
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Nagyboldogasszony  
A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis 

Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. 

A zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő 

előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket. 

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó édesanyjának, 

Máriának holttestét nem engedte át a földi enyészetnek, hanem röviddel 

halála után föltámasztotta és magához emelte a mennyei dicsőségbe. 

Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos 

Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a 

szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A 6. század során egész 

Keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól 

kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz 

mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén 

hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája 

befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei 

dicsőségbe”. 

Néhány egyházatya leírása szerint maga Jézus jön el, hogy elvigye anyját 
a halál pillanatában, hogy bevezesse a mennyei dicsőségbe. Ezáltal Mária 
halálát úgy mutatják be, mint egy szeretetből fakadó eseményt, amely 
elvezette arra, hogy utolérje az ő isteni Fiát, s így osztozzon az ő 
halhatatlan életében. Földi létének végén – Pálhoz hasonlóan és nála 
erősebben – az a vágy tölthette el Máriát, hogy a testtől megváljon, s így 
örökre Krisztussal lehessen (vö. Fil 1,23).”  

Részlet II. János Pál pápa egyik katekéziséből 

 

 

( folytatás a 2. oldalon) 
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 Egyházközségi havi értesítő        2018.augusztus 

Szent Kristóf Hírlevél  Székesfehérvár-Maroshegy római katolikus egyházközségének havi értesítője. Megjelenik 

minden hónap második vasárnapján. A  244. számot készítették, Matos Gábor, Jancsó Ferenc, Matos Orsolya 

 E-mail:bognarpeter7@t-online.hu   Tel: 22/ 312-979 

 
 

 

 

Állandó időpontok Maroshegyen 

Szentmisék: Vasárnap 11 és 18 óra 

Igeliturgia:  első pénteken 18 órakor 

Plébániai alsós hittan  vasárnap 10:00 

Énekkari  próbák  szerdán 17:30-kor a plébánián 

Idősek klubja: minden hónap első szerdáján 9-12-ig 

a közösségi házban 

Plébániai hivatalos órák hétköznap 9-11 a 

Prohászka plébánián Tel :06 30 322 822 7 
 

Egyházközségünk hírei: 
 

 

Augusztus 20. hétfő Maroshegyen a Brassói utcai Szent István 

kápolnában lesz szentmise 18 órakor. 

17 órakor  gyalogos zarándoklat indul a kápolnához a Balatoni út-

Nagyváradi út kereszteződésében lévő kereszttől. Mindenkit 

szeretettel várunk 
 

Előre jelezzük, hogy az andocsi zarándoklat az idén szeptember 2-án 

lesz, busz indulás a templom elől 6 órakor.  

Útiköltség 2000,-Ft, jelentkezni lehet a sekrestyében, vagy Újvári 

Ferencnénél. 

 

 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/Szűz%20Mária%20földi%20életének%20végéről%20elmondott%20katekézisé


Család- és párterápia  
A tapasztalat azt mutatja, hogy számos 

házastársi kapcsolat bomlik fel, még 

keresztény körökben is.  Megfelelő időben még 

segíteni lehetne a felmerülő problémák 

megoldásában és az esetleges krízisekben. A 

családi kapcsolatok egyéb nehézségei is 

orvosolhatóak, így a testvérek közötti, szülők 

és gyermekeik közötti megromlott 

viszonyokban is lehetséges a pozitív változás, 

ha a nyitottság megvan mindkét részről a 

változtatásra. Ezekben az esetekben már nem 

valószínű, hogy elég csak a családon belül 

megbeszélni a nehézségeket, célszerű 

szakember segítségét kérni, aki kívülállóként, 

és a terápiás lehetőségeket ismerve sokszor 

segíteni tud a kapcsolatok megerősítésében, 

harmónikussá tételében. Család-, és párterápia 

információ és jelentkezés: 

parterapia.fehervar@gmail.com. 

Webcím:http://parterapia-fehervar.webnode.hu/ 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Szalonnasütés a közösségi ház udvarán  2018.július 20-án 

Bel210Ady Endre  
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2018. augusztus 20. - Délelőtt 10.30-kor a Szent István király napi 

rendezvénysorozat keretében, ünnepi szentmisét tart Spányi Antal megyés 

püspök Fehérvár papságával. A szentmise után a megyés püspök 

megáldja az új kenyeret. 

