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KALKUTTAI SZENT TERÉZ ANYA (1910-97) 
 

 A Lisieux-i Kis Szent Terézről nevezett Szent Mária Terézia szűz még a fönnálló 
Török Birodalom területén lévő Üskübben, a mai Észak-Makedónia fővárosában, 
Szkopjéban született szülei ötödik, legkisebb gyermekeként. Mint írta: „Születésem 
szerint albán, állampolgárságom szerint indiai vagyok. Hivatásom szerint az egész 
világhoz tartozom, de ami a szívemet illeti, teljesen Jézus Szívéé vagyok.” Hivatása 
vágya lett: „Csillapítani Jézusnak a szeretetért és a lelkekért való szomjúságát”.          



 

 

18 évesen Írországba ment misszionáriusnak a Lorettói Nővérek Társaságába, 
ahonnan még abban az évben útnak is indították az indiai Kalkuttába. Hat évi tanítás 
után tett örökfogadalmat 1937-ben, hogy „örökre Jézus menyasszonya legyen”. 
Ekkortól hívják őt Teréz anyának. 1946-ban kapta misztikus meghívását Jézustól a 
legszegényebbek szolgálatára. Erre a Szegények Missziós Társulata kongregációja 
megalapításával válaszolt. Minden napját szentmisével kezdte, kezén rózsafüzérrel 
és azt imádkozva indult a legelesettebbekhez. Néhány hónap múltán egykori 
növendékei követésére indultak. Kongregációját VI. Pál pápa 1965-ben pápai jogú 
rendnek ismerte el, és arra buzdította Teréz anyát, hogy más országokban is nyisson 
házakat. A rendet bővítette szemlélődő és cselekvő férfi és női ággal. Indiában 
Padmashri-díj (1962), majd a Nobel-békedíj kitüntetettje lett (1979). Többször 
találkozott II. János Pál pápával, aki 1997. szeptember 5-én bekövetkezett halála után 
2002-ben boldoggá avatta. 2016 óta szentként tiszteljük és kérjük közbenjárását. 
 

PETŐFI SÁNDOR (1823-49): ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA 
 

Itt van az ősz, itt van ujra,/ S szép, mint mindig énnekem. 
Tudja Isten, hogy mi okból/ Szeretem? de szeretem. 

 
Kiülök a dombtetőre./ Innen nézek szerteszét, 

S hallgatom a fák lehulló/ Levelének lágy neszét. 
 

Mosolyogva néz a földre/ A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére/ Néz a szerető anya. 

 
És valóban ősszel a föld/ Csak elalszik, nem hal meg: 

Szeméből is látszik, hogy csak/ Álmos ő, de nem beteg. 
 

Levetette szép ruháit/ Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad/ Reggele, a kikelet. 

 
Aludjál hát, szép természet,/ Csak aludjál reggelig, 

S álmodj olyakat, amikben/ Legnagyobb kedved telik. 
 

Én ujjam hegyével halkan/ Lantomat megpenditem, 
Altató dalod gyanánt zeng/ Méla csendes énekem. 

 
Kedvesem, te űlj le mellém,/ Űlj itt addig szótlanúl, 
Míg dalom, mint tó fölött a/ Suttogó szél elvonúl. 

 
Ha megcsókolsz, ajkaimra/ Ajkadat szép lassan tedd, 

Föl ne keltsük álmából a/ Szendergő természetet. 
(Erdőd, 1848. XI. 17-30.) 

 
 
 



 

 

