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MMM ooottt ttt óóó::: jelentsétek nekem. 

Heródes portréja nem éppen hízelgő. Féltékenysége és rémülete az illegitim uralkodók görcsössé-
ge. A császár kegyelméből kiskirálykodhatott. Bábkirály volt, s mint az ilyenek, ő is sokszor ellen-

feleivel szemben különösen kíméletlen. Családját szinte kiirtotta, annyira féltette hatalmát. A betlehemi 
gyermekmészárlás tehát lélektanilag nagyon is megfelel a despota jellemének. És ezt a jellemet Szent Máté 
nagyon realistán mutatja be. 
Lehetett volna a történetnek más kimenetele? Mi lett volna, ha Heródes nem csak ígéri, hogy majd hódol a 
kisded előtt, hanem valóban megteszi azt? 
Az álnok királynak már csak négy éve volt hátra, de ezt persze nem tudhatta. A kisded minden esetre még jó 
ideig nem jelentett semmi veszélyt trónjának. S ha Heródes nem hazudik a bölcseknek, hanem valóban tiszte-
letét teszi a gyermeknél, akkor ma a mi betlehemeinken ő is ott térdelne a három bölccsel együtt, és neve 
nem lenne oly gyászos csengésű, hanem valóban kiérdemelte volna a Nagy jelzőt, és immár nem kora miatt, 
megkülönböztetésül ó, mivel ő volta z idősebb Heródes, hanem személyes nagysága jogán. S talán akkor nem 
férgek eszik meg elevenen a testét, az udvar és a nép szörnyülködésére.  De félt egy gyermektől. S hányan 
félnek még ma is ettől a gyermektől? Akik tiltják a karácsony minden jelét? 

Kiss Ulrich SJ 
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PENNAFORTI SZENT RAJMUND  domonkos áldozópap (⁎Pennafort, Aragónia, 1175/80 †Barcelona, 1275. ja-
nuár 6.). Nemesi családban született, a barcelonai székesegyház iskolájában kezdett tanulni. Pappá szentelése 
után ugyanott tanított. 1210-től Bolognában jogot tanult. 1216-ban Barcelonában tanítani kezdett, tanítványa-
itól nem kért tandíjat, megélhetéséről a város gondoskodott. 1218-ban a Szent Domonkost követő Orléans-i 
Reginald több tanártársával együtt a domonkos rendbe vonzotta. A Rómából hazatérő barcelonai püspök rá-
vette, hogy térjen haza, így egy ideig székesegyházban kanonokként szolgált és egyházkormányzati feladato-
kat látott el, de 1222-ben belépett a domonkos rendbe. Egy iskolában tanított, s közben Nolaszkói Szent Péter 
kérésére megírta a mercedáriusok szabályzatát. 1227-29-ben a pápai legátus tanácsadója lett, aki szerette 
volna magával vinni Rómába, de ő csak akkor ment Rómába, amikor IX. Gergely pápa a kúriába rendelte, 
ahol az apostoli penitenciária tagja és a pápa személyi gyóntatója lett. A pápa megbízásából összegyűjtötte a 
12-13. század pápai rendeleteit és Decretales Gregorii IX. címen öt kötetbe foglalta. A gyóntatók számára 
elkészítette azt a jogi és gyóntatói esetekből készített gyűjteményt, mely később a Rajmund Summája címet 
kapta. 1236-ban egészségi állapotára hivatkozva kérte, hogy visszatérhessen hazájába, ahol ismét a barcelo-
nai rendház tagja lett. A tarragonai érsekséget elhárította magától. 1238. május 24-én Bolognában a nagykáp-
talan rendfőnökké választotta. Pontosabban megfogalmazta a rendi szabályzatot, de nemsokára fölmentését 
kérte rendfőnöki tisztsége alól. Ezután figyelme a muszlim uralom alatt álló Ibériai-félsziget és Észak-Afrika 
felé fordult. Szorgalmazta a muszlim szolgálatban álló keresztény zsoldosok és szolgák lelkipásztori ellátását. 
Hatására a tartományi káptalan külön iskolák létesítését határozta el arab tanulmányok céljaira, 1259-ben az 
egész spanyol rendet kötelezték egy Arab Intézet fölállítására. E misszióval kapcsolatban vette rá Aquinói 
Szent Tamást, hogy megírja Summa contra gentiles című művét. VIII. Kelemen pápa 1601-ben avatta szent-
té. 1647-tők Barcelona városának védőszentje. 

