
 

„Abban az idıben 
megszabadul népedbıl 

mindenki, aki be van írva 
a könyvbe. Akkor azok 

közül, akik a föld 
porában alszanak, sokan 
felébrednek: némelyek 

örök életre, mások pedig, 
hogy örök gyalázatot 

lássanak.” 
(Dán 12,1b-2) 

VII. évfolyam 21. szám Évközi 32. vasárnap 2006. november 12. 

Árpád-házi Szent Erzsébet 
 

Szent Erzsébet 1207-ben született, a 
hagyomány szerint a sárospataki királyi 
várban. II. András magyar király és 
Merániai Gertrúd voltak a szülei. 

Nem sokáig lehetett szülıhazájában, 
mert négy éves korában eljegyezték Her-
mann thüringiai tartománygróf ugyan-
csak Hermann nevő elsıszülött fiával és 
nevelkedni Wartburg várába vitték. Az 
idegen táj, nyelv, és szokások nehézzé 
tették Erzsébet gyermekkorát, s az új 
környezetben a grófi udvar emberei a 
gyermeket nemigen szerették. Anyja, 
Gertrúd szörnyő halálának híre nem tud-
ni, milyen hatással volt a hatéves 
leánykára, talán föl sem fogta a tragikus 
események jelentését, viszont a megtör-
tént szörnyőség miatt a légkör körülötte 
még fagyosabbá vált. Jegyese, az ifjú 
Hermann gróf hirtelen meghalt. Ekkor 
az udvarból Erzsébetet el akarták távolí-
tani: menjen haza, vagy vonuljon kolos-
torba. A tartománygróf azonban másként 
vélekedett, és eljegyezte a másodszülött 

fiúval, Lajossal. Az atya, Hermann halá-
la után vılegénye és közé éket akartak 
verni, ez azonban nem sikerült. Fényes 
esküvıt tartottak 1221-ben, egyes kuta-
tók véleménye szerint Pesten, a jelenlegi 
belvárosi templomban. Lajos és Erzsébet 
ettıl kezdve – a szülıi kívánság mellett 
saját akaratból – a házasság szentségé-
ben egybe tartoztak. 

A hitvesi szeretet Erzsébet lelkében 
nem oltotta ki az Isten iránti ıszinte, 
kisgyermekkora óta érzett szeretetet. 
Erzsébet egyik szolgálója így vallott a 
kanonizációkor: »Csodálatos szeretettel 
szerették egymást és jámbor szavakkal 
kölcsönösen Isten dicsıítésére, és szol-
gálatára buzdították egymást.« Lajos el-
fogadta Erzsébetet olyannak, amilyen 
volt, élénk temperamentumával, böjtjei-
vel, hosszú imádságaival, korlátokat 
nem ismerı adakozásával. Az 1225-ös 
esztendı éhínséget hozott, és Lajos meg-
engedte, hogy Erzsébet a vár „biztonsági 
tartalékait” szinte teljesen szétossza a 

 



szegények, éhezık, rászorultak között. A 
házastársak igazi egysége, egyenrangú-
sága környezetük felé is megmutatko-
zott. A kor szokásaival ellentétben Lajos 
hitvesével egy asztalnál étkezett, sıt 
testvérnek szólította. 

Három gyermekük született. Házassá-
guk és boldogságuk csak néhány évig 
tarthatott, mert Lajos 1227-ben II. Fri-
gyes császár oldalán Itáliába ment, hogy 
ott hajóra szállva majd részt vegyen a 
tervezett V. keresztes hadjáraton, melyet 
a Szentföld visszafoglalásáért folytatná-
nak. Erzsébet többnapnyi távolságra ló-
háton kísérte férjét, majd az elváláskor 
Lajos egy győrőt adott neki, kölcsönös 
hőségüket megerısítı jel gyanánt. A fáj-
dalmas elválás okozta sötét elıérzet 
hamarosan beteljesedett, mert Lajos Itá-
liában, még hajóra szállás elıtt áldozatul 
esett a keresztes vitézeket pusztító jár-
ványnak. Erzsébet győrője – a hagyo-
mány szerint – férje halálakor megha-
sadt, s Erzsébet nem tudta türtıztetni 
fájdalmát, a halált egyértelmően közlı 
hír vételekor: »Jaj, Uram, Istenem, most 
az egész világ meghalt számomra!« 

A megalkuvásoktól idegenkedı Erzsé-
bet férjének támaszára ezentúl nem szá-
míthatott, s ezért jobbnak látta gyerme-
keivel együtt önként elhagyni Wartburg 
várát. A késıbbi legenda kiőzetésrıl 
beszél, azonban nem anyósi, sógori go-
noszság késztette távozásra a magyar 
király lányát, hanem a Szegénység Úrnı 
követése. Erzsébet Eisenachba költözött, 
majd 1228 tavaszán Marburgba. 

