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„Ég Királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgésemben a szentegyházat 

a püspökökkel és a papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra 
bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” 
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Első királyunk, Szent István, régi nevén Vajk 970 körül született Esztergomban 
Géza fejedelem és Sarolt fiaként. Szent István diakónus, első vértanút kapta 
védőszentül a keresztségben. Szent Adalbert, Prága vértanúvá lett püspöke 
bérmálta meg, aki a mennyekbe fölvett Nagyboldogasszony mellett az esztergomi 
prímási katedrális és az esztergomi főegyházmegye patrónusa is. 996 táján vette 
nőül Bajor Gizellát, akivel példamutató házasságban élt. Atyja, Géza halála után a 
régi rendet visszaállítani akaró Koppánnyal Veszprém és Várpalota között 
megütközik és győz. Hasonló ütközetre 1003-ban Gyula, 1008-ban pedig Ajtony 
ellen kerül sor. Magyarországot a nyugati katolikus kereszténységhez köti: II. 
Szilveszter pápa koronát küld neki Asztrik apát által, amellyel Domonkos esztergomi 
érsek 1000 karácsonyán királlyá koronázza. A pápától kapott kiváltsága révén 
püspökségeket alapított. Irányelve volt, hogy 10 falunak legyen legalább egy 
temploma, mindenki keresztelkedjen meg, és vasárnap misére járjon. Komolyan 
vette a missziós parancsot. Fiai közül csak Imre herceg érte meg a fölnőtt kort, de 
24 évesen ő is sírba szállt. Még egy Ottó nevű fiáról és egy Ágota nevű lányáról van 
tudomásunk. 1030-ban II. Konrád német császár támadását kivédte. Élete folyamán 
négy zarándokházat is építtetett: egyet-egyet Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, 
Ravennában és Rómában. 1038. augusztus 15-én bekövetkezett halála előtt 
Magyarországot és népét a Nagyboldogasszonynak ajánlotta a koronaékszerekkel 
együtt, elsőként a katolikus királyok között. Később számos király követte példáját. 
Azóta nevezzük hazánkat Regnum Marianumnak (Mária országa). 
 Szent László, második apostoli királyunk kérésére Szent VII. Gergely pápa 
engedélyezte a szent király és fia, Imre, és annak nevelője, a mártírhalált halt Gellért 
püspök szentté avatását, amelyre 1038. augusztus 20-án került sor Székesfehérvárt 
Szent Istvánt a magyar egyház ezért augusztus 20-án ünnepli. A világegyház eleinte 
szeptember 2-án, a II. vatikáni zsinat óta pedig augusztus 16-án ünnepli. 
 

ÉN KEDVES AMAZÓNIÁM 
 

 címmel Kutasi Kovács Lajos írt könyvet még 1975-ben. A Selva (esőerdő) a 
kék bolygó legnagyobb, civilizációnk által még szűz földje számos ősközösségi 
szinten élő indián törzzsel. Az egyenlítő mentén elterülő hatalmas régió Brazília 
része, de már most megjelentek az őserdőt „megmenteni” szándékozók, akik a 
természetvédelem ürügyén gazdasági indíttatásból ügyködnek. Amazónia őslakói 
alig ismertek, de a katolikus misszió ott is jelen van. Ám meglepő módon mintha az 
őslakók misszionálnák pogánnyá a hozzájuk érkezett misszionáriusokat. Új utak az 
evangelizációban? Egyházi misszió, ahol nem keresztelnek meg senkit? Úgy 
tűnik, egy új és eretnek tévút kanyarog Amazóniában. Ilyen témát vetett föl a 
portugál nyelvű Periodista Digital teológus-újságírója, José (zsozé) Manuel Vidal 
2018 decemberében. Az 1901-ben alapított olasz Consolata Misszionáriusok nevű 
rend 1965 óta működő Catrimani Misszióját mutatta be a yanomami törzs egyik 
falujában. (L. a neten: Katolikus Válasz: Új utak az evangelizációban?) 
 A Catrimani Misszió furcsa sajátossága, hogy az elmúlt 54 év alatt egyetlen 
egy bennszülöttet sem kereszteltek meg. (Akik Jézus missziós parancsát világosan 
ismerjük, megkérdőjelezzük e tevékenység létjogosultságát.) Ám a rend papjai erre 
büszkék. Egyik ilyen papjuk, Corrado Dalmonego „atya” 12 év alatt megtanulta a 



 