 



EEE GGG YYY HHH ÁÁÁ ZZZ KKK ÖÖÖ ZZZ SSSÉÉÉ GGG ÜÜÜ NNN KKK    HHH ÍÍÍ RRR EEE III    
Január 6. Vasárnap. Urunk megjelenése, Vízkereszt fő ünnepe. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér ti-
tokcsere lesz a kápolnában. 

Január 7. hétfő: Pennaforti Szent Rajmund áldozópap emléknapja. A közösségi teremben 17 órakor kezdő-
dik a Karitász csoport gyűlése. 

Január 10. csütörtök: Az esti a szentmisét követően a Prohászka Baráti Kör tartja összejövetelét a plébá-
nián. 

Január 11. péntek: A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentség-
imádás. Nálunk a kápolnában az esti szentmise után csendes szentségimádást tartunk 19.15 –ig.  

Január 12. szombat: A Prohászka Porta szeretettel vár mindenkit egy közös vezetett kirándulásra a Sóstó-
ra! Az útvonal idősebbek és kisgyerekek számára is ajánlott, könnyen bejárható. Találkozás 10 órakor a 
Sóstói tanösvény Maroshegyi templom melletti bejáratánál. Megközelíthető helyi járatú autóbusszal is: 10-es 
(Szedreskerti ln-ről ind. 9:45-kor, érk. a Temesvári út mh-hoz 10:01-re). Személyautóval parkolás a temp-
lom közelében vagy a Vásártéren lehetséges. A túra időtartama kb. 2 óra.  
A Doni Emlékkápolnánál Pákozdon a Mészeg - hegyen az Urivi áttörés 76. évfordulóján, az emlékkápolna 
felépítésének 26. évfordulóján 18 órakor emléktűz gyújtás lesz, amelyen a történelmi egyházak helyi veze-
tői, köztük Spányi Antal megyés püspök emlékezik meg a hősi halált halt katonákra. 

Január 13. Vasárnap. Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 
*  *  *  

Január 16-án, szerdán 15.30 kor kezdődik a Prohászka Mozi újabb filmvetítése a közösségi teremben, 
mely Giuseppe Moscati, olasz orvos életéről szól. A film címe: A szeretet gyógyít II. rész. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk. 
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A TORDAI ORSZÁGGY ŰLÉS. A Tordán tartott 1568. január 6. és 13. között országgyűlés, Európában 
először, a vallásszabadság elemeit magában foglaló határozatot hozott, amely szerint a prédikátorok szabadon 
terjeszthették nézeteiket. Az egyezmény tartalmazta a saját értelmezés szerinti igehirdetés, a szabad prédiká-
torválasztás és a prédikátorok védelmének jogát – még az egyházkerületek vezetői sem bánthatták őket –, va-
lamint kikötötte, hogy vallásáért senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés és senkit sem lehet hitbeli ta-
nításért fogságba vetni vagy elhurcolni. A tordai egyezményt megelőzően Erdélyben már 1557-ben a katoli-
kus vallással egyenrangúnak fogadták el a lutheránus vallást, 1564-ben pedig kimondták a lutheránusok és a 
kálvinisták vallásszabadságát. A tordai országgyűlésen a katolikus, a lutheránus, a kálvinista és az unitárius 
vallás is megkapta a szabad vallásgyakorlat jogát. Az unitáriusok a tordai országgyűlés határozatának kimon-
dását tekintik az unitárius egyház születése pillanatának.  

SZENT KORONA HAZAÉRKEZÉSE.  1945 elején Szálasi Ferenc nyilas vezetőnek menekülnie kellett, a 
Koronát magával vitte, mivel az volt a véleménye, hogy „a Szent Korona és az államfő elválaszthatatlanok 
egymástól”. A koronaőrség teherautója, Szálasival és főembereivel együtt a 8. amerikai hadsereg fogságába 
került. A Szent Korona az Amerikai Egyesült Államok őrizetébe került, előbb Európában, azután Ameriká-
ban. Visszaadását a magyar kormány nemzetközi fórumokon többször is szóvá tette, eredménytelenül. Végül 
a Szent Korona – a magyar állam önállóságának és függetlenségének jelképe – több mint három évtized után 
tért haza. Cyrus Vance, az USA külügyminisztere a Budapestre érkezett magyar Szent Koronát és a koroná-
zási ékszereket 1978. január 6-án adta át Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének a Parlamentben. 
Azóta e napon ünnepeljük a Szent Korona hazaérkezését. 


