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MIKI SZENT PÁL ÉS JAPÁN MÁRTÍRTÁRSAI 

 
 Japánban a spanyol Xavéri Szent Ferenc (1506-52) és a jezsuiták kezdték meg 
a hittérítést Nagaszaki központtal, ahol 1587-ben már negyedmilliós katolikus 
közösség volt. 1593-ban a Fülöp-szigetek fővárosából, Manilából ferencesek jöttek, 
akik ugyan buzgók voltak, de nem bölcsek, hogy tanultak volna elődeiktől, nyíltan 
prédikáltak a japán tiltás ellenére. Ennek eredménye három évvel később 3 jezsuita, 
15 japán és a ferences szerzetesek keresztrefeszített mártíromsága lett, amely nem 
rettentette el az új keresztény japánokat hitüktől, hanem inkább megerősítette őket 
abban. Ők lettek 1862-ben a Távol-Kelet első kanonizált szentjei. 
 Miki Szent Pál 1566-ban született Kiotóban. Ötéves korában keresztelkedett 
meg, majd húszévesen lépett a jezsuita rendbe. Nagy hatású tanító lett, aki alaposan 
ismerte a buddhizmust, és jól tudott vitázni a boncokkal. Hamarosan ő vált a legjobb 
japán hitszónokká. 1596-ban tartóztatták le két novíciustársával, Kisai Jakabbal és 
Szoan Jánossal együtt, akikkel együtt ünnepeljük február 6-án. 
 Kisai Jakab 1533-ban született pogány szülőktől, akik a buddhista boncoknál 
taníttatták fiukat. Később megkeresztelkedett és egy katolikus lányt vett feleségül, 
akitől egy kisfia született. Fiát katolikus hitben neveltette édesanyja aposztáziája 
(hitehagyása) után is. Jakab elvált a buddhizmusra visszatért nejétől és jezsuita lett 
Oszakában. Nagytekintélyű hitoktatóként tette le örökfogadalmát a kivégzésük előtti 
estén egy rendtárs paptestvér kezébe. 
 Szoan János 1578-ban született már keresztény japán családban, amely az 
üldöztetések elől Nagaszakiban telepedett le. 15 évesen lépett a jezsuita rendbe, 
mely hitoktatóként küldte Oszakába. Miki Pállal és Kisai Jakabbal kezdte meg a 
novíciátust, és együtt szenvedtek vértanúhalált is Nagaszakiban 1597. február 5-én. 
 További vértanútársaik közül egy Antal nevű fiatalember halálmegvető 
bátorságot tanúsító szavait idézzük: „Őrültség lenne a vértanúság dicsőségét földi 
javakért elcserélni!” -vágott vissza a hittagadásra buzdító egyik katonának. 
 

SZENT DOROTTYA 
 

 Egy gazdag cézáreai családba született a III. sz. végén. Szépsége, alázata, 
okossága és szűzi tisztasága közismert volt. Nem áldozott a bálványoknak, ezért a 
Diocletianus-féle üldözésben az elsők között lett a kappadókiai Cézárea vértanúja, 
akit szintén február 6-án ünneplünk. A kínzásoktól nem, de az örökös pokoltól annál 
jobban félt. Két hitehagyó nőt visszatérített, akik máglyán végezték, őt meg lefejezték. 



 

 