yanomami nép nyelvét, sőt már úgy is él és gondolkodik, mint azok. (Mit adott át az 
evangéliumból? Valószínűleg semmit.-a szerk.) Az októberben kezdődő Amazónia-
szinódus munkadokumentuma máris baljós előjeleket tartogat a katolikus egyházra 
nézve. Bergolio ugyanis azt akarja, hogy az egyház hallgassa meg a régió őslakóit, 
mert majd ők segíthetik a katolikusokat saját spiritualitásuk felfedezésében, és 
segíthetnek megtisztítani az egyházat „a sémáitól” (amelyektől még úgy-amennyire 
katolikus), mentális berögződéseitől, amelyek ma már őszerinte idejétmúltak és 
ezért használhatatlanok.  
 Ez a pap elmondta azt is, hogy missziójukat megalakulása óta az „állandó 
jelenlét” (minek, ha nem evangelizálnak és nem keresztelnek?-a szerk.) és e nép 
„kultúrája és vallása iránti mély tisztelet” jellemzi. Legfőbb célkitűzésük megvédeni a 
bennszülöttek életét, földjét, egészségét és jogait. (Ehhez nem kell fölszentelt papi 
lét, bármely világi szervezet megteheti; viszont ki fogja megmutatni a yanomami nép 
számára az üdvözülés útját, ha már a misszionáriusok sem ezért vannak ott?-a 
szerk.) A „misszionárius” pap a –manapság oly divatos- párbeszédet az egyház 
működésének részeként tekinti, ami segít minket abban, hogy ne tévesszük össze 
az igehirdetést a térítéssel, ami ugye -Bergolioja szerint- ostobaság. Ez a dialógus a 
rituálék (?) gyakorlásakor sámánizmusról, mítoszokról, különböző bölcsességekről, 
világnézetekről és istenfelfogásról folyik. Ez gazdagítja az egyházat (ugyan mivel?-a 
szerk.), mert segít fölfedezni hitünk lényegét, amelyet elfödnek a díszek és a 
kulturális hagyományok. (Tehát ami katolikus, az elvetendő azért, hogy a pogányság 
a helyére jöhessen -a szerk.) A mi mentalitásunk „kirekesztő”: el kell fogadnunk 
dolgokat, és egy bizonyos ’A’ dolog elfogadásához meg kell szabadulnunk egy ’B’-
től. A yanomamik képesek egymáshoz illeszteni a dolgokat: beszélgethetnek 
Istennel, a fehérek istenével is, imádkozhatnak hozzá, kérhetnek tőle. Bármennyire 
is meghökkentő, nem adnak föl semmit az övékből azért, hogy megfeleljenek valami 
másnak. (Majd föladja a katolikus fehér európai, mert a másság olyan szép.) Lehet 
ezt relativizmusnak, szinkretizmusnak (az is!) bélyegezni, de az igazság nem a 
miénk. Azt senki nem ismeri. (Hát Jézus és tanítása nem maga az igazság???) A 
pap szerint Catrimani Misszió Amazóniában az egyház prófétai jelenléte. Több ilyen 
tapasztalat egy új (eretnek-a szerk.) gondolkodást terjesztene el az egyházban. A 
yanomami falu vezetője szerint ez a misszió jól végzi a dolgát: nem ártott népének, 
nem pusztította el kultúráját, nem ítélte el a sámánizmust, ezért tovább működhet, 
mert jól működik a közösség támogatásában (a hívő jó katolikusok adományaiból), 
fönntartásában és védelmében. (Magyarán nem csinált semmit.-a szerk.) Ilyen szép 
elismerést hallani megerősítést, bátorítást ad nekünk, misszionáriusoknak, mert 
megfeleltünk ezen emberek és közösségeik elvárásainak. (De vajon Jézus 
elvárásainak is megfeleltek-e? Ha előbb nem, az ítéletkor majd megtudják.) 
 

HUMOR 
 

-Mi zavar jobban: a tudatlanság vagy a közöny? –Nem tudom, de nem is érdekel. 
-Itt horkol valaki –mondja a professzor a hallgatóinak. –Ébresszék föl! –Költse föl 
ön, hiszen ön altatta el! –így a diákok. 
-Peti, nézd csak meg, hogy áll a barométer! Esett? –Igen, esett, tanár úr! –Mennyit? 
–A szekrénytől a padlóig. 



 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI AUG. 18-ÁN 

(Évközi 20. vasárnap: Eudes /öd/ Szent János és Szent Ilona) 
 

1./ Ma de. 9 órakor fatimai ájtatosság lesz az Oltáriszentség előtt litániával. 
 
2./ Hétfőn, Szent Bernát apát emléknapján irodai ügyintézés nem lesz. 
 
3./ Augusztus 20-án, kedden Szent István királyunk tanácsolt főünnepén 
templomunkban reggel 8 és de. 10 órakor mutatjuk be a szentáldozatot; köztük 
de. 9 órakor a Szent Királyhoz litániát imádkozunk. 
      Kedden az országos ünnepség a Szent István-bazilika előtt du. 17 órakor 
kezdődik: Bíboros Főpásztorunk, Erdő Péter prímás, esztergomi érsek a püspöki 
kar tagjaival nagymisét celebrál, majd kb. ¼ 7-től indul a Szent Jobb-körmenet. 
 
4./ Szerdán Szent X. Piusz pápa, csütörtökön Szűz Mária királynő, pénteken Limai 
Szent Róza, szombaton pedig Szent Bertalan apostol ünnepe lesz.     
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 
Szombat 19 h G +Karkus József és +családtagjai                                                É                                                    
ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP: Eudes (öd) Szent János és Szent Ilona; augusztus 18. 
8 h    G          +dr. Mándli József férj és édesapa (születésnap)    É                             
9 h    H                          Fatimai ájtatosság és szentségimádás  É    
10 h  G                +szülők    É 
11 h  G                                  4 fiú és 2 lány keresztelője   CS                                                                                      
KEDD: SZENT ISTVÁN KIRÁLY: augusztus 20. 
8 h    G                A Sarusi- és a Tóth-nagyszülők és +rokonok                É 
9 h    G        Szent István király-litániája É; 9.15 h Dékay Anikó keresztelője     É 
10 h  G Élő Duderszki Attila és Mátyási Katalin (65. ház. évf.), 5 unoka és 6 déd.É 
Szerda 7 h        +Molnár László                                                                              É                        
Csütörtök 19 h Boros Péter gyógyulása és hála 49. ház. évf.-n Szántó Lúciával  É                                                                                        
Péntek 7 h        Élő Regina megerősödése, +Endre, +nagyszülők és +rokonok    É 
Szombat 19 h G  +Balogh Ferencné Margit édesanya                                           É                                                                                              
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP: Szt. IX. Lajos király és Kalazanci Szt. József; aug. 25.   
8 h     G             +ifj. Fekete Jánosné Ilona, +Rózsa és +családtagjaik                   É                      
9 h     G                          Horváth Domos Ákos keresztelője  CS                   
10 h   G             Élő Mihály hálaadása 75. születésnapon    É   
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