ka-

tonák rontottak be az otthonukba és

magabiztos kiabálással fejezték ki,

hogy elviszik magukkal a ház asszo-

nyát. Nagymamám fiatal, szép feleség

volt. Épp a legkisebb gyermekével a

kezében ült az asztalnál. A nagypapám

oltalmazón mögé állt, ám ennél többet

nem tehettek, mert a katonák sokkal

többen voltak. Nagyszüleim nem be-

széltek oroszul, a katonák valószínûleg

nem tudtak magyarul, így még annak

esélye sem látszott, hogy esetleg lehet

hatni rájuk szép szóval… A pillanatnyi

csendben a galériáról egyszer csak

megszólalt négyéves kislányuk: „Szûz-

anyám, segíts!”. Az orosz katonák arcá-

ra kiült a döbbenet. Mit értettek, mi tör-

tént bennük, nem tudjuk; tisztelettudó-

an elköszöntek és elhagyták a házat.

Nagymamám hatvan év távlatából is

csodaként éli meg ezt a történetet, és

arra buzdítja unokáit, hogy meséljék el

mind többeknek. Errõl újra az jut

eszembe, hogy a Szûzanya milyen jó!

Mennyire szereti a gyermekeit! Egy

kisgyermek által érkezett akkor abba a

veszélyes helyzetbe, és megmentette a

nagyszüleimet a testi-lelki kíntól, de

megmentette az orosz katonákat is egy

bûntõl! – Lehet, hogy a 86 éves, egyko-

ri orosz katona is csodaként emlékezik

vissza arra, hogy Szûz Mária akkor és

ott nem engedte, hogy bûnt kövessen

el? Köszönjük Neked Szûzanya!
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Veled megyek 

sötétségen és éjszakán át, 

mert szereteted õrködik felettem.
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1

Marianna

Mindenszentek

ünnepe

2

Achilles

Halottak napja

3
Gyõzõ

Porres Szt. Márton:

betegápolók, 

elesettek vsz., 

Szt. Hubert: 

vadászok vsz.

4

Károly

Borromeo Szt.

Károly: elsõáldozók,

papok vsz.

5

Imre

Szt. Imre: 

magyar ifjúság vsz.

6

Lénárd

Szt. Krisztina

7

Rezsõ

8

Zsombor

9

Tivadar

A lateráni bazilika

felszentelése

10

Réka

Nagy Szt. Leó pápa:

hittudósok, 

szónokok vsz., 

Avellinoi Szt. András

11

Márton, Martin

Tours-i Szt. Márton:

állattenyésztõk,

koldusok vsz.

12

Jónás, Renátó

Szt. Jozafát

13

Szilvia

Magyar szentek,

boldogok

14

Aliz

15

Albert, Lipót 

Nagy Szt. Albert: 

természettudósok vsz.

16

Ödön

Skóciai Szt. Margit

17

Hortenzia 

Nagy Szt. Gertrúd

18

Jenõ

Szt. Péter és Szt. Pál

bazilikák felszentelése

Kentenich atya

születésnapja (1885)

19

Erzsébet, Zsóka

Árpád-házi Szt.

Erzsébet: 

szeretetszolgálatok,

szegények vsz.

20

Jolán

21

Olivér

Szûz Mária bemutatása

a templomban

22

Cecília

Szt. Cecília: 

az egyházi zene vsz.

23

Kelemen, Klementína

Római Szt. Kelemen:

hajósok vsz.

24

Emma

Vietnami vértanúk

25
Katalin, Katinka

Alexandriai 

Szt. Katalin: tudósok,

dajkák, diákok vsz.

Krisztus Király

ünnepe

26

Virág

27

Virgil

28

Stefánia 

Marchiai Szt. Jakab

29

Taksony

30

András, Andor,

Andrea

Szt. András apostol:

halászok vsz.

N O V E M B E RN O V E M B E R

vsz.= védõszentje



Ez nem igazságos! Miért mindig

csak én alkalmazkodjam?! Miért

mindig én tegyem meg az elsõ lé-

pést a békülés felé?! – fogalmazó-

dik bennem a jogosnak vélt kérdés

(vagy inkább a gyávaság?!). Más

színben látom a sérelmeket, mikor

eszembe jut lelkiatyám története,

aki nem csak bölcs tanácsaival, de

életpéldájával is sokat segít.