 

 

A Szent István Emlékérem- és Díj 

átadása 

2018.08.17. – Pénteken, 18 órakor adják át idén 15. alkalommal 
a Szent István Emlékérem és Díjat. A magánszemélyek által 
2004-ben alapított Szent István-díjat minden évben olyan 
személyiségnek ítélik oda, akinek munkásságához, szakmai 
életútjához, emberi hozzáállásához mindenkor Szent István 
öröksége szolgált iránymutatásul, a Szent István-i keresztény 
értékrendnek megfelelő életet élt, és ennek szellemében 
kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjat Spányi Antal püspök a 
kuratórium elnöke adja át. 

 

 

 

 

 

Vasárnapi szentmisék Székesfehérváron nyári időszakban 

 

Prohászka  7:30,  10:00 

Almássy telep( Zsolt u.)  9:00 

Felsőváros 10:00 

Ciszter 7:00, 12:00, 18:00 

Öreghegy 7:30,  10:30, 19:00 

Szárazrét 8:00,  18:00 

Barátok 7:30, 9:00, 10:30, 17:00, 19:00 

Jézus Szíve 7:00, 8:00, 10:00, 18:00 

Maroshegy 11:00, 18:00 

Szeminárium 7:00, 9:00 

Hosszútemető 7:30 

Bazilika: felújítási munkálatok miatt zárva 

 

 

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=parterapia.fehervar%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://parterapia-fehervar.webnode.hu/
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2018. augusztus 
1. szerda: 17. évközi hét szerda  Jer 15,10.16-21   Zsolt 58  Mt 13,44-46 
Emléknap: Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító 

4. szombat: 17. évközi hét szombat Jer 26,11-16.24   Zsolt 68  Mt 14,1-12 
Emléknap: Vianney Szent János Mária áldozópap 

5. vasárnap: Évközi 18. vasárnap  Kiv 16,2-4.12-15   Zsolt 77 Ef 4,17.20-24     Jn 6,24-35 

6. hétfő: Urunk színeváltozása  Dán 7,9-10.13-14  Zsolt 96  2Pét 1,16-19   B évben Mk 9,2-
10  

8. szerda: 18. évközi hét szerda Jer 31,1-7   Zsolt 101  Mt 15,21-28 
Emléknap: Szent Domonkos áldozópap 

9. csütörtök: A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, 
Európa társvédőszentje  Oz 2,16b.17b.21-22   Zsolt 44  Mt 25,1-13 

10. péntek: Szent Lőrinc diakónus és vértanú  2Kor 9,6-10   Zsolt 111  Jn 12,24-26 

11. szombat: 18. évközi hét szombat Hab 1,12-2,4   Zsolt 9  Mt 17,14-20 
Emléknap: Szent Klára szűz 

12. vasárnap: Évközi 19. vasárnap  1Kir 19,4-8   Zsolt 33 Ef 4,30-5,2     Jn 6,41-51 

13. hétfő: 19. évközi hét hétfő  Ez 1,2-5.24-28c   Zsolt 148  Mt 17,22-27 
Emléknap: Boldog XI. Ince pápa 

14. kedd: 19. évközi hét kedd  Ez 2,8-3,4   Zsolt 118  Mt 18,1-5.10.12-14 
Emléknap: Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú 

15. szerda: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) 
Jel 11,19a;12,1-6a.10ab   Zsolt 44  1Kor 15,20-27   Lk 1,39-56 

16. csütörtök: 19. évközi hét csütörtök  Ez 12,1-12   Zsolt 77  Mt 18,21-19,1 
Választható emléknap : Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk 

19. vasárnap: Évközi 20. vasárnap  Péld 9,1-6   Zsolt 33 Ef 5,15-20     Jn 6,51-58 

20. hétfő: Szent István király, Magyarország fővédőszentje 
Péld 4,10-15.18-27   Zsolt 65  Ef 4,17-24   Mt 7,24-29 

22. szerda: Boldogságos Szűz Mária királynő Iz 9,1-6   Zsolt 112  Lk 1,26-38 

23. csütörtök: 20. évközi hét csütörtök Ez 36,23-28   Zsolt 50  Mt 22,1-14 
Választható emléknap : Limai Szent Róza szűz 

24. péntek: Szent Bertalan apostol  Jel 21,9b-14   Zsolt 144  Jn 1,45-51 

  
Emléknap: Szent Ágoston püspök és egyháztanító 

 

