
 

Szabó Lőrinc: 

 
Az árny keze 

 

,,Maradj velem,  
mert beesteledett!'' 

Bibliát hallgat a gyülekezet. 
Alkony izzik a templom  

ablakán. 
Hitetlen vagyok,  
vergődő magány. 
,,Maradj velem,  

mert beesteledett!'' 
• Ha így idegen,  
• vedd emberinek, 

súgja egy hang,  
s ahogy látó szemem 

elmereng a régi jeleneten, 
az emmausin és felejtem  

magam, 
a sugár-hídon némán besuhan 

egy örök Árny: lehetne 
Buddha is, 

de itt másképpen hívják,  
és tövis 

koronázza: én teremtem  
csupán, 

mégis mint testvérére  
néz reám, 

mint gyermekére, látja,  
tudja, hogy 

szívem szakad, oly egyedül 
vagyok, 

s kell a hit, a közösség,  
szeretet. 

S kezét nyújtja.  
Mert beesteledett. 
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Árpád-házi  
Szent Margit 
Plébánia  

Liturgikus lap ÜZENET 
Mindenszentek azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, 
illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg róluk. A halottak napjának vigíliája, 
azaz ünnepi előestéje ez, így e két nap összekapcsolódik 

Az ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak. Szent Efrém szíriai egyházatya (†373) és 
Aranyszájú Szent János (*407) már tud Mindenszentek ünnepéről, melyet május 13-án, 
illetve pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a görög egyházban ma is 
Szentek Vasárnapja. Nyugaton 609-ben tűnik föl először ez az ünnep, mikor május 13-án a 
"Szűz Mária, Vértanúk Boldog- asszonya és minden vértanúk" tiszteletére avatják föl a 
római Pantheont. Nemcsak vértanúkat, hanem valóban minden szentet november 1-jén 
Írhonban és Angliában kezdtek ünnepelni a 700-as években, és ez az ünnep hamarosan 
általános lett. Mindenszentek valamiképpen égi aratási ünnep: "a pünkösd epifániája" nevét 
is kapta. Az elhaló búzamagból kinövő termést látjuk és csodáljuk. És ez az aratás még fo-
lyik: a szentek kara a teljesedés felé irányítja szemünket, a célhoz, amelyre Isten teremtett, 
rendelt. A hozzátartozók temetőjárása már októberben megkezdődik. Helyrehozzák a síro-
kat, krizantémmal, őszirózsával, az elmúlás virágaival díszítik őket. Ilyenkor az ismeretlen 
holtakra is gondot fordítanak az emberek. Mindenszentek estéjén az eltávozottak emlékeze-
tére megszólalnak a harangok, és gyertyák gyúlnak. Ez alatt az idő alatt a lelkek jelképe-
sen megpihennek. Az ősök sírjánál összegyűlik a rokonság, és a halottak üdvéért imádko-
zik. Azokra is kegyelettel gondolnak, akik idegenben vagy ismeretlen helyen nyugszanak. 
Mire besötétedik, a temető számtalan gyertya és mécses fényáradatában úszik. Meghatottság 
és tisztelet hatja át ilyenkor a lelkeket. 

Halottak napja Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048, apát 994-tõl) ered, ki emléknapul a 
Cluny anyaház alá tartozó minden bencésházba bevezette. Ez a rendelete (998) máig fönn-
maradt. Hamarosan a bencés renden kívül is megülték; a 14. század elejétől Róma is átvet-
te. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért régen sokfelé számukra is 
megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Egyes vidékeken a temetőbe vitték ki 
az ételt, s a sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig a koldusoknak adták. Szeged kör-
nyékén “mindönszentek kalácsa”, “kóduskalács” néven üres kalácsot ajándékoztak a sze-
gényeknek. Székely népszokás szerint egész kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten 
lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező sze-
gények között. Egy néphit szerint, aki virágot szakít a sírról, azt elviszi a halott. Az égő 
gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak a halottnak a bűne, akinek a sírjáról el-
vették, átszáll a másik lelkére. Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak nap-
ja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogat-
nak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodja-
nak a házban. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, meszelni, 
a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére. Ehelyett őröltek, kukoricát mor-
zsoltak...  Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma könnyektől a hangos zokogá-
sig utat törhet magának az emlékezés, a fájdalom. A novemberi hideg csendben mintha csak 
megelevenednének Ady Endre fájóan szép sorai: 

Ó hányszor kell a sírra néznünk,Hogy vigasztaljuk önmagunk, 

Dobjuk el a tettető álcát: Ma ünnep van, ma sírhatunk. 

