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dátum 
szent-

mise 
miseszándék napi olvasmányok 

szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.22. 
Vasárnap 

8 
fél 10 

11 
 

este 6 

† Mária 
† Péter 
Teréz anya nővérei élő 
és † világi munkatársai  
 

Ez 34,15–12.15–17 
1Kor 15,20–26.28 
Mt 25,31–46 

 
ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP 
KRISZTUS KIRÁLY 

Erzsébet napi gyűjtés 

11.23. 
Hétfő 

7  
Jel 14,1–3.4b–5 
Lk 21,1–4 
 

du. 5–7 
SZENT KELEMEN 
PÁPA 

 

11.24. 
Kedd 

7  
Jel 14,14–19 
Lk 21,5–11 

du. 5–½7 
DUNG-LAC SZENT 
ANDRÁS 

este ½7: hittanóra 

11.25. 
Szerda 

7 
élő Emíliák és  
† családtagok 

Jel 15,1–4 
Lk 21,12–19 

du. 5–7 
ALEXANDRIAI SZENT 
KATALIN 

  

11.26. 
Csütörtök 

7 
élő György, Anna és 
Dóra megtéréséért 

Jel 18,1–2.21–23 
Lk 21,20–28 

du. 5–7    

11.27. 
Péntek 

7  
Jel 20, –-4,11 
Lk 21,29–33  

du. 5–½7   

11.28. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
† Tibor 

Jel 22,1–7 
Lk 21,34–36 

 MARCIAI SZENT JAKAB 
az esti mise után: 
első gyertyagyújtás 

11.29. 
Vasárnap 

8 
½10 

11 
este 6 

† Piroska 
 
délvidéki magyar áldozatok 

élő gyerekek 

Iz 63,16b–
17.19b;64,1.2b.3–8 
1Kor 1,3–9 
Mk 13,33–37 

 
ADVENT 1. 
VASÁRNAPJA 

 

Hogyan is jutottunk el az ezredik számig? 
A „Heti híradó” ötlete 1995-ben merült fel egykori 
kápolnaigazgatónk, Feri bácsi gondolataiban (egy 
kanadai utazásának tapasztalatai alapján): legyen egy 
lap, amely részben közli a jövő heti tudnivalókat, 
részben tájékoztat és támpontokat, irányelveket ad a 
kereszténység időszerű problémáival kapcsolatban. 
Ehhez kell egy szerkesztő. Ki legyen az? Feri bácsi (ő 
maga mesélte) egy prédikációja közben meglátott 
engem, az utolsó pad mögött állva, és azt mondta 
magában: ő lesz az! És amit Ő elhatározott, annak 
nemigen lehetett ellentmondani. Így aztán átgondoltuk, 
hogy milyen is legyen a lap, milyen munkákat kell 
elvégezni, minden munkának legyen egy felelőse (pl. 
Kőrössy Laci, Rippel Endre, Rényei Kálmán), és 
megindult a „szerkesztés”. Az első szám, 1995. 
karácsonya előtt egy héttel jelent meg. 
Kezdetben technikai nehézségekkel küszködtünk. A 
számítástechnika akkor még a kezdeteknél járt. Volt 
ugyan egy Laptop-szerű gépem (Amerikából kaptam), 
de nyomtató nélkül. A leírt anyagot Szántó Palihoz 
vittem át, neki volt nyomtatója, de ennek meg a 
betűmérete egy hajszálnyival nagyobb volt, mint az én 
gépemnek, így a szépen elrendezett szöveget 

2020. 
november 

22–29. 

1000. szám 

 

NAPTÁR 

AZ 1000. SZÁM MARGÓJÁRA 

Amint azt a megjelenésből is láthatjátok, jubilálunk, 
ünneplünk. A zsoltárból ismert jubilate szó 
örvendezést, ujjongást jelent. Erre az örvendezésre 
nekünk is minden okunk megvan. Kápolnánk 
közösségi lapjának az 1000. számát tartjátok a 
kezetekben vagy olvassátok valamilyen digitális 
eszközön. Az 1000. szám mögött szinte hétre 
pontosan 25 év áll. Az első szám 1995. december 
17–24. közötti hét híreivel jelent meg. Az eredeti, 
nyomtatott formában, Juhász Julinál pihen. Sok 
minden történt ez alatt a negyed évszázad alatt a 
kápolna életében, változások az itt szolgáló papok 
személyében, a kápolna területében, és most is zajlik 
sok minden, jó és rossz egyaránt: é(É)let van a 
kápolnában. És ezt hétről hétre megjelenítette a 
Híradó: tájékoztatott, megszólított, közösséget 
kovácsolt az Isten köré. Ezt azok az emberek tették 
lehetővé, akik – egymásnak adva a stafétabotot – a 
szerkesztési munkából kivették a részüket, és ezzel 
továbbvitték az életet. De hogyan is lett újságja a 
kápolna közösségének? Dr. Makhult Mihály vissza- 
és előretekintését olvashatjuk: 
 



