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 Amelyen Jézus anyja is ott volt 

– tudósít János evangélista a kánai menyegzőről. Milyen szerencséje is volt a vendéglátóknak!  Mert 

Mária volt az, aki felismerte ínségüket. Bizony kellemetlen, ha egy ilyen ünnepségen hirtelen vége szakad a jó 

kedvnek, mert elszámolták magukat a vendéglátók. Mária, feltehetően rokonként jelen, figyelmes volt. Mária 

ma is figyelmes számíthatunk rá. Akkor, ott Kánában meglapozta a bizalmat, amire ma is épülnek imáink 

Máriához a közvetítőhöz. Ő nem tudta megoldani a problémát, de felhívta annak figyelmét, aki egyedül orvo-

solhatta azt! Számtalan helyzetben volna jó egy ilyen közvetítő, de sokszor nincs sehol senki, aki felvállalná a 

szerepet. Azaz: a hívő ember mindig számíthat Máriára. 

Lám volt ott megannyi illetékes: a násznagy, segítői, szolgák hada. Még észre se vették, hogy gond van, amikor 

Mária már intézkedett. Persze, a sikerhez nem elég, hogy Mária szólt, és még az sem elég, hogy Jézus tudta a 

megoldást. Kellett a szolgák bizalma, hogy hallgassanak az idegenre, aki „csak” egy vendég volt. Ma sincs ez 

másképp. Bizalom nélkül nem kóstolhatjuk meg a bor legjavát, melyet az Úr tartogat nekünk.  

Kiss Ulrich SJ 

 

BOLDOG ÖZSÉB Esztergomban született 1200 körül. Az esztergomi káptalani iskolában tanult. Szembetűnő 

vonása volt a magány szeretete: akkor érezte jól magát, ha félrevonulva elmerülhetett tanulmányaiban. Iskolái 

befejeztével a papi hivatást választotta. Könyveket írt, életvitele példamutató volt mások számára. Érdemei 

miatt rövidesen esztergomi kanonok lett, jövedelmét a szegények között osztotta ki. Gyakran látogatta a kör-

nyék remetéit. A tatárjárás alatt tudatosan maradt Esztergomban, társaival együtt aktívan kivette részét a véde-

kezésből. Miután az újjáépítésből is kivette részét, 1246 táján „kivonult” a Pilis hegység rengetegébe. A mai 

Kesztölc falu határában 1250 körül hat társával együtt monostort és templomot épített. Özséb az 1256-os esz-

tergomi zsinaton a magyar remeték vezetőjeként volt jelen. Özséb és társai IV. Orbán pápától kérték, hogy a 

remeteéletről áttérhessenek a Szent Ágoston szabályai szerinti életre. A pápa a veszprémi püspöknek utalta 

vissza kérésüket, aki rendezte a remeték életét. A közösség Remete Szent Pál nevét vette fel, innen a népies 

elnevezésük: pálosok. A pálosok az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend. A pálosok jelentős szerepet ját-

szottak mind vallási, mind művelődésügyi téren, nemcsak hazánk, hanem a szomszédos népek kultúrtörténe-

tében is. Özséb a szerzetesközösség sorsa felöl megnyugodva 1270. február 20-án halt meg.  

Boldog Özséb Remete Szent Pál mellett a pálos rend patrónusa. Kultuszhelye a pilisszentkereszti kolostor volt, 

sírjának azonban a török időkben nyoma veszett. A barokk korban a pálos rend próbálta élesztgetni kultuszát. 

 Az 1980-ad években hivatalosan is elindították boldoggá avatását. 1988-ban a békásmegyeri templomot az ő 

tiszteletére szentelték.  

Jelképe a könyv, a rendi szabályzat gyűjteménye. Ünnepe január 20-án van. 

  

 
 
 
 
 
 



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 Is-

tentiszteletén Széchenyi úti református templom Spányi Antal megyés püspök mondja a homíliát. 

Január 21. hétfő: Szent Ágnes szűz és vértanú emléknapja. 

Január 22. kedd: Szent Vince diakónus és vértanú emléknapja. 

Január 24. csütörtök: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító emléknapja.  

Január 25. péntek: Szent Pál apostol megtérésének - Pál fordulása – ünnepe. Az Irodalmi Teaház keretében 

15 órakor Szabó Imréné Mária néni tart előadást a plébánián. Témája: Az erdélyi irodalom szerveződése 

1926. Marosvécs. Erdélyi Helikon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Január 26. szombat: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök emléknapja. Este a szentmise után a Prohászka 

Imaszövetség közös imára hívja a Testvéreket Prohászka atya síremlékénél új papi hivatásokért. Karitász cso-

portunk Börzét tart a közösségi teremben az esti szentmise után. Várjuk a Testvéreket jó minőségű ruhane-

műkkel, cipőkkel, táskákkal.  

Január 27. Évközi 3. Vasárnap. A szentmisék után folytatódik a Börze a közösségi teremben.  

*  *  *  

Templomunkban a fenyőfák lebontását 2019. január 30-án, szerdán 15.30-as kezdéssel tervezzük. A bontás-

hoz férfi, a takarításhoz pedig hölgy testvéreink segítségét kérjük. Előre is köszönjük szépen!  
 

 

Holocaust emléknapja  

1945. január 27-én az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként az auschwitzi haláltábor kapuján. A 

látvány döbbenetes volt. Halottak mindenütt, az élők pedig emberi roncsok voltak csupán. 1942–45 között 

majd 2 millió ember pusztult el a legnagyobb náci haláltáborban. 2006-tól január 27. – az ENSZ határozata 

alapján – a holocaust nemzetközi emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a 

körülbelül 6 millió emberről, aki már soha nem térhetett vissza az életbe.  

PÁLFORDULÁS 

Mint a Bibliában olvasható, Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, egy ízben az „Úrnak tanítványai ellen lihegve” 

Damaszkuszba ment. Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot 

hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,1–31.) Az élmény hatása alatt megtért, és a keresztény-

ség nagy térítő apostola lett. Pál fordulása (jan. 25.) ennek a „fordulatnak” állít emléket. Megtérésének Krisztus 

új szószólója névcserével adott nyomatékot. Ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét, a Paulust használta 

(zsidó származása mellett római polgár volt születésétől fogva). A névcsere jelképes értelmű. Az eredeti Saul 

a zsidók szálfatermetű első királya volt, míg a latin paulus „kicsinyt” jelent, és az amúgy is aprócska Pál, aki 

„saulként” a legnagyobb volt az üldözők között, az apostolok sorában a legkisebbnek mondta magát. 

A páli fordulatnak tágabb jelentést adott az a tény, hogy az addig csak zsidók közt térítő apostolokkal szemben 

Pál a pogányok misszionáriusa lett: a Törvény útjáról a Hit útjára tért, mint maga írta több helyütt. A keresztény 

mozgalom ezzel a lépéssel indult el ezen az úton, mely által világvallássá lett. 