Még férje életében és tudtával Mar-
burgi Konrád ferences szerzetes lett a 
lelkivezetıje. Erzsébet neki engedelmes-
ségi fogadalmat tett, s a gyóntató ko-
moly vezekléseket rótt rá. Konrád Erzsé-
bet halála után IX. Gergely pápának ezt 

írta: „Könnyek között kérte tılem, hogy 
házról házra járva koldulhasson. Amikor 
ezt megtagadtam tıle, azt válaszolta: 
»Akkor olyat teszek, amit nem tilthat 
meg nekem!«, és nagypénteken (1228-
ban), amikor az oltárok minden ékessé-
güktıl meg voltak fosztva, a ferencesek 
kápolnájának oltárára tette kezét, és 
lemondott a saját akaratáról és a világ 
minden pompájáról. Amikor mindarról 
is le akart mondani, amije van, erıszak-
kal elhúztam az oltártól...”. Maradék 
vagyonából menhelyet alapított betegek 
és szegények számára, ahol néhány hő-
séges, inkább társa, mint szolgálója 
kíséretében maga ápolta ıket. 

Erzsébet 1231. novemberében megbe-
tegedett és tudatosan készült férje után 
az atyai házba. Mindenét elosztotta, s ı 
vigasztalta a mellette virrasztókat. Derős 
lélekkel halt meg 1231. november 16-
áról 17-ére virradó éjszaka. Marburgban 
temették el, sírja hamarosan a szegé-
nyek, betegek zarándokhelye lett. Mar-
burgi Konrád buzgósága folytán szentté 
avatása késlekedés nélkül elkezdıdött és 
gyorsan befejezıdött. (Török József: A 
magyar föld  szentjei – részlet) 

Szent Erzsébet születésének 800. 
évfordulóján Szent Erzsébet évet hirdet 
meg november 19-tıl az Anyaszent-
egyház. Egy szent ünneplése számunkra 
leginkább annyit ér, amennyit életébıl 
követünk, ill. közbenjárását kérjük. 
Erzsébet kitőnt imádságban, házassági 
hőségben, Isten iránti odaadottságban és 
a szegények iránti önzetlen szeretetben. 
Ebben az évben ki-ki kiválaszthatja 
ezekbıl azt az erényt, amelyet Erzsébet 
életébıl követni akar. Ugyanakkor fon-
tos, hogy egy nagyobb közösség, mint 
plébániánk is, vagy azon belül egy-egy 
kisközösség együtt is, és mint tagjai, 



külön- külön is fölfedezzük a szegényt, a 
nélkülözıt, a bajban lévıt és segítségére 
siessünk anyagiakban, lelkiekben. 

Szent Erzsébet évhez kapcsolódva Plé-
bániánk elindít egy „mozgalmat”, mely-
ben felkutatjuk szegényeinket, és hétrıl-
hétre segíteni próbálunk rajtuk. Mindez 
csak együtt szolgálva lehetséges! Külön-
bözı módon segíthetünk: 

- Bármelyikünk: felnıtt, idıs, 
gyerek vagy közösen az egész család le-
mondhat egy-egy héten valamirıl (csoki, 
süti, pici hús, sör, üdítı stb.) hogy ennek 
árát a Szent Antal perselybe tegye, hogy 
azután plébániánk karitász csoportja 
ebbıl szegényeit segítse. 

- Kisközösségünkben felkutathat-
juk, hogy ki van nehéz helyzetben és 
valamirıl lemondva, vagy áldozatot 
vállalva segíthetünk neki. 

- Felajánlhatunk hétrıl hétre egy 
bizonyos összeget, vagy valamilyen 
konkrét segítséget a karitász csoportnak. 

Természetesen egyéb módja is lehet a 
segítségnyújtásnak... Feladatunk min-
denképpen az, hogy Szent Erzsébetet 
követve leleményesen próbáljunk meg 
segíteni azoknak, akik ránk szorulnak. 

Isten Szentlelke segítsen bennünket 
ebben az évben! 

Achilles atya 
 

 

 

Az Imaapostolság novemberi szándékai: 

Általános: Hogy az egész világon vége legyen a terrorizmus minden formájának. 

Missziós: Hogy a hívık erıfeszítése által, együtt a társadalom élı erıivel, széttörjük 
az afrikai fejlıdést akadályozó új és régi bilincseket. 