Katolikus kislexikon 
 

agenda (lat. 'teendő'): liturgikus cselekmények és könyvek. - 1. 390: a karthagói 

zsin-on ~nak mondták a sztmisét. Később a halottakért végzendő imádságok 

összessége az ~ mortuorum. - 2. Szertartások szövegét tartalmazó könyv, amelyből 

a 18. sz: fejlődött ki a →rituále. - 3. A prot. egyh-ban a tp-ban végzendő 

szolgálatok kézikönyve. ** 

 

Aggeus könyve, Ag: protokanonikus ószövetségi prófétai könyv, a 10. a 

→kispróféták sorában. A protestáns kánonban Haggeus próf. kv-e. - Vsz. egy 

nagyobb mű töredéke, →Aggeus nem sokkal az elbeszélt események, Kr. e. 520 

után írta. - 5 pontosan datált próféciát tartalmaz. Az 1. Dárius kir. 2. esztendejében 

a 6. hónap elsején kelt: a babiloni fogságból visszatért zsidók hanyagságában látja 

vigasztalan helyzetük okát (1,1-11). 24-én →Zerubbábel és →Józsue főpap újra 

elindítják a Templom építését (1,12-15). - A 2. a 6. hónap 24-én: áldást ígér az 

építésnél dolgozóknak (1,15-19). - A 3. a 7. hónap 21-én: az épülő tp. 

szegényességén szomorkodókat a jövendő dicsőségével vigasztalja (2,1-9). - A 4. a 

9. hónap 24-én: korholja a papokat és a népet az építés körül mutatott közönyéért 

(2,10-14), de a jövőben a föld bőséges áldását ígéri (2,15-19). - Az 5. a 9. hónap 

24-én Zerubbábelnek dicsőséget ígér: az Úr pecsétgyűrűje lesz (2,20-23). ** 

 

akolitus (a gör. akolutheó, 'kísér, szolgál' szóból, lat. acolythus): szolgálati fokozat 

a latin egyházban, K-en csak az örmények ismerik. - A II. Vat. Zsin-ig (1962-65) a 

→kisebb rendek között a 4., a legmagasabb fokozat volt. Vsz. már a 2. sz. végére 

kialakult Rómában. 250 k. a város minden kerületében 6-6 ~ szolgált a diákonus 

mellett. Karthagóban ceroferarius, 'gyertyavivő'-nek hívták. A lit-ban a diákonus 

segítője, egyébként a p., ill. a pp. kíséretének tagja. A legutóbbi időkben az ~ viszi 

a gyertyát az ünn. sztmisében, s átadja a bort és a vizet a felajánláskor. - A CIC 

1983. állandó szolgálatnak mondja (230 k., →lektor), avatással kapható meg, 

állandó jellegű és csak férfiak viselhetik. A diákonussztelés előtt 6 hónapig 

gyakorolni kell. ** 

alexandriaiak: az Újszövetségben az alexandriai zsidók (ApCsel 6,9). - Gör-ül 

beszéltek, de saját szokásaik és istentiszteleti formáik voltak, s a gör. városban 

elkerülhetetlenül a hellén kultúra hatása alatt álltak. Jeruzsálemben saját 

zsinagógájuk volt. Ők lázították fel a népet István diákonus ellen amiatti 

haragjukban, hogy a korábban szintén hellénista zsidó István az ő köreikben 

sikerrel hirdette Krisztust.  

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-01
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-01#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-01#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-01#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-01
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-04
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-04#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-04#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-04#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-04
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-05
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-05
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-05#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-05#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-05#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-06
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-06
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-06#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-06#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-06#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-06#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-08
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-08#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-08#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-08#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-08
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-09
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-09#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-09#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-10
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-10
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-10#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-10#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-11
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-11#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-11#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-11#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-11
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-12
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-12
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-12#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-12#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-12#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-13
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-13#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-13#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-13#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-13
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-14
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-14#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-14#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-14#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-14
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-15
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-15
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-15#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-15#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-15#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-16
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-16#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-16#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-16#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-16
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-19
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-19
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-19#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-19#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-19#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-20
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-20
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-20#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-20#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-20#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-22
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-22
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-22#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-22#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-23
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-23#masodikolv
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-23#masodikzsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-23#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-23
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-24
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-24
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-24#zsoltar
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-08-24#evangelium
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-08-28
http://lexikon.katolikus.hu/R/rituále.html
http://lexikon.katolikus.hu/K/kispróféták.html
http://lexikon.katolikus.hu/A/Aggeus.html
http://lexikon.katolikus.hu/Z/Zerubbábel.html
http://lexikon.katolikus.hu/J/Józsue.html
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Pál, Krisztus apostola  
Andrew Hyatt filmje Krisztus után 67-ben játszódik, amikor a zsarnok Néró 