Mesélte, hogy egyszer becsön-

getett hozzá a szomszédban lakó

asszony fia, aki még a 90-es évek

elõtt disszidált és a rendszerváltás

(módszerváltás) után hazajött rö-

vid idõre.

– Mondja meg õszintén, spicli

volt-e az anyám!? – szegezte a

paphoz a kemény kérdést a fiatal-

ember.

A többször börtönben ült pap

tudta, hogy az asszony valóban

megfigyelte és jelentett róla. De

azt is tudta, hogy a fiú nagyon

rossz viszonyban van az édesany-

jával, ezért így válaszolt:

– Nem volt az.

Pár nap múlva az anya bekopo-

gott a paphoz és könnyes szemmel

köszönte meg a fiának adott nagy-

lelkû választ.
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Kicsinyesség és szûkkeblûség 

elolvad, mint a jég a meleg napsugártól, 

ha Isten birtokba veszi az ember lelkét. 



D E C E M B E RD E C E M B E R
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1
Elza

Szt. Blanka, 

Charles de Foucauld:

a Szahara szentje, 

Szt. Elegy: órások vsz.

2

Melinda, Vivien

Szt. Lúciusz vértanú

Advent 1. vasárnapja

3

Ferenc, Olívia 

Xavéri Szt. Ferenc: 

missziók vsz.

4
Borbála, Barbara 

Szt. Borbála

Damaszkuszi Szt. János:

gyógyszerészek vsz.

5

Vilma

6
Miklós

Szt. Miklós: 

gyermekek,

hajadonok vsz.

7
Ambrus

Szt. Ambrus:

méhészek, 

püspökök vsz.

8

Mária

Szeplõtelen

Fogantatás ünnepe

9

Natália

Advent 2. vasárnapja

10

Judit

11

Árpád

Szt. I. Damazusz

pápa: régészek vsz.

12

Gabriella

13
Luca, Ottília

Szt. Lúcia: szemészek,

kocsisok,  üvegesek,

kézmûvesek vsz.

14

Szilárda

Keresztes Szt. János

15

Valér

16

Etelka, Aletta

Advent 3. vasárnapja

17

Lázár, Olimpia

18

Auguszta

19

Viola

20

Teofil

Szt. Teofil vértanú

21

Tamás

Kaniziusz Szt. Péter

22

Zénó

23
Viktória

Kenty Szt. János: 

kollégiumok vsz.

Advent 4. vasárnapja

24
Ádám, Éva, Adél

Kentenich atya vissza-

tér Schönstattba az

egyházi számûzetésbõl

25

Karácsony, Jézus

Krisztus születése

26
Karácsony

Szt. István: elsõ vér-

tanú, diakónusok és

építõmunkások vsz.

27
János

Szt. János apostol:

hittudósok, 

könyvkereskedõk vsz.

28
Kamilla 

Aprószentek, az anya-

méhben megölt gyer-

mekek emléknapja

29
Tamás, Tamara

Becket Szt. Tamás:

ügyvédek, 

miniszterek vsz.

30

Dávid

Szent Család ünnepe

31
Szilveszter

I. Szilveszter pápa:

kõmûvesek, kispapok,

állattartók vsz.

vsz.= védõszentje



A család az öröm egyik forrása, az áldozatos szeretet
bölcsõje, az eredeti, érett személyiség nevelésének-,
növelésének legfontosabb helye és az egyház alapsejt-
je. Feladatunk embert próbáló. Az ellenszél, amellyel
szemben hajóznunk kell, oly erõs, hogy gyakran úgy
érezzük, elsodor minket, ha nem kapaszkodunk össze
többen, hogy erõsítsük egymást. 

A Schönstatt Családmozgalomban törekszünk arra,
hogy elmélyítsük Istennel és házastársunkkal való sze-
retetkapcsolatunkat. A szülõk egymás iránti növekvõ,
tökéletesedõ szeretete és egyetértése formálja a csa-
lád-, a ház légkörét. Igyekszünk gondoskodni arról,
hogy gyerekeink megtapasztalhassanak valamit a
mennyországból, az istenibõl és így felvértezettek,
erõsek legyenek, amikor kimennek a világba.

Bíró László, családokért felelõs püspök atya így nyi-
latkozott a mozgalomról: „Schönstatt számomra az a
közösség, amely legmélyebben ragadja meg a há-
zasság szentségi titkát, Jézusban való létét… a gyöke-
rekhez vezeti vissza a házasságokat, arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a házasság szentségi mivolta nem csak
az esküvõ pillanatában létezik, hanem szüntelen jelen
van a házasságban, és Jézus által Máriához, Mária által
Jézushoz találhatnak el a házaspárok.”