 

 

KÖSZÖNET 
 

Kedves segítő emberek! Szeretném megköszönni a férjem és a kislányom 
nevében is azt a sok pénzt, amivel segítettek. Számomra ez egy nagy csoda, hogy még 
vannak ilyen önzetlen emberek a Földön. Annyi mindent szeretnék írni, és nem 
tudom, hogyan tudnám kifejezni azt a hálát, amit most érzek. Én ugyan nem vagyok 
templomba járó ember, de az utóbbi időben sokszor úgy fekszem le este, hogy előtte 
pár szót váltok a jó Istennel. Van úgy, hogy megköszönöm, ha jó dolog történik 
velünk, és van úgy, hogy kérek valamit, ha rossz dolog ér minket. Hálámat most úgy 
érzem, legjobban csak úgy tudom kifejezni, hogy azt kívánom: mindannyian legyetek 
boldogok, egészségesek, szeressétek és segítsétek egymást ilyen önzetlenül, ahogy ezt 
velünk is tettétek. Még egyszer nagyon- nagyon köszönjük! 

Petrányi István, Petrányi Petra és Petrányiné Koch Bernadett (az a 
család, akiknek október 15-én gyűjtöttünk a templomban a Vasúti Karitásszal /szerk./) 

 

Hittan fiatal házasoknak 
November 22-én, szerdán 19 órától Nényei Gábor és felesége, Gabi fiatal 

házasoknak tart hittant a plébánián. Minden fiatal házast szeretettel várnak ezekre 
az alkalmakra, kéthetente. 



Templomunk programjai (2006. november 12. – november 26.): 

November 12-én, vasárnap (ma): 10-17 óráig jótékonysági vásár (játékok, gyerekruhák, 
könyvek stb.) lesz a Testvérkék Ferences Óvoda javára (Szilfa u. 4.). 
Kísérıprogramok: 11 órakor a Nefelejcs bábszínház elıadása; 15 órakor a Kolompos 
együttes koncertje. A szervezık minden érdeklıdıt szeretettel várnak. 

Novemberben reggel ½ 7-kor, ill. decemberben reggel 8 órakor minden nap szentmisét 
mutatunk be kedves halottainkért. A testvérek a portán vagy a sekrestyében kérjék, 
és ugyanitt adják le a borítékokat azokkal a nevekkel, akikért ezeken a szentmiséken 
imádkozni szeretnének. 

November 15-ig tudnak elfogadni jelentkezéseket a szervezık a Taizéi találkozóra, 
melynek az idei esztendıben Zágráb ad otthont, december 28-január 1. között. A 
részleteket a hirdetıtáblán olvashatják a testvérek. 

November 16., csütörtök Assisi Szent Ágnes, klarissza rendi szőz emléknapja. 
November 17-én, pénteken: 

� az imaévhez kapcsolódóan ismét egésznapos Szentségimádást tartunk, a 
reggeli 8-as mise végétıl az esti 6-os szentmise kezdetéig. Kérjük a híveket, 
iratkozzanak fel a Szentség ırzésére a templomban, a középen álló 
kisasztalkán található papíron! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

� 19.30-kor kezdödı szentmisén a Vox Clara Kamarakórus (egy nagyon 
kedves kórustaguk halálának emlékére) részleteket énekel Luigi Cherubini: 
Requiem címő mővébıl, és elhangzik Nagy László Adrián: Nunc dimittis 
címő mőve is. Orgonál: Nagy László Adrián orgonamővész- kántor. 

November 19., vasárnap: 
� Árpád-házi Szent Erzsébet, a ferences harmadrend pátrónájának ünnepe. A 

Karitász Egyesület, Szent Erzsébet példáját követve a szegények támogatására, 
a betegek megsegítésére kötelezte el magát. Ezért a karácsonyi ünnepeket 
megelızıen, e napon tartunk országos győjtést a Karitász javára, 
adományainkkal személyesen is részt vállalva munkájában. 

� 16.30-kor az Országúti Orgonaestek keretében Horváth Márton Levente ad 
hangversenyt. Mindenkit szeretettel várunk! 

November 21., kedd a Boldogságos Szőz Mária bemutatásának emléknapja. 
November 26., vasárnap Krisztus, a mindenség Királyának ünnepe. 

� A 11 órai szentmisén Exorcizmus (ördögőzés) szertartása lesz katekumenek 
számára. A szentmisén a Kapisztrán Kórus énekel. 

�  A 18 órai szentmisén Exorcizmus szertartása lesz bérmálkozók számára, majd 
a mise után a Krisztus Király felajánló imádság. A szentmisén a Vox Clara 
Kamarakórus énekel. 

A Plébános atya fogadó-ideje minden hétfın 16-18 óra között van. 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban. 

Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
A plébánia-iroda nyitva: hétfın 830-1100, keddtıl péntekig 830-1130 és 1630-1800. 

Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 
E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang 

 


