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MMM ooottt ttt óóó:::  A nép feszülten várakozott.  

Ez a mondat, ez a leírás egyszerre tárj fel Jézus kortársainak várakozását, és remélhetőleg miénket 
is. A Karácsonyi ciklusban pedig már nem is várunk újabb tetőzésre, annyira felgyorsultak az ese-

mények, annyira mindennapossá vált az Élő Isten jelenléte közöttünk. A valós történelemben persze a gyer-
mek születése és a keresztelés között egy emberöltő eltelt. Simeon és Anna rég megtértek őseikhez, a ha-
gyomány szerint Szent József is halott volt, a nép reménye nem kötődött Jézushoz. Unokatestvére, János a 
várakozás katalizátora. És János még felcsigázza a várakozást: nagyobbat, többet ígér, mint amit a tömeg el 
tud képzelni. Nem váratja meg őket. Az ígérettel szinte egyidejűleg bemutatkozik a Megígért. 
Ami figyelemre méltó, hogy Lukács szerint az esemény váratlan csúcsa, a Lélek megjelenése, Jézus imájához 
kötődik. „Miközben imádkozott” szállt le a Lélek. Ez ma sincs másképp, és a csoda minden szentmisében 
megismétlődik, és a jelenlét szelíd és diszkrét. Akkor „mint egy galamb” szállt le a Lélek, ma ugyanolyan 
szerényen jelenik meg a kenyér és bor színében, Lakománkban. 
Mennyire elgondolkoztató, hogy „látható alakban” jelent meg a Szentlélek. 
A láthatatlan Atya nem csak a Fiú személyében vált láthatóvá, hanem a Lélekben is láthatóvá vált, jelképe-
sen. A Szent szentséggé vált: miattunk és értünk. Ez a legfőbb kommunikációja. Amit az ott Jézussal sorban 
állók még nem láthattak, de legalábbis nem érthettek, majd megadatik nekünk az Oltáriszentségben, ahol a 
Leszálló Lélek műve a nagy átalakulás, amikor az Ige testté lesz. Újra meg újra. A nép akkor azon töprengett, 
vajon nem János-e a Krisztus. Tanúságtétele eloszlatta a kétséget, de a lélek és az Atya tanúsága tette egyér-
telművé, hogy Jézus a Krisztus. S végül pünkösd tűzével is megjelölt. Élő jelekkel. 
S ha feszülten figyelünk, ha továbbra is feszülten várakozunk, talán mi is meghalljuk az szózatot: Te vagy az 
én szeretett Fiam, benned telik kedvem! 

Kiss Ulrich SJ 
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Az imaalkalmak kezdési időpontja: 18 óra 

Január20. vasárnap 
Széchenyi úti reformá-

tus templom 
Spányi Antal 

megyés püspök 

Január21. hétfő 
Baptista imaház 
Bencze András 

evangélikus lelkész, 
püspök helyettes 

Január22. kedd 
Baptista imaház 

Dózsa István 
plébános 

Január23. szerda 
Budai úti református 

templom 
Révész Lajos 

baptista vezető lelkész 

Január24. csütörtök 
Evangélikus templom 

Kovács Dániel 
baptista lelkipásztor, 

iskolalelkész 

Január25. péntek 
Evangélikus templom 

Berze János 
református lelkész, lel-

készi elnök 

Január26. szombat 
Öreghegyi katolikus 

templom 
Steinbach József 

dunántúli református 
püspök 

Január27. vasárnap 
Szent Imre templom 

Szemerei János 
Nyugat Dunántúli 

Evangélikus Egyházke-
rület püspöke 
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Január 13. Vasárnap. Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 

Január 15. kedd: Remete Szent Pál emléknapja. 

Január 16. szerda: A közösségi teremben 15.30 kor  kezdődik a Prohászka Mozi újabb filmvetítése, mely 
Giuseppe Moscati, olasz orvos életéről szól. A film címe: A szeretet gyógyít II. rész. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. 