Miért nevezik Schönstattnak a mozgalmat?
Alapítónk, Joseph Kentenich (1885–1968) német

atya és a gimnazista fiúkból összetevõdõ alapító kö-
zösség (akiket spirituálisként vezetett) 1914. október
18-án fölajánlották törekvésüket a Szûzanyának, és
kérték, hogy telepedjen le kis kápolnájukban, és ossza
kegyelmi adományait. Ez az esemény, Koblenz térsé-
gében, a Rajna jobb partján fekvõ Vallendar városka
Schönstatt elnevezésû részében történt. A Szûzanya és
a közösség közti kapcsolatot szeretetszövetségnek ne-
vezzük. A schönstattiak hitbéli megtapasztalása, hogy
a Szûzanya teljesítette az alapító nemzedék kérését, s
a hajdani kis kápolna kegykápolnává lett. A késõbbiek
folyamán mindenütt a világon, ahol nagyobb Schön-
statt közösség jött létre, felépítették, ill. felépítik a
schönstatti õsszentély mását. 2005-ben szentelték fel
az elsõ magyar Schönstatt szentélyt Óbudaváron (kis
falu Zánka és Nagyvázsony között félúton).

Az évtizedek folyamán több mint húszféle közösség
jött létre a mozgalmon belül, melyek a különbözõ élet-
állapotoknak és emberi természeteknek megfelelõen
alakultak ki. A Schönstatt mozgalom a világ sok or -
szágában honosodott meg, Magyarországon legerõtel-
jesebben a Schönstatt családok vannak jelen.

Milyen életre törekszenek a Schönstatt családok?
(Csupán néhány jellemzõt emelünk ki.)

Keressük „Isten ujját” az életünkben. A bennün-
ket körülvevõ személyek, a körülöttünk zajló ese-
mények és a kor hangja által üzen és szólít bennünket
Isten. Igyekszünk Õt  meglátni, megszólítani és tenni,
amit kíván tõlünk.

Együtt élünk az egyházi évvel, sok mindent
megünnepelünk. A családok igyekeznek lélekkel át-
hatott szokásokat, ünnepeket meghonosítani, a hétköz-
napokat imádsággal átszõni. A forma, a rendszeresség
segít, hogy tényleg megtegyük azt, amire a bensõnk
által a Jóisten indított bennünket. Résen kell azonban
lennünk, mert fennáll a kiüresedés veszélye, hogy: „a
forma fölfalja a lelket” (Kentenich atya). Ezért törek-
szünk arra, hogy egyfelõl imaéletünk kapcsolatban
legyen az életünk minden más területével, másfelõl új-
ra meg újra lélekkel hassuk át a szokásainkat.

Elsõ a saját család: nem nevelünk mozgalmi árvá-
kat és özvegyeket. Elsõsorban értük tartozunk felelõs-
séggel. Kisugárzása van annak, hogy a házastársak
kapcsolatuk elmélyítésén fáradoznak, több idõt szakí-
tanak egymásra, komolyabban veszik a másik erede-
tiségét, sajátosságait, nem sértõdnek meg olyan köny-

Bemutatkozik a Schönstatt Családmozgalom Fo
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nyen, mint eddig, és létrehozzák a kibékülés, bocsá-

natkérés és megbocsátás „liturgiáját”. Azon fáradoz-

nak, hogy megértsék egymást, s így tekintettel tudnak

lenni arra, ami ténylegesen végbemegy a társukban, a

gyermekeikben. Ily módon létükkel apostolkodnak, és

felelõsségteljes döntést hozva olyan mértékben

vesznek részt a mozgalom és az egyház életében, hogy

emellett családjukat ne hanyagolják el.

A gyerekekkel együtt megyünk lelkigyakorlatra

(családnapokra), ahol délelõttönként, a szentmise után,

a szülõk két elõadást hallgatnak meg a házasságra vo-

natkozó kérdésekrõl és a gyereknevelésrõl. Ezalatt fia-

talok játszanak, kirándulnak a gyerekekkel.