„összetördelte” – újra kellett igazgatni. A sokszorosítást 
meg Rippel Bandi végezte, valahol a Műegyetemen (ott 
volt sokszorosító gép).  
Később aztán javult a helyzet. Feri bácsi szerzett egy új, 
igazi számítógépet, meg hozzá való működtető programot 
és nyomtatót is. Előfizetett a Magyar Kurír nevű egyházi 
lapra. Ebből válogassál érdekes cikkeket, mondta! De hát 
van ám olyan is, hogy szerzői jog! Azzal ne törődj, majd én 
tartom a hátam. A sokszorosítást meg a Várba, a Prímási 
Hivatalba sikerült átszerveznie. (Rényei Kálmán vitte, 
hozta az anyagot). 
Volt két szerkesztési alapelvünk, amit ma is nagyon 
fontosnak tartanék. Az egyik, hogy a túlságosan elvont, 
filozofikus írásokat kerüljük, ezek hittudományi könyvekbe 
valók. Inkább a kereszténységet érintő napi problémák 
megítéléséhez adjunk irányelveket. A másik alapelv meg 
az volt, hogy bárki írhat cikket, akinek van valami értelmes, 
fontos mondanivalója. Egyszer – emlékszem – Márta „néni” 
írt egy ilyet, amelyben azon méltatlankodott, hogy 
közvetlenül a mise után beszélgetni kezdenek a hívek, bent 
a kápolnában. Micsoda dolog ez! Lett is némi vita belőle.  
Én sem tudtam megállni, hogy bizonyos történéseket vagy 
jelenségeket szó nélkül hagyjak. Például az amerikai 
toronyépületek összeomlasztását, meg a hazai országos 
választásokat.  
Különös dolog az írott szöveg! „Verba volant, scripta 
manent” mondja a latin: a szavak elszállnak, az írás 
megmarad (és hatást fejt ki, ha el nem dobják vagy égetik 
– mondom én). Hadd zárjam a fentieket egy kis történettel: 
Az év elején kaptam egy kis csomagot. Egy régi 
munkatársam küldte, akivel jó hivatali barátságban voltam 
40 éven át a KOGÉPTERV tervezőirodában, meg azután 
is. Egy könyv tiszteletpéldánya volt a küldemény, amit ő írt. 
A címe: Keresztény és magyar értékek. Benne van az 

egész magyar történelem, a jégkorszaktól napjainkig. 
Ámultam, mert soha egy szóval sem említette, hogy 
gépészmérnöki munkája mellett történelemkutatással is 
foglalkozik. Mellékelt a könyvhöz egy saját készítésű, szép 
könyvjelzőt is, rajta egy hosszabb szöveg. Olvasom, és 
látom, hogy ez az a cikk, amit egykor én írtam a Heti 
Híradóba a pünkösdi szörnyű TV-műsorokról, meg egy 
szépről, amely egy hangverseny közvetítése volt 
Stuttgartból: Händel: A Messiás című oratóriumát adták 
elő. Hogy jutott hozzá a barátom ehhez az íráshoz? Maga 
sem tudja, valakitől kapta. – De ezzel még nincs vége a 
történetnek: 
Mostanában többször kórházba kényszerültem. Egyik 
alkalommal bevittem magammal ezt a könyvet, és egy 
olvasás után letettem az ágy melletti kis szekrényre, 
címlappal felfelé. Ettől kezdve én lettem a legkedvesebb 
beteg. Az ápoló nővérek a tenyerükön hordoztak. Még egy 
szentképet is kaptam az egyiktől. Nincs még teljesen 
elveszve a világ, csak a jobb emberek nem hangoskodnak! 
Erősítsük egymást értelmes írásokkal! 

Dr. Makhult Mihály 
 

A jelenlegi szerkesztőség tagjaiként szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak is, akik az indulás után 
valamilyen formában feladatot vállaltak a Heti Híradó 
megjelenésében. Van, akit életében ér a köszönet, és 
van, akit posztumusz. Reméljük, hogy nem hagytunk ki 
senkit.  
Hálával és köszönettel gondolunk papjainkra: Sárvári 
Feri bácsira, Varga Janó atyára és Berecz Miklós 
atyára, valamint a közösség tagjaira: Makhult Mihályra, 
Körössy Lászlóra, Rényei Kálmánra, Rippel Endrére és 
feleségére, Koppány Imrére, Csernus Lászlóra, Kollár 
Ágira, Vancsura Angyalkára és Csizy Ferkóra. 

  

Sík Sándor: Te Deum 
 
Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 
 
Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyűjtöttem másnapra valót, 
hála legyen. 
 
Hogy mindig jutott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregetnem, 
hála legyen. 
 
Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 
hála legyen. 
 
Hogy a sírókkal sírni jól esett, 
és nem nevettem minden nevetővel, 
hála legyen. 
 
Hogy megmutattál mindent, ami szép 
és megmutattál mindent, ami rút, 
hála legyen. 
 
Hogy boldoggá tett minden, ami szép 
és ami rút, nem tett boldogtalanná, 
hála legyen. 
 

Hogy sohasem féltem a szeretettől 
és szerethettem, akik nem szerettek, 
hála legyen. 
 
Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 
hála legyen. 
 
Hogy amim nem volt, nem kívántam, 
és sohasem volt elég, aki voltam, 
