
 
 
 

 
 

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 
 

 Mindkét apostolfejedelmet az egyház oszlopaiként tartjuk számon. Péter 
(Kéfás) neve kősziklát jelent, akire építette Jézus az egyházat, miután szeretetéről 
biztosította mesterét. Róma püspöke lett, akinek tekintélye egyre nőtt. Így pápaként 
(atya) a vele egyenlő apostolok fölé emelkedve elsőséget (primátus) nyert, amelyből 
döntési jog született: Roma locuta, causa finita-vagyis Róma szólt, az ügy befejezve. 
Kr. u. 67 körül feszítették keresztre fejjel lefelé. Az egyház történelmében megjelenő 
skizmák (szakadások) a pápa elsőségét rendre elvitatták, és mindmáig küzdenek is 
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ellene. Nagy kérdés: ha a péteri vonal is megbicsaklik, az Úr beváltja-e ígéretét, 
mely szerint a pokol kapui nem vesznek erőt egyházán? Ha Rómát is sátáni 
sötétség borul, honnan várhatunk igaz útmutatást? A ma egyre jobban látható 
zűrzavar nyomán ezek egyre súlyosabb kérdések. 
 Pál neve kis termetére utal, aki korábban a Saul nevet viselve Krisztus ellen 
küzdött. Megtérve a damaszkuszi úton Krisztus tanításának leghatásosabb hirdetője 
lett, amely után kiérdemelte az apostol nevet. Beutazta a Mediterráneum vidékét, 
ahol egyházközségeket alapított. Sorsukat figyelemmel kísérte, némelyekhez 
leveleket is intézett, amelyek egy része az Újszövetség páli korpuszát alkotják. A 
birodalom fővárosában kard által végezték ki Kr. u. 67 körül. 
 

A PÁPASÁG 
 

 A görög pappas (atya) szóból származó ősi, hangulatfestő becéző forma 
(atyus, apu/ci). Ma már csak Róma püspökének van fönntartva, korábban más 
városok püspökeire is alkalmazták. 
 A pápaság a püspöki kollégium egységének látható jelképe, az egyházhoz 
tartozás kifejezője. A Péter apostol székével közösségben lévő egyházak a pápa 
nevét az eucharisztikus liturgiában megnevezik. Róma püspöke a római és a többi 
latin rítus számára is törvényhozó pátriárka, akiről megemlékeznek megválasztása 
évfordulóján. 
 Róma püspökének istentiszteleti rendje irányadóvá vált a nyugati egyházban 
mindenütt. Az ünnepélyes pápai nagymise történelmi átalakulása során néhány 
olyan hagyományos elemet is megőrzött, amelyek egyébként eltűntek; másrészt  
udvari eredetű ceremónia-elemekkel gazdagodott. Ezek közül ma is szokás, hogy 
az evangéliumot egy keleti szertartású diakónus görögül is fölolvassa a latin mellett, 
továbbá a pápa az úrfölmutatáskor a konszekrált ostyát és a kelyhet három oldal 
felé fordulva mutatja föl. 
 A pápa uralkodásának kezdete a pápakoronázás volt. 1099-ben említik írásos 
dokumentumok először, hogy a rangidős diakónus-bíboros a pápa fejére helyezve a 
tiarát, megkoronázza azzal. VI. Pál pápát még megkoronázták, viselte is a tiarát, de 
később lemondott arról a „szegények javára”. Ezért ezt a szertartást utóda I. János 
Pál pápa eltörölte. Így aztán a pallium átadása fölértékelődött, amely a pápai 
trónfoglaló, ma beiktató nagymise elején történik a ferula (pásztorbot) átadásával. 
 

A PÁPAI TIARA 
 

 Hármas abroncsú, drágakövekkel díszített süveg, a római pápa fejfedője a 
liturgián kívül. A koronázási szertartás végén a rangidős diakónus-bíboros tette 
ünnepélyesen a pápa fejére. Ünnepélyes alkalmakkor viselte a liturgiára történő be- 
és kivonuláskor. A IX. sz. óta koronaabroncsokból készítették amelyeknek akkor 
még kettős száma VIII. Bonifác óta a világi és egyházi hatalmat szimbolizálta. A XIV. 
sz. óta három részből tevődött össze. VI. Pál pápa a milánói hívek adományából 
készített tiarájáról később lemondott a „szegények javára”. Utódai már meg sem 
koronáztatták magukat, így nem is viselték a tiarát. 
   



 

 
 

 
 
 

A PÁPAI TRÓNON ÜLŐ XII. PIUS PÁPA FEJÉN A TIARÁVAL 



 

AZ ÖRDÖG TUD VÁRNI 
 

 Egy hitetlen amerikai embernek volt egy fekete bőrű hívő rabszolgája. Gazdája 
magával vitte egy vadkacsa-vadászatra, és útközben megkérdezte tőle: -Mondd 
meg nekem, Sam (szem), miért nem bánt engem soha az ördög a kísértéseivel, ám 
téged folyton gyötör? Jobban szereti kísérteni a keresztényeket, mint a hitetleneket? 
 Mielőtt válaszolt volna a rabszolga, egy csomó vadkacsa röpült el a fejük fölött. 
A gazda közéjük lőtt.  Néhány madár bukdácsolva hullott alá. A gazda először a 
sebesülteket, majd az elpusztultakat szedette össze. Miután a rabszolgája megtette 
ezt, válaszolt gazdája kérdésére: -Éppen így tesz a Sátán is. Ha rám néz, azt 
gondolja, hogy én egy szegény, sebesült lélek vagyok, ezért előbb engem akar 
megkaparintani magának. Te pedig már egészen az övé vagy; ezért nyugodt felőled 
és nem is kísért semmivel.  
 A rabszolga válasza nagy igazságot tartalmaz: ha már egy ember újjászületett 
Isten kegyelméből, akkor úgy tűnik, mintha minden kísértés ellene összpontosulna. 
Ha viszont hűséges marad az ő tanításához, könnyű az ellenállás. 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI PÉTER-PÁLKOR 
(Évközi 13. vasárnap: a római egyház vértanúi)) 

 
1./ Ma, Péter-Pál ünnepéhez kötve az egyház római központja részére gyűjtjük az 
ún. Péter-filléreket. 
 
2./ Kérjük, írassatok szentmiséket a nyári hónapok hétköznapjaira is! 
 
3./ Július Jézus drágalátos Vérének szentelt hónap. Ennek első péntekén reggel ½ 
8-kor a Jézus Vére-litániával engesztelünk.                                           
 

HETI MISEINTENCIÓK 
Szombat 19 h G Győrfi László és Zagyva Zsuzsanna nászmisés esküvője         É             
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP: a római egyház mártírjai; június 30. 
8 h    G          +Mózes Lajosné Rozália OB.    É
                                                                                                 
10 h  G                Élő 3 fiúgyermek, 2 meny és 4 unoka    É                                                                                         
Kedd 19 h                        Ma nincs szentmise!                                                                              
Szerda 7 h          +Tóth János sac. (17. évf.)                                                        CS             
Csütörtök 19 h                                                                                          É 
Péntek 7 h                CS 
Szombat 19 h G +Kiss János és +hozzátartozók                                                   É                         
ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: július 7.   
8 h     G                +id. Fekete János édesapa (36. évf.)                                          É                                                         
9 h     G                                Mező Gróf Panna keresztelője                CS                   
10 h   G                Pro populo; +keresztszülők    É  
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