felgyújtja Rómát, és aberrált tettét a keresztényekre fogja. Megkezdődik Krisztus 

követőinek üldözése. 
A film története három rétegre épül. Az első a római keresztény gyülekezet élete, reagálása 

a vészhelyzetre. A közösség két vezetője egy jómódú házaspár, Akvila és Priscilla, akikről 

Pál apostol is említést tesz Krisztus után 50 körül a Korintusiaknak írt első levelében 

(16,19). A film utal arra, hogy nem tősgyökeres rómaiak, küldetésként kapták Páltól, hogy 

jöjjenek a birodalom központjába és alapítsák meg az itteni Egyházat. A második réteg a 

börtönbe vetett idős Pál és az őt fölkereső evangélista, Lukács kapcsolata. A harmadik 

pedig a börtön római parancsnoka, Mauritius viszonya a keresztényekhez, amit bonyolít, 

hogy egyetlen lánya, Célia gyógyíthatatlannak látszó beteg. 

 

Pál, Krisztus apostola, amerikai filmdráma, 103 perc. Rendező: Andrew Hyatt. Főbb 

szereplők: Pál apostol: James Faulkner, Lukács: Jim Caviezel, Priscilla: Joanne Whalley, 

Akvila: John Lynch, Mauritius: Olivier Martinez.  Empire Film, 2018.) 

Az írás az Új Ember 2018. július 29-i számának Mértékadó mellékletében jelent meg. 
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A hónap szentje: De Mattias Szent Mária 

rendalapítónő 

 
Valle Corsában született, Frosinone mellett Itáliában 1805. február 4-én. 

Valle Corsa a Pápai Állam határfaluja volt és abban az időben rablók 

garázdálkodtak arra felé sok vérontás közepette. Ez is előidézte azt, hogy 

Mária figyelme az Úr Jézus szent Vére felé fordult. Egyre inkább rájött, 

hogy az ember szívében rejlenek a társadalmi problémák javulásának 

feltételei. 

Nagyon bensőséges volt a kapcsolata édesapjával. Iskolába nem járt, de 

1822-ben Buffalo Szent Gáspár atya népmissziót tartott Valle Corsában, 

melyen részt vett. Az atya arról beszélt, milyen drága az ember az Isten 

szemében, s milyen hatalmas szeretetet jelent, hogy Jézus vérét ontotta 

megváltásunkért. Mária azt kérte a Szűzanyától, adjon fényt, hogy abban 

szemlélhesse Isten megváltó szeretetét. Annyira magával ragadták Gáspár 

atya szavai, hogy megfogant benne egy szerzetesrend létrehozásának 

gondolata. 

Ez 12 évvel később realizálódott, amikor 1834-ben megalapította a 

Krisztus Vérét Imádó Nővérek kongregációját, amit haláláig vezetett. 

Anagni püspöke rábízta egy leányiskola megnyitását is. Tevékenysége 

túlment az iskolán, mert maga köré gyűjtötte a gyermekek testvéreit és 

szüleit, s egyre nőtt tanítványainak köre. Mindenkit, az egész világot meg 

akarta fürdetni a megváltó Vérben. Nemsokára Közép-Itália 70 apró 

falujában nyitott iskolát. 

IX. Pius pápa hívására Rómába ment és ott halt meg 1866. aug. 20-án. 

2500 levele maradt fenn. XII. Pius 1950-ben boldoggá, Szent II. János Pál 

2003-ban szentté avatta (05. 18., Róma). A Világegyház halála napján 

ünnepeli azt a szentet, aki tudva vagy nem tudva Szent Ágoston 

gondolatait vallotta egész életében: „Noli foras ire, in te ipsum redi, in 

interiore homini habeat veritas!” Azaz: „Ne menj ki a térre, térj vissza 

önmagadba, az emberi bensőben lakozik az igazság!”. 

 
                     

 

 Matos Gábor 

Szent Kristóf ünnepe 2018. július 25. 
 

 