Családcsoportokban havonta egyszer találko-

zunk: A legtöbben igényt tartanak „folytatásra”. Az

általában 4-5 házaspárból álló családcsoportok a csa-

ládnapok anyagát dolgozzák fel, végül páronként kivá-

lasztják, mi az, ami a férjet és feleséget „megragadta”,

és ezt igyekeznek megvalósítani a hétköznapokban.

Õrzik kapcsolatunk intimitását, annyit osztanak meg a

többiekkel, amennyi egységüket nem sérti.

A legfontosabb csoport az egyes család. A minden-

napi életben ott döntünk újra és újra egymás mellett,

ott szembesülünk azzal, milyenek is vagyunk való-

jában. A heti „csoport-összejövetel” is ott történik.

Férj és feleség szakít néhány órát egymás számára ki-

fejezetten kapcsolatuk ápolása, egységük erõsítése cél-

jából.

„Nem kell, de szabad” gyakran elhangzó mondat

nálunk. „Szabadság annyi, amennyi csak lehetséges,

megkötöttség, amennyi feltétlenül szükséges, lélek-

ápolás minden lehetõ mennyiségben.” Felnõtt embe-

rekként magunk döntjük el, mi az, ami a házasságun-

kat építi, mikor és mennyit merítünk a lelkiségbõl. Pél-

dául az, hogy a családnapokon való részvétel után mi

történik, az az egyes pároktól függ. „Isten királyi hajó-

ján nincsenek gályarabok, csak szabad evezõsök.”

(Szalézi Szent Ferenc) Szabad a kapcsolatot tovább

ápolni, szabad csoportot alapítani és ehhez segítséget

kérni, szabad a következõ évben is családnapokra jön-

ni, és éppúgy szabad egy másik, megfelelõbb utat 

keresni.

Van egy titkunk: A Szûzanyával való szeretetszö-

vetség. Amikor a család bensõséges kapcsolatba kerül

a Szûzanyával, meghívja õt a házába. Elhelyezik ott-

honukban a Schönstatt kápolnában lévõ Mária-kép

mását, háziszentélyt alakítanak ki, és kérik a Szûz-

anyát, telepedjen le náluk, vonzza magához a szíveket,

nevelje õket. A kérés nem egyoldalú, a Szûzanya is kér

ajándékot, elsõsorban azt, hogy ajándékozzuk meg az

egymás és a gyermekeik iránti szeretetünk tetteivel.

Odaajándékozzuk magunkat neki, Õ pedig magát aján-

dékozza nekünk. Elsõsorban a Szûzanya, a nagy neve-

lõnõ teszi megvalósíthatóvá mindezeket.

A Szûzanya a család dolgaiban, az emberi szeretettel

kapcsolatban gazdag tapasztalattal rendelkezik. Bele-

kóstolt sok szenvedésbe, és olyan utat talált, amelyen

az élet sebei szeretetté válnak. Ezért jelenti a Vele való

szeretetszövetség bizakodásunk alapját.

Az otthonainkból kiinduló szeretet- és áldozaterecs-

kék szeretet- és áldozatfolyammá egyesülnek az óbu-

davári kápolnánkban, melybõl minden család és zarán-

dok meríthet. 
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Kápolnánknak több mint száz „mellékoltára” van.

A schönstatt kápolnák – bár méretük kicsi, mégis – valójában hatalmasak, sok-sok

mellékoltáruk van: ezek a családok háziszentélyei. Beller Tilmann schönstatti atya

így ír:

„A schönstatt szentély sajátos jellegû kegyhely. Amit a Jóisten az embereknek itt

ajándékozni szeretne, az a schönstattiak imáinak és áldozathozatalának a gyü-

mölcse. Mit akar a Szûzanya a szentélyben nekünk ajándékozni? A szeretetre való

képességet. Ez a csoda, ez a képesség azt

jelenti, hogy tudunk ott is szeretni, ahol

korábban nem. Ez a kegyelem, amit a szen-

télytõl várunk.

Schönstatt olyan embert állít elénk, aki sze-

retni tud; akit a belsõ nagyság, nagyszívûség

jellemez. Célunk: a nagyszívû, királyi ember.

Az olyan ember, aki áldozatkészen fordul

oda a másik emberhez, és ezt nem szomo-

rúan, hanem örömmel teszi. Ez a szentélyünk

küldetése.” 

A Szûzanya a schönstatti szentélyünkben

nagy nevelõként mûködik, ezért nemcsak

szentélyt építettünk, hanem központot is,

melynek tervezett átadása 2007-re várható.