Január 17. csütörtök: Szent Antal apát emléknapja. 

Január 18. péntek: Árpád – házi Szent Margit szűz ünnepe. Az esti a szentmise után csendes szentségimá-
dást végzünk 19.15–ig a kápolnában. 

Január 20. Évközi 2. Vasárnap. A Felsővárosi templomban 10 órakor Szent Sebestyén emlékmise kerül 
bemutatásra. Ez a város fogadalmi szentmiséje, melyet Spányi Antal megyés püspök celebrál a város papsá-
gával. Templomunkban ezen a vasárnapon csak ½ 8-kor lesz szentmise.  
Ezen a vasárnapon kezdődik az Ökumenikus Imahét, melynek alapgondolata: „Az igazságra és csakis az 
igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18-20). Az imaalkalmak 18 órakor kezdődnek. Az Imahét kezdő 
Istentiszteletén Széchenyi úti református templom Spányi Antal megyés püspök mondja a homíliát. 

*  *  *  
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ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT  (1242-1270) tragikus körülmények között látta meg a napvilágot. Apja, IV. 
Béla a muhi vereség után menekülni kényszerült a dalmát tengerpartra. Felesége, Laszkarisz Mária Klissza 
várában szülte meg kilencedik gyermekét, Margitot, 1242. január 27-én. A szülők az újszülöttet Isten szolgá-
latára ajánlották fel az országért, és 1242 márciusában a felajánlásra adott égi jelként hatott a tarárok gyors 
kivonulása. A kis Margit hamarosan a veszprémi domonkos nővérek kolostorába került. Három-négy éves 
lehetett ekkor. A királyi pár közelebb szerette volna tudni magához apáca gyermekét, IV. Béla ezért építtetett 
a Nyulak szigetén számára kolostort 1254-ben. Margit ekkor került át Veszprémből ide, és 12 éves korában 
letette a szerzetesi fogadalmat. Margit megnyilatkozásai alapján biztosan lehet állítani: tudta mit tesz. Mar-
gitnak kétszer lett volna alkalma fogadalmát megsemmisíttetni, de ő erre nem volt hajlandó. Első alkalommal 
egy lengyel kérőjét utasította vissza, majd II. Ottokár cseh királyt 1261 nyarán. 
A királylány-apáca a legegyszerűbb szolgai munkát is szívesen végezte, és a kemény önmegtagadásokat 
örömmel fogadta, sőt kereste. Margit buzgósága az istentiszteletek során is megmutatkozott. A mise, zso-
lozsma után magányosan folytatta imádságait. Margit elmélkedéseinek központjában a szenvedő Krisztus 
állt.  
Apja IV. Béla és testvére István ifjabb király között dúló hatalmi harc Margit számára volt a legfájdalmasabb, 
s imádságaiban, vezekléseinek egyik fő célja az apa és fia kibékítése volt. Ez sikerült, Béla és István 1266-
ban békét kötöttek a Nyulak szigetén.  
Az utókor számára szinte érthetetlennek tűnő, súlyos vezeklések fölemésztették Margit testi erejét, aki rövid 
szenvedés után 1270. január 18-án meghalt. A kolostor templomában temették el, s a török uralomig itt nyu-
godott. A szentté avatás már 1274-ben elkezdődött. Az eljárás különböző okok miatt félbeszakadt, bár a kö-
vetkező századokban Zsigmond és Mátyás is kísérletet tett felújítására. VI. Pius pápa befejezetlen boldoggá 
avatási pere ellenére 1789-ben engedélyezte Margit tiszteletét. 1943-ban XII. Pius pápa avatta Boldog Margi-
tot szentté.  
Árpád-házi Szent Margit Magyarország, Budapest, és a domonkos apácák patrónusa. A török kor után tiszte-
lete többszöri nekikezdés után a XX. század elejétől kezdődött el ismét a Margit-szigeti kápolna központtal. 
 