 A vértanúk és a szentek rendíthetetlen hite tartást, jellemet adott nekik és 
mindazoknak, akik életpéldájukból tanultak. Hittek az örök életben, Isten igazságos 
ítéletében és bíztak irgalmasságában. Féltek a létező pokoltól, utálták a bűnt, ezért 
nagyon törekedtek a tökéletességre. Soha nem lettek árulók. Nem áldoztak a 
bálvány istenek oltárán és soha nem segítettek hatalomra hitük és meggyőződésük 
ellenére dolgozó olyan világi erőket, amelyek tagadták Istent és Krisztust. Az első 
parancsot soha meg nem szegték volna! Akik hitellenes elemeket juttattak hatalomra 
vagy tartottak hatalomban, mélységesen megvetették, mert tudták, hogy az ilyenek 
nem kerülhetik el Isten legszigorúbb megtorlását, az örökös kárhozatot. Ez elől ma 
sem menekülnek azok, akik Isten igazságos ítéletének bekövetkezését és a pokol 
meglétét félvállról veszik vagy tagadják. Hívő élet és hitellenes erők soha nem össze-
egyeztethetők! „Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak!” Hívő ember soha 
nem támogathat hitellenes erőket, személyeket. Templomba jár, gyermekét katolikus 
iskolába íratja, ugyanakkor ateista, istenellenes liberális pártokra szavaz, amelyek 
gyermeke iskoláját kivéreztetik: ez maga a skizofrénia. Hívőnek lenni politikai állás-
foglalás is valami mellett vagy ellen. Egy Mindszenty bíboros, egy Regőczi atya és 
még sok más kiváló vértanúvá lett világi hitvalló soha nem tárgyalt, alkudozott ilyen 
hatalmasságokkal. Ők a megismert jó mellett álltak ki a szenvedések árán is. Isten 
mindenek fölött, a haza nem eladó és a család szent! Ma ezeket kell minden áron 
megvédeni az erősödő sátáni erőktől. Isten egy csodálatos világot bízott a maga 
képére és hasonlatosságára férfinak és nőnek teremtett emberre. A természetet örök 
törvényeivel, a társadalmat pedig időt álló parancsaival programozta be. Ezek ellen 
az ember nem menetelhet szembe! Minden népnek és nemzetnek hazát adott, hogy 
azt lakja be és boldoguljon ott. Ezért azt kötelességünk megvédeni, hogy fönn-
maradjon anyanyelvünk és kultúránk. Mások megsegítése nem járhat önmagunk 
jogos érdekeinek föladásával! Aquinói Szent Tamás a szeretet koncentrikus köreiről 
tanít, amelyekben első a vér, majd a nemzet szerinti összetartozás, és csak utána jön 
az emberiség általános szeretete. Egységben az erő, ezért különültek el az egyes 
fajok (homogenitás), népek és nemzetek egy adott földrajzi területen, hogy ott saját 
fajtájukat erősítsék. Az erős keveredés (heterogenitás, multikulti) gyöngíti a nemzeti 
egységet konfliktusokat generálva. „Hasonló a hasonlónak örül” -mondták a régi 
rómaiak is. A család pedig az Isten szentháromságos létének lenyomata, mint a 
társadalom legkisebb sejtje, amely a teremtés továbbvitelébe kapcsolja be az embert 
az élet továbbadása által. Ez csak és kizárólag a férfi és a nő szeretetaktusából 
fakadhat. Ezt Isten így rendelte el az egész élővilág számára. Az Isten adta élet 
elsőbbséget élvez az egyén jogaival (pl. abortusz) szemben. A fejlődő gyermeki 
életnek előbbre való joga van megszületni és normális apa/férfi-anya/nő kapcso-
latban, családban fölnőni minden más összetételű, de családnak nem nevezhető 
relációnál. Az Úr számon kérte Káinon öccse, Ábel vérét. Rajtunk talán nem fogja 
számon kérni? A bűnt ne tűrjük! Senki el ne feledje: ma még védelem alatt vannak 
hitünk és templomai, hazánk határai, a benne élők fizikai biztonsága, a családok 
pedig sosem látott előnyöket élveznek a magyar nemzet, fajtánk megmaradásáért! 
„Járt utat a járatlanért el ne hagyd!” -üzeni egy közmondás. Nem kockáztathatjuk 
a nehezen elért jó eredményeinket! „Történelem az élet tanítómestere” -tanítja 
Cicero. Emlékezzünk, mik is történtek velünk az elmúlt egy évszázad alatt és kérjük 
Arany Jánossal (Zách Klára): „Isten ója nagy csapástól mi magyar hazánkat!”  



 

 

MARCUS TULLIUS CICERO (Kr. e. 106-43) 
 

 Híres római szónok és államférfi, akinek irodalmi művein cseperednek föl a latin 
nyelvet és retorikát is tanuló diákok, időt álló bölcsességeket hagyott az utókorra, így 
korunkra is, amelyekből mi is tanulhatunk. Okuljunk az alábbi tanításán: 
 Nem lehet túlélni a belső hazaárulást. Az ellenség a határokon kevésbé 
félelmetes, mert ismert, és nyíltan hordja zászlaját. De az árulók határainkon belül 
szabadon mozognak, ravasz suttogásuk átoson a sikátorokon, a kormány folyosóin 
is hallhatók. Az áruló nem néz ki árulónak, ő a nép nyelvén beszél. A nép arcát, érveit 
viseli; ő az emberi természet alantasságához beszél, ami minden ember szívében 
titkon, mélyen fekszik. Az áruló elrohasztja a nemzet lelkét; titokban és éjjel dolgozik, 
aláássa a nemzet pilléreit, fertőzi a politikát, hogy ellenállni sem lehet. A gyilkos sem 
olyan félelmetes. Az áruló maga a pestisjárvány. 
 