A Schönstatt központ a Szûzanya ki-

nyújtott keze. 

Itt tartjuk majd a családnapokat (egyhetes

lelkigyakorlatokat, melyeken az egész család

részt vesz), ahol a nevelés és képzés folyik,

hogy ezáltal elõsegítsük az Istenhez, egy-

máshoz, gyermekeinkhez, minden embertár-

sunkhoz, a munkához és a dolgokhoz fûzõdõ

kapcsolatunk folyamatos fejlõdését, meg-

újulását. Amit a családok itt kapnak, hazavi-

szik, ebbõl meríthetnek. Ezért mondhatjuk,

hogy a Schönstatt központ a Szûzanya ki-

nyújtott keze.

Élet a háziszentélyben (egy család meséli)

Házasságunk 10. évében járunk, a szeretetszövetséget a Szûzanyával az 5. évben

kötöttük. „Nagylányunk” így összegezte a történéseket: „Most idejön a Szûzanya

és õ lesz a gyerekvigyázónk.” 

Két hónappal ezután váratlan pénzajándékot, és vele együtt kedvezõ kölcsönt

kaptunk, hogy bõvítsük az egyre szûkebb házikónkat. Az új nappalit már úgy ter-

veztük, hogy a fõhelyen, egy kis falfülkében kapjon helyet a háziszentély.

Jézus és Mária jelenlétében zajlanak a ven-

dégségek, a közösségi összejövetelek, a szü-

letésnapi köszöntések, a családi veszekedé-

sek, kibékülések és fõleg az esti imádságok.

A háziszentélybe tesszük a szép bizonyít-

ványt, amiért hálát adunk; az ünnepeltünk

fényképét, akiért imádkozunk; a megoldandó

problémát tartalmazó levelet. Láthatatlanul

igyekszünk odahelyezni az õ lábaik elé min-

den ránkbízottat, örömeinket, kudarcainkat,

bûneinket és problémáinkat. Nekik ajánljuk

fel a napi munkánkat és kérjük, hogy gyer-

mekeinket ne hagyják soha „elveszni”.

Szeptember 8-át, Kisboldogasszony ünne-

pét szeretnénk igazi ünnepnappá tenni a csa-

ládban, hiszen a születésnap nagy nap a gye-

rekek szemében. Minden gyermekünknek

van külön mécsese. Immár öt kis gyertya-

lángot gyújtunk meg esténként, melyet ima

után mindenki maga fújhat el (legalább ezen

ne legyen veszekedés!). Érdekes, hogy a

gyerekek saját kis kuckójukban is létesítenek

maguknak valami hasonlót, kitesznek egy

feszületet, a védõszentjük képét.

A háziszentély Isten jelenlétének jele az

otthonunkban, azért, hogy egyre nagyobb

tere legyen a szívünkben és mindennap-

jainkban.

Hogyan lehet kapcsolatba kerülni a közösséggel?

Személyes kapcsolatfelvétel az irodában Mészáros Zsuzsinál: 87/479-026. E-mail: iroda@schoenstatt.hu, tel./fax: 87/479-026. Itt a naptár is megrendelhetõ.

További tájékoztatóval szolgálnak kiadványaink és negyedévente megjelenõ újságunk, az Oázis. Honlapunkon megtekinthetõ, megrendelhetõ: www.schoenstatt.hu.

Szeretettel várunk mindenkit kápolnánkba! Óbudaváron a Fõ utca 14. vagy 11. szám alatt kérhetitek el a kulcsot. 

A képek alatti idézetek Joseph Kentenich atyától, mozgalmunk alapítójától származnak. A fotó melletti történeteket az Oázisból válogattuk.

A naptár bevételét a Központ építésére fordítjuk. Köszönjük támogatását. 

„Schönstatt-szentélyt Magyarországnak” közhasznú Alapítványunk számlaszáma: 73200031-11252201.

Kiadja a Magyarországi Schönstatt Családmozgalom Családok a Családért Egyesülete, 8272 Óbudavár, Fõ u. 11. Tel./fax: 87/479-026 www.schoenstatt.hu. Felelõs szerkesztõ: dr Endrédy István és Cecília.

• Mûvészeti szerkesztõ: Ozsvári Imri • Szerkesztés, tipográfia: Sallainé Karikó Éva • Korrektúra: Heiszer Csaba és Erika, Rábai Szilárd és Györgyi • Nyomás: D-plus Kft., 1033 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
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