Mindenszentek és halottak napja 



Névnapköszöntő 
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Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú 
Ünnepe: november 25  

Az ókorban a jeruzsálemi templom volt az egyistenimádás 
egyedüli helye, s egyúttal előképe volt az egyháznak. Ami-
kor azonban a megváltás megtörtént és az Egyház megala-
kult, az előképre és a jelképre nem volt szükség. Jézus jöven-
dölésének teljesedése ellenőrizhető. A templom azóűta sem 
épült fel, és az ószövetségi istentiszteletet nem folytatják. 
Lukács azonban még egy szempontot belevisz a jövendölés-
be: Jeruzsálem pusztulása előképe a végítéletnek. Jézus 
ezért beszélt egyszerre a kettőről. (Adoremusz 2004) 

  

A keresztény ókor szentje, alakja homályba vész, tisztelete 
mégis sokfelé fennmaradt. A vértanúk és a szentek életpél-
dája erősít minket, hogy megmaradjunk a Krisztusi úton.  

Egész élete, különösen szenvedéstörténete annyira legendás, 
hogy belőle a történeti magot kihámozni már lehetetlen. 
Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti egyházban egy-
aránt. Sírja a Sinai hegyen épült Szent Katalin kolostorban 
van; kerékkel, karddal és könyvvel ábrázolják. Bölcseleti fa-
kultások, diákok, prédikátorok és molnárok védőszentje.  

Maxentius (311-313) üldözései alatt Katalin a császárnak 
szemrehányást tett kegyetlenségei miatt. A császár ötven filo-
zófust rendelt ellene, de ezek nem tudták meggyőzni, sőt, 
maguk is megtértek, ezért megégették őket. A császár Kata-
lint kerékbetörette, és amikor a kerék összetört, lefejezték.  

Vértanúságának ajándékát magasztalja a szentmise Kezdő-
éneke: 

Örvendjünk, vígadjunk, 
mert a mindenség Ura 

szent és dicsőséges szüzet 
tüntetett ki szeretetével. 

 

 

Isten éltesse mindazokat, akik ebben a hónapban ünneplik  
 

névnapjukat és születésnapjukat 

 

 

Szeretet nélkül... 

  

Szeretet nélkül  

a kötelesség elkedvetlenít, 

Szeretet nélkül  

a felelősség kíméletlenné 
tesz, 

Szeretet nélkül  

az igazságosság keménnyé 
tesz, 

Szeretet nélkül  

a kedvesség képmutatóvá 
tesz, 

Szeretet nélkül  

az okosság kegyetlenné 
tesz, 

Szeretet nélkül  

a rend kicsinyessé tesz, 

Szeretet nélkül  

a becsületesség kevéllyé 
tesz, 

Szeretet nélkül  

a tulajdon kapzsivá tesz, 

Szeretet nélkül  

a hit fanatikussá tesz, 

Szeretet nélkül  

az élet értelmetlen, 

Ám szeretetben élni: bol-
dogság és öröm! 
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Rejtvény 

 

Októberi rejtvény 

Megfejtése: 

Szent Jeromos 

9 jó megfejtés  

érkezett! 

 

Novemberi  

Rejtvényünk 

Szent Pál apostol 
kivégzése lefejezés 
volt. Miért nem fe-
szítették keresztre, 
mint Szent Péter 
apostolt?  

 

Beadási idő:  

November16.  

 

Beadási hely:  

fogaras4@t-online.hu 

vagy a templom sekrestyéjében 

 

 
 

Szekták 

Ismerjük a titkot, avagy hogyan szervezzünk SZEKTÁT! 

Kiss István pszichológus 

Bizonyára találkozott már Ön is különféle vallásos szekták képviselőivel, olvasott 
híreket különleges életükről. Vajon mivel lehet rávenni fiatal (és kevésbé fiatal) em-
bereket, hogy kopaszra nyírott fejjel, sárga leplekbe burkolózva hirdessék hitüket a 
járókelőknek? Vagy éppen elegáns öltönyben, mindig szolid és jól fésült frizurával - 
kis névtáblával zakójuk hajtókáján - tegyék ugyanezt? 

Sokan talán az átütő erejű isteni kinyilatkoztatások megnyilvánulásának tartják, má-
sok agymosásról, különleges idomítási eljárásokról tűnődnek. S nem kevesen fejüket 
ingatva csodálkoznak. Értetlenül állnak a helyzet előtt. 

Anthony Pratkanis és Elliot Aronson - mindketten amerikai szociálpszichológusok - 
A rábeszélőgép című könyvükben fellebbentik a titkot borító fátylat. Kövessük útmu-
tatásaikat, és nézzük meg, milyen, tudományosan megragadható folyamatok zajlanak 
egy modellközösség életében. 