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT 
Claret Szent Antal (1807-70) gondolatai alapján 

 
 Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben. 
Nem kell hosszan maradnod és sokat tudnod ahhoz, hogy örömet szerezz nekem. 
Elég, ha igazán szeretsz. Bizalommal beszélgess velem, mint a legjobb barátoddal! 
 Kit szeretnél a kegyelmembe ajánlani? Hogy hívják szüleidet, testvéreidet, 
barátaidat? Mondd el, amit számukra kérsz. Kérj nagyon sokat. Szeretem az alázatos 
szíveket, akik másokért megfeledkeznek önmagukról. Nevezd meg azokat, akiken 
segíteni szeretnél; a bűnösöket, a tőled eltávolodókat és akikkel te akarsz kiengesz-
telődni. Emlékeztess ígéretemre, hogy megadom, amit nevemben kértek. 
 Magadnak milyen kegyelmet kérnél? Készíts róluk listát, és olvasd föl nekem. 
Mondd el őszintén, milyen érzékies, büszke, őnző, szeretetlen, gyáva és hanyag vagy 
és kérd, hogy ezektől megszabadítsalak! 
 Szegény gyermekem, ne rettenj vissza! Sok szent van a mennyországban, akik 
hasonló hibákkal küszködtek, mint te, de lassanként megszabadítottam őket tőlük, 
mert hozzám könyörögtek. 
 Rám is gondolsz? Mit kérsz azon szeretteidnek, akik nem gondolnak rám? 
Mondd el szíved vágyát, és hogy miként kívánod azt elérni. Mondd el, ha nem ért célt, 
és én majd fölfedem előtted az okát. Kit szeretnél megnyerni terveidhez? Én, a szívek 
ura, úgy irányítom őket, ahogy én akarom… Nyugodj meg! Melletted leszek mindig. 
 Vannak ellenségeid? Mondd el, gyermekem, mi szomorít; ki bántott, ki vetett 
meg? Mondj el nekem mindent, és végül mindent meg fogsz bocsátani. Én pedig 
megáldalak. Talán félsz valamitől vagy aggódsz valamiért, ami már gyötör? Bízd 
magadat teljesen a gondviselésemre! Itt vagyok, mindent látok és nem hagylak el! 
 Vannak-e körülötted olyan emberek, akik elfordultak tőled, közömbössé, 
hideggé váltak veled szemben, pedig te nem adtál okot rá? Imádkozz értük, és én 
visszaviszem őket hozzád, ha az szükséges a te megszentelődésedhez. 
 Van-e örömöd, amit szívesen megosztanál velem? Mondd el, ha tegnap óta 
öröm ért. Talán egy váratlan látogatás, vagy levelet kaptál valakitől, aki gondolt rád, 
vagy jobban kiálltál egy megpróbáltatást? Mindezt én készítettem elő. Így adj hálát: 
„Köszönöm, édes Jézusom!” Ez jótettekre indít és jólesik a megemlékezés értük. 



 

 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 5. vasárnap: Miki Szent Pál és japán vértanútársai és Szent Dorottya) 
 

1./ Ma Balázs-áldást osztunk a szentmisék után a torok- és minden más baj ellen. 
Fogadjátok mély hittel és bizalommal! 
 
2./ Péntek a Lourdes-i Szűzanya ünnepe és kegykápolnánk búcsúnapja, ahol  
reggel 7 órakor szentmisét mondunk tiszteletére, kérve közbenjárását a betegekért. 
 
3./ Jövő vasárnap de. 9-től 10-ig szentségimádás, rózsafüzér és litánia lesz a 
fatimai imaközösség áhítatával. 
 
4./ A húsvétkor esedékes felnőtt keresztelőre és jegyesoktatásra lehet jelentkezni a 
plébánosnál március 1-ig. 
 
5./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal kérjük kedves Híveink és adakozó jótevőink 
bőkezű támogatását templomunk és hitélete fönntartásához.                

 
 
 
 
 

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 18 h   A Sikari- és a Kun-család +tagjai É 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP: Miki Szent Pál és japán vértanútársai; február 6. 
8 h      G            +Keresztúri Mária (2. évf.) É 
10 h    G     Pro populo: élő híveink és adakozó jótevőink; +Szemán Jánosné Júlia É  

Hétfő 13.45 h   +Dudás Istvánné szórótemetése a Köztemetőben                           É 
Kedd 18 h         Az Agonács- és a Trager-család élő és +tagjai É 
Szerda 7 h        +Nikolett                                                                                            É 
Csütörtök 18 h Élő Béla és Miklós fia, családja megtérése és élő Nóra hivatása É 
Péntek 7 h        A Lourdes-i Szűzanya tisztelete és a betegek gyógyulása              É  
Szombat 18 h   A Nagy- és a Pataki-család +tagjai É 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP: február 13.  
8 h     G             Élő Fekete János és neje Sára születésnapi hálaadása É 
9 h     G                   Szentségimádás a fatimai imaközösség áhítatával               É 
10 h   G             Élő és +családtagok, vmint +2 József É 

Kiadja a Rákoscsabai Főplébánia Bp. XVII. kerület Péceli út 229 Tel: 256-85-32 
Megjelenik havonta Felelős kiadó: Galambossy Endre plébános atya 

Szerkesztő: rakoscsaba.foplebania@gmail.com 
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