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MMM ooottt ttt óóó:::  Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. 

Immár negyedik vasárnapja tanítja Jézus tanítványait és velük minket is, hogy az erő helyett a 
gyengeségben bízzunk, hogy a bírálatot, sőt a gyűlöletet is örömmel fogadjuk, szóval mindannak 

az ellenkezőjére, amit a kortársak helyeseltek. Ráadásul ma sincs ez másképp. A hívő a világi logikai élő el-
lenpólusa, és cáfolata. Amikor pedig a hegyi beszédben mindazokat boldognak mondta, akik a világ peremé-
re szorultak, akiket lenéznek és megvetnek, azt hihettük, hogy ez a csúcs. Ennél messzebb nem mehet senki. 
S lám, Jézus egy további radikális tanítással tetőzi be az együttélés katekizmusát: Szeresd ellenségeidet. Le-
hetséges ez? A gyengeség pozíciójából? Mert az erősnek „könnyű” megbocsátani. Még nagylelkűnek is tűn-
hetünk magunk és mások szemében. A kegyelem a királyok büszkesége. De szerethet-e az ismételten meg-
alázott? Nem beletörődéssel és 
Eszembe jut egy gyerekkori emlék. Egy nálam két fejjel magasabb és erős fiú valamilyen elfelejtett okból 
belém kötött a játszótéren. Elkezdett mindenféle sértő jelzőkkel illetni. Meghallgattam, majd azt találtam 
mondani: „Kedves, hogy bemutatkoztál. Engem meg Ulrichnak hívnak.” A fiú megdöbbent, hitetlenül bámult 
rám, majd sarkon fordult és elment. A többiek némán figyeltek, de amikor befordult a szomszéd utcába, gra-
tuláltak. Utólag rájöttem, hogy kockázatos stratégia volt. Meg is verhetett volna tehetetlen dühében. De ez 
volt az első sikeres kitörésem a gyengék kényszerhelyzetéből. S ma már tudom, hogy az tesz erőssé, hogy 
valóban szeretni tudom az ilyeneket. És ez szabaddá tesz. 

Kiss Ulrich SJ 
 

AAA    HHH ÉÉÉ TTT    SSSZZZ EEE NNN TTT JJJ EEE    
BOLDOG BÁTORI LÁSZLÓ  gyermek- és ifjúkoráról keveset tudunk. A hagyomány szerint a Szent István ko-
rabeli Gutkeled nemzetségből eredő főrangú család, újabb kutatók szerint egy nyírbátori polgárcsalád sarja 
volt. Föltehetően Itáliában és Franciaországban tanult. 1435-ben Somló birtokosa volt. Valószínűleg részt 
vett katonáival Hunyadi János oldalán a török elleni harcokban. Emellett a korabeli főurak életét élte. Mikor 
azonban látta, hogy V. László udvara Hunyadi János árvái ellen fordul, a világból kiábrándulva belépett a pá-
los rendbe. Szerzetesi életének java részét a rend anyaházában, Buda mellett, a hatalmas és népes Szent Lő-
rinc-kolostorban élte le. Buzgóságával csakhamar példaképe lett társainak. Mátyás király is többször fölke-
reste akolostort. Talán e látogatások elől is menekülve László engedélyt kért, hogy kiköltözhessen a közeli 
nagyhárshegyi barlangba. A kolostorral továbbra is kapcsolatot tartott, napjait azonban a remeték életrendje 
szerint osztotta be: imádság, elmélkedés, kétkezi munka. 
Munkájának legbecsesebb gyümölcse a jóformán teljes első magyar bibliafordítás volt. Mátyás király saját 
könyvtárában adott helyet a műnek, mely később sok más Corvinával együtt eltűnt. Nem maradt ránk az a 
Szentek élete sem, melyet valószínűleg latinból fordított. 
A barlangban végzett bibliafordítási munka az életébe került: a vezekléstől, böjtöléstől elgyengülve tért visz-
sza a budaszentlőrinci pálos kolostorba. Megromlott egészsége ellenére folytatta az aszketikus és áhítatos éle-
tet. Halála napján, 1484. február 27-én még misézett. A kolostor templomában, a Szent István-oltár előtt te-
mették el. Sírja a kolostorral és a templommal együtt elpusztult a török időkben. A pálos rendben boldogként 
tisztelik. Egykori barlangját 1911-ben, mint Bátori-barlangot ünnepélyesen megnyitották. 1929-ben oltárt is 
építettek benne.  