Mit kell tennünk, hogy sikeresen alapíthassunk egy hitre alapozott közösséget, gazda-
ságosan működtethessük azt - akár hiszünk az általunk hirdetett elvekben, akár nem? 

Első lépésként ki kell választanunk azokat az embereket, akiket vezetni szándéko-
zunk. Nekik, és szigorúan csak nekik feltárhatjuk jövendő közösségünk állítólagos 
céljait, értékrendjét. Így kizárható, hogy bárki más objektíven értesülhessen a nálunk 
folyó közösségi életről. Titkaink és céljaink a kívülállónak érthetetlenek lesznek, a 
szükséges értelmezési háttér hiányában. Ezzel egyidőben gondoskodnunk kell arról 
is, hogy a már megnyert jelöltek - - általunk kialakított, új - értékrendjét semmi, de 
semmi a világon ne áshassa alá. Az elképzelésünkhöz nem illeszkedő, kívülről érke-
ző információkat ezért ki kell rekesztenünk. Mondjuk úgy, hogy megtiltjuk a közös-
ség tagjainak bizonyos tömegközlési eszközök használatát. Még jobb, ha saját irodal-
mat, televíziós vagy rádióprogramot bocsáthatunk rendelkezésükre. Ha igazán tö-
kélyre akarjuk fejleszteni a módszert: saját csoportnyelvet kell kialakítanunk. Ezzel 
tökéletesen elszigetelhetjük a behálózottak csoportját a külső társadalmi valóságtól, s 
ha sikerült megfelelő szabályrendszert kidolgoznunk - megakadályozhatjuk a kitörés 
szándékát is. 

Ha már így összegyűjtöttük követőinket, következő lépésként kiválasztottságuk tuda-
tát kell fokoznunk. Az mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy különlegességük 
miatt sok támadásban lesz majd részük (gondoljunk csak arra, hogy nem sokan pró-
bálnak sárga lepelben végiggyalogolni a Váci utcán, bár ha ez lenne a legújabb divat, 
tán lenne követője). 

A szerzők által vakcsoportként definiált - a továbbiakban hitre alapozott közösség-
ként emlegetett csoport azonban speciális ideológiai rendszerünkben gondolkodva, 
kiválasztottsága tudatában tevékenykedve, egyre inkább azonosul elképzeléseinkkel. 
Mit tegyünk azokkal, akiket nem tudtunk megnyerni? Nos, a kívülállók csoportja a 
továbbiakban kezelhető ellenségként, megtérítendő tévelygőkként, bűnösökként - 
ahogy azt ideológiánkba leginkább be tudjuk illeszteni. Mondhatjuk azt, hogy ők is 
közénk tartoznak, csak még nem élték meg a megtisztulás élményét - de elkezdhetjük 
kiirtani is őket... (Ugye, ismerősek ezek a gondolatok?)… folytatjuk 



„Szólj Uram,  
mert hallja  

a Te szolgád!”  
1Sám3,10 

1182 Budapest  
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Telefonszám: 292-46-63 
 

Faxszám: 297-54-17 
 

www.szentmargit.hu 
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Szent Margit Plébánia  

Az egyházadó 

(egyházközségi hozzájá-

rulás) a templomot segíti. 

Milyen jó volna, ha támo-

gatnánk egyházközségün-

ket! 

Számlaszámunk: 

11718000-20382870  

Csekken is fizethető! 

Csekk a templom bejára-

tánál található 

 

 

Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportko-
csit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megve-
gye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömé-
re, hogy befejezi az egyetemet. 

A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját. Na-
gyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diploma-
osztó napját. 

Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az 
irodájába, és ezt mondta: 

- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt 
álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át 
sok szeretettel ezt az ajándékot - és egy szép díszdobozt vett elő. 

A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Bib-
lia volt benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve. Nagyon mérges 
lett és ezt üvöltötte: - Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát 
vagy képes ajándékba adni!? - végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát 
a kis díszdobozban. 

Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, 
csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az 
édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idős volt. A diplomaosztó 
napja óta nem látta. Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közöl-
ték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Megdöbbent. 

Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az apja házába, 
mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra. 

Amint belépett a házba szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között 
keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle. Érintetlenül ott volt az 
asztalán, ahogy azt ő ott hagyta. 

Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja 
kézírásával: - Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jót adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle? 

És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. 
Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, 
ahol átveheti, és egy megjegyzés: kifizetve. 

Hányszor utasítjuk vissza Jézus ill. szeretteink ajándékait, csak azért, mert 
nem a kért csomagolásban kapjuk! 