A RESTAURÁLÁS 
 a renoválás, a fölújítás szavak hallatán az ember arra gondol, hogy elkopott 
értékeink rendbehozásáról van szó. Újabban azonban egyre jobban aggódunk, mit 
kapunk majd egy-egy középület fölújítása után. Aggodalmunk nem alaptalan. Egyre 
gyakrabban kapunk rosszabbat, mint a fölújítás előtt volt. Európa-szerte csupasz 
templomok siralmas látványa szomorítja el szívünket. Sajnos már Magyarországon 
is. Lekaparják a freskókat, eltüntetik a szentek és azok tiszteletét, kidobják az őket 
ábrázoló üvegablakokat, amelyeket a jó katolikus hívek áldozatkészsége hozott létre 
és tisztelete övezett. Hiába tiltakoznak a hívek, szólalnak meg hozzáértő tekintélyes 
szakemberek és bátor főpapok is. Ami mindezek kizárásával eldöntetett, az lesz, és 
kész! Punktum. Nincs párbeszéd! Az emberek nem értik, hogy történhet ilyesmi. 
Miért? Mert nem hisznek sem a mennyek országa titkaiban, sem a gonoszság létező 
misztériumában. Minden ésszerű és hitből fakadó dolgot összeesküvés-elméletnek 
mondanak. De ha ez az elmélet mégis valóra válik, akkor vállrándítással csak annyit 
mondanak: Hát ez van. Igen. Ez van. Annyira hitetlenek, hogy ha egy halott jönne is 
vissza a másvilágból tanúságot tenni a hitigazságokról, annak sem hinnének (l. Lk 
16,31). Elmennek a temetésre, látják a halottat és a sírokat, de nem hiszik el, hogy 
egyszer ők is sorra kerülnek. Életmódjukon pedig nem változtatnak. Meg nem térnek. 
 Nem az a kérdés, hogy miként lehetséges a templomok lepusztítása, hanem az 
hogy miért? Mi a célja ennek? Kit zavar a tabernákulum (szentségház) a szentély 
közepén, kit zavarnak a mellékoltárok, a szószék, a szobrok és a festmények? Kiknek 
nincsenek ilyenek a templomaikban? Bizony, egyes protestáns felekezeteknek (pl. 
református) és a muszlimoknak. Ahol már lemeszelték a szép festményeket, és a 
keresztút, ha még van egyáltalán, értelmezhetetlen siralmas faragványokból áll, a 
templomba lépő megkérdezi, milyen felekezet templomában van. Ha ezt egy katolikus 
templomban meg kell kérdezni, akkor az már nem katolikus templom.  
 A Katolikus Egyház Katekizmusa így definiálja a botrányt: A botrány olyan 
viselkedés, amely másokat bűn elkövetésére indít. Aki botránkoztat, az a felebarát 
kísértőjévé válik. Kárt okoz az erénynek és az egyenességnek; testvérét lelki halálba 
taszíthatja. A botrány súlyos bűn, ha cselekedettel vagy mulasztással másokat 
szándékos bűnbe visz. 
 Hogy bűn-e a templomrombolás, a szentek ábrázolásának eltüntetése, a szent-
miseáldozatba vetett hit lebontása a kereszt és az Oltáriszentség eltüntetésével és 
helyükre más vallások kultuszelemeinek bevitele a katolikus templomokba? -Ítélje 
meg mindenki saját maga. Már vannak nyugaton templomok, ahol többféle, akár nem 
keresztény felekezetek hívei is imádkoznak. Aki nyitott szemmel jár, láthatja, hogy az 
ökumenia és a szinkretizmus álságos leple alatt össze akarják olvasztani a különböző 
vallásokat egy új világvallásban, amelynek jelképe a Nagy Babilon lesz. A Nostra 
Aetate zsinati dokumentum, az assisi világvallások találkozói, az Abu-Dabi paktum és 
a Pachamama már egy új világvallást alapoznak meg.  Ezek templomaiban már nem 
lehetnek szentek, akik Jézust követték, s lassan már Jézus és az ő keresztje is eltűnik. 
A templomok fehérre meszelése, az újak multifunkcionálisnak építése mutatja a hit 
eltűnését: ez már nyílt elfordulás Istentől, akinek helyébe az ember lép. (Mi szóltunk!) 
 Imádkozzunk: Uram, Jézus! Kérlek, erősítsd meg szívünket és tagjainkat, hogy 
a mai botrányok ne ingathassák meg hitünket, hanem még inkább sarkalljanak minket 
arra, hogy Benned egyre szentebbül éljünk s melletted hűségesek maradjunk. Amen. 



 

 

 
SZEPTEMBER AZ ÚJRAKEZDÉS HÓNAPJA 

 
 Véget ért az idei rendkívül aszályos és forró, de mégis gyönyörű nyár. Megannyi 
szép élménnyel gazdagodtunk a vakáció hónapjaiban. Szeptember 1-jén viszont az 
esztendő utolsó harmadát kezdjük az új tanévvel, és minden komoly munkával. 
Ezekhez hívjuk a Szentlélek Úristent segítségül, és kérjük, hogy szítsa föl bennünk 
az istenszeretet tüzét a hit és a tudományok megismerésére és a felelős munkára. 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 23. vasárnap) 
 

1./ E hét keddjétől újra van esti szentmise 19 órakor. Jöjjetek sokan és lelkesen! 
 
2./ Szerda a kassai vértanúk, csütörtök pedig a Kisboldogasszony ünnepe. Jövő 
vasárnap reggel 8-kor tartjuk a Veni Sancte-misét az új tanév nyitányaképp. 
 
3./ A mai nagygyűjtéskor bizalommal számítunk bőkezűségetekre. Minden adomány 
rendkívüli fontossággal bír, mert nehéz időkre számítunk.                                                                                                    

 
MISEINTENCIÓK 

 
Szombat 12 h MP-G  Paksy Kristóf és Dávid Ivett esküvője                                   É 

                19 h G +Bagi Mátyás és +családtagok                                                     É 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP: szeptember 4. 
8 h      G              +Terézia és +rokonok                                                                   É 
9 h      H              Csöndes szentségimádás;                                  9.45 h litánia É 
10 h    G              Pro populo; élő Mihály és Ibolya hálaadása 58. ház. évf.-n         É 

11 h    G              Bagdi Zsófia és Bogdányi Janka keresztelője                             CS 

Kedd 19 h           +Boross Péter férj és édesapa                                                     É 
Szerda 7 h Élő Tóth Szabolcs (sz.nap), és a Tóth- és a Szabó-család élő és +t.   É 
Csütörtök 19 h   +Hanák János férj és édesapa (8. évf.)                                        É 
Péntek 7 h          +Mária Valéria édesanya (név- és születésnap)                           É 
Szombat 11 h     Szűcs Róbert és Gulyás Beáta esküvője                                      É 

                12 h     Lotti Wild Róza keresztelője                                                        CS 

           14.30 h     Ádám László és Kanovics Mónika esküvője                                 É 

                19 h     Élő családtagok                                                                             É 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP: szeptember 11.  
8 h     G                +Tóth József és Keresztúri Mária É 
10 h   G                +id. Fekete Jánosné Mária édesanya (névnap) É 
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