 



   

EEE GGG YYY HHH ÁÁÁ ZZZ KKK ÖÖÖ ZZZ SSSÉÉÉ GGG ÜÜÜ NNN KKK    HHH ÍÍÍ RRR EEE III    
Február 24. Évközi 7. Vasárnap. A katolikus iskolák javára gyűjtenek Magyarország összes katolikus 
templomában, így nálunk is ezen a vasárnapon.  

Február 25. hétfő.  A Szent Mónika közösség 16.30-tól tartja összejövetelét a plébánián. 

Február 26. kedd: A Szent Imre Általános Iskola és Óvoda tisztelettel hívja és várja a leendő elsős gyer-
mekek szüleit nyílt tanítási órákra. 8-tól 10 óráig a leendő tanító nénik – Boda Bernadett és Vámosi Attilá-
né – saját osztályában tanít, ezt tekinthetik meg az érdeklődők. A Baba - Mama Kör szeretettel várja az 
édesanyákat és óvodás kor alatti gyermekeiket fél 10-től 11-ig a közösségi terembe közös játszásra, vidám 
együttlétre. 

Február 27. szerda: Boldog Bátori Pál bibliafordító, pálos szerzetes emléknapja. 

Február 28. csütörtök: A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 17.30-kor kezdődik Dr. Papp 
Miklós előadása, melynek címe: Lelkiismeretesség a családban. 

Március 1. péntek: Elsőpéntek. Este a szentmisét követően vezetett szentségimádás lesz 19.15-ig. Tamás 
atya az általa vezetett szentségimádást majd később jelzett időpontban fogja megtartani.  

Március 2. szombat: Elsőszombat. Az esti szentmise után Rosa Mystica Mária ájtatosságot tartunk a kápol-
nában.  

Március 3. Évközi 8. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után a kápolnában rózsafüzér titokcserére kerül sor. 
⁎  ⁎  ⁎  

NNaaggyy  llééppééss  ttöörr ttéénntt   MM iinnddsszzeennttyy  bbííbboorr ooss  bboollddooggggáá  aavvaattáássii   üüggyyéébbeenn  

Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Mindszenty József bíboros, esztergomi 
érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket. Erdő Péter bíboros a mai na-
pon Rómában számolt be a fejleményekről egy közlemény formájában. 
„Nagy örömmel értesültünk róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy 
Isten szolgája Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta 
a keresztény erényeket. 
Ezentúl tehát hivatalosan is tiszteletreméltónak nevezhetjük őt. Fontos lépés ez a boldoggá avatás felé, hiszen 
most már az imameghallgatások és csodák felülvizsgálata kezdődik. Ennek pozitív eredménye megmutathatja, 
hogy Mindszenty bíboros személyére nemcsak úgy tekinthetünk, mint példaképünkre, hanem hathatós közben-
járásával támogatni is tud minket” – írta közleményében Erdő Péter bíboros. 
 

 

JJJ EEE LLL EEE SSS   NNN AAA PPPOOO KKK    
Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják A 
KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁ -t. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Függet-
len Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták.  
Kovács a Kisgazdapárt főtitkára volt, népszerű parasztpolitikus, aki nem volt hajlandó behódolni 
Rákosiéknak. Összeesküvéssel vádolták meg s mikor a Kisgazdapárt nem egyezett bele, hogy képviselői 
mentelmi jogát felfüggesszék, s így bíróság elé állítsák a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fog-
ságban.  
 


