„Isten azonban nem a
holtaké, hanem az élıké,
hiszen mindenki érte él.”
(Lk 20,38)
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Szent Erzsébet, a legismertebb magyar
Sokszor készítettek már felmérést
arról, ki a legismertebb magyar a
világban. Ilyenkor legtöbbször egy
sportolót vagy tudóst neveznek meg az
emberek. Mi lenne vajon, ha ezt a
kérdést nemcsak a mai korra
vonatkoztatnánk, hanem kivetítenénk az
elmúlt századokra? Ki az a magyar
híresség,
akit
Dél-Amerikától
a
Baltikumig érdemesnek tartottak arra,
hogy maradandó emléket állítsanak
neki? Büszkeséggel a szívünkben
állapíthatjuk meg, hogy Árpádházi Szent
Erzsébetrıl templomok, festmények,
szobrok és ki tudja miféle emlékek
hirdetik, hogy élete olyan jel volt, amire
felfigyeltek az egész keresztény
világban.
Isten különleges ajándéka ez az
asszony mindannyiunk számára, akinek
életmőve nagyon sokrétő, összetett; ami
által különbözı életállapotban lévı
keresztényeknek mutat utat. Csupán 24

év adatott neki, amely elegendı volt a
szentté váláshoz.
Szent Erzsébet akár gyermekszent is
lehetett volna, hiszen a korabeli
feljegyzések
szerint
már
ekkor
megmutatta Isten iránti különleges
vonzalmát. Szüleinek, a törekvı magyar
királyi párnak – II. Andrásnak és
Gertrúdisnak – kevés idı állt
rendelkezésére a nevelésére, hiszen már
4 évesen útnak indították Wartburgba,
leendı vılegénye udvartartásába. Kitőnt
játszótársai közül azzal, hogy fontos volt
neki a várkápolnát meglátogatni, vagy a
szegényeket is megjeleníteni a játékban.
A rövid idegenbeli gyerekkor után
csakhamar, szinte gyerekfejjel vált
szerelmes hitvessé és anyává II. Lajos
türingiai ırgróf oldalán. Fiatalosan
lángoló, testi-lelki szerelmet érzett
mindvégig a férje iránt; aminek nem
vonakodott jelét adni. Példát adott, mint
feleség, becsülte és támogatta férjét, és
bár a hivalkodást nem szerette, hiszen

úrnıi ruhája sem mindig akadt a
vendégek fogadásához, mégis Lajos
számára
szépnek
akart
látszani.
Anyaként törekedett rá, hogy gyermekei
iránti határtalan szeretete ne vonja el
Istentıl.
Szent
hivatása
mellett
leleményesen
gondoskodott
neveltetésükrıl és vagyoni helyzetükrıl.
Rövid házasságuk alatt a fiatal ırgróf
távollétében
két
évig
Erzsébet
kormányozta a tartományt pontosan
akkor, amikor nagy éhínség és
nélkülözés volt a vidéken. Alig 18
évesen nemcsak teljesítette ezt a nehéz
feladatot, hanem példát is adott a
tevékeny és találékony szeretetbıl:
kiosztotta a kincstár tartalékait az akkor
tömegesen elszegényedıknek, és a vár
lábánál kórházat alapított. Vajon
tanulmányozzák-e a mai vezetık és
döntéshozók ezt az életmővet? Amikor
Lajos hazatért, üres magtárakat talált és
aggódva áskálódó rokonokat, de volt
arra szeme, hogy észrevegye, a nép
elégedett és rajongva szereti úrnıjét.
Nemcsak a hitvesi szeretet, hanem a
vezetıi bölcsesség is oka volt, hogy
helybenhagyta Erzsébet mőködését:
„minden úgy van jól, ahogy van”.
Szent
Erzsébet
nagyon
temperamentumos, tüzes lelkő volt. Ez
nemcsak abból látszott, hogy a körülötte
élıket sokszor megbotránkoztatta azzal,
hogy semmibe vette a szokásokat és így
fordult a szegényekhez, kitaszítottakhoz
is, vagy hogy nı létére szokatlanul jól és
vadul lovagolt, hanem abban is, hogy 20
évesen szinte ırjöngı fájdalommal
fogadta Lajos halálhírét. Valamelyest
már elıre megsejtette a végzetet, mert
Lajost elutazásakor egy napi lovaglásra
elkísérte a keresztesekkel, ami szintén
különös volt abban a korban. Szeretetbıl

fakadó gyásza, szomorúsága csak
nehezen csillapodott, idı kellett, hogy
egészen elfogadja Isten rendelését.
Erzsébet özvegyként már nem
tudhatta maga mögött a férje szeretı
támogatását,
kiszolgáltatottá
vált,
sógorai a családi vagyon védelmében
megkötötték a kezét, így már nem
jótékonykodhatott kedve szerint. Ekkor
ismét megnyilvánult az, ami egész
életére jellemzı, hogy bátor, a
formaságokkal nem törıdı, kemény
belsı döntést hozott: egy hideg ıszi-téli
napon három kisgyerekével elhagyta
Wartburg várát. Teljes részt vállalt a
szegények életébıl: megtapasztalta a
létbizonytalanságot, elvesztette nemesi
tekintélyét.
Hamarosan
átköltözött
Marburgba, ami özvegyi birtokának
számított, de nem azért, hogy
uralkodónıként élje napjait, hanem hogy
a szegényeket szolgálja. Marburgban is
alapított kórházat, ahol ápolóként a
legbetegebbeket,
legszerencsétlenebbeket
gondozta,
részt
vállalt
mélységes nyomorúságukban. Teljesen
magával ragadta Szent Ferenc frissen
elterjedt szellemisége, és életével
teljesítette is azt, ezért is tartjuk az egyik
elsı harmadrendinek.
Halálakor még csak 24 éves volt, de
már olyan híre volt, hogy a környékrıl
hamarosan
tömegek
győltek
a
koporsójához. II. Frigyes német-római
császár kikosarazott kérıként is térdelve
hódolt a ravatalánál.
Kutathatjuk a titkot, hogy vajon
hogyan vált szentté ez a fiatal nı; ki
nevelte azzá, honnan vette Isten iránti
szomját, de csak egyre nagyobb titkokba
ütközünk. Nemesi neveltetése mellett
sem szülei, sem wartburgi nevelıi nem
adtak példát az evangélium ilyen

mélységő követésére. Önmagában az az
uralkodói közeg, amelyben élt sem
indíthatta el a szentség útján. Alighanem
ıbenne Isten mőve testesült meg, a
Szentlélek fújt megint ott, ahol ı akart.
Szent Erzsébet csakis Isten akaratából
válhatott Szőz Mária után a legnagyobb
nıi szentté. Az Egyház – elsıként a

történelemben ıt – nagy gonddal és
alapos kivizsgálással avatta szentté.
Örök idıkre modern példát adott
mindannyiunknak,
akik
gyerekek,
uralkodók,
házasok,
özvegyek,
gazdagok vagy szegények voltunk,
vagyunk, vagy leszünk.
B.Cs.

“Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a
környezıben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a
látomásszerőt. Mert a csoda nem valamilyen égzengéses pillanat, mikor megnyílnak
az egek, kürtök recsegnek, ködök szállanak, sírok felnyílnak, s a zőrzavarban
felhangzik Isten szava: nem, a csoda legtöbbször egészen csendes. Átmégy egyik
szobából a másikba, s látsz valamit: egy ember arckifejezését; egy tárgy
elhelyezését; s egyszerre feltárul elıtted e tárgy igazi értelme és viszonya a világhoz;
egy ember hangját hallod, mint soha azelıtt, s a közömbös szavakon túl megérted ez
ember titkát; a csoda mindig ennyi csak. Nem belevakulni a valóságba, a
mindennaposba….”
(Márai Sándor: Füves könyv)
Szent Erzsébet évében a lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek
adományait, akik hétköznapi életükben valamirıl lemondást vállalnak, melynek
értékét a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni.
Az elmúlt két héten a perselyben összesen 35.400.- Forint győlt össze, melyet
szegény családok megsegítésére fordítottuk. Nevükben is köszönjük a testvérek
áldozatos támogatását!

Az Imaapostolság novemberi szándékai
Általános: Hogy azok, akik az orvosi kutatásra adják magukat, és valahányan a
törvényhozói tevékenységben foglalatoskodnak, mindig mély tiszteletet
tápláljanak az emberi élet iránt, kezdetétıl fogva egészen a természetes
befejezéséig.
Missziós: Hogy a Koreai-félszigeten növekedjék a kiengesztelıdés és a béke
szelleme.


Ha hirdetést, vagy cikket szeretne ebben az újságban megjelentetni, akkor
kérjük, erre az email-címre írjon: hirharang@freemail.hu, vagy dobja be a
portaablak melletti kis leveles ládába.

Templomunk programjai (2007. november 11. – 2007. nov. 25.):
November 16-án, pénteken Assisi Szent Ágnes, klarissza rendi szőz emléknapja
lesz. Ezen a napon 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, az újságos asztalkán található papíron!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
November 17-én, szombaton délután 5 órakor lesz a Pax Hungarica Diákszövetség
hagyományos Requiemje. Részletes hirdetés a hirdetıtáblán olvasható.
November 19., hétfı Árpád-házi Szent Erzsébet, a ferences harmadrend
pátrónájának ünnepe.
November 21., szerda a Boldogságos Szőz Mária bemutatása a templomban
November 22.., csütörtök Szent Cecília szőz és vértanú ünnepe.
November 23-án, pénteken este a rendház lelkinapja miatt nem lesz gyóntatás.
November 25. Krisztus Király vasárnapja. A Krisztus Király Templomban (Keleti
Károly utca) ½ 12-kor kezdıdik a búcsús szentmise, melyet Udvardy György
püspök atya tart. Délután 4 órakor a Tamás Alajos Házban a Krisztus Király
Kápolna közössége szokásos bálját rendezi meg. Mindenkit szeretettel várnak
mindkét ünnepi alkalomra.
November 25-én, vasárnap országos győjtés lesz a Karitász javára. A Karitász
Egyesület Szent Erzsébet példáját követve a szegények támogatására, a betegek
megsegítésére kötelezte el magát. Ezért a karácsonyi ünnepeket megelızıen,
adományainkkal személyesen is segíthetik a rászorulókat. Kérjük a testvéreket, hogy
a mostani különösen nehéz anyagi helyzetben gondoljanak azokra a testvérekre,
családokra is, akiket igen megterhel egy-egy áremelés. Picivel több segítségünkkel
sokakat nagyon segíthetünk. Elıre is köszönjük a testvérek nagylelkő támogatását
szegény és nehéz helyzetben lévı embertársaink nevében.
Novemberben 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.
Elızetes hirdetés:
A decemberi roráte-misék (dec. 3-dec. 22-ig) reggel 6 órakor fognak kezdıdni.
Akik decemberben a reggeli ½ 7-es misére miseszándékot kértek, azok számítsanak
rá, hogy a szándékaikért 6 órakor imádkozunk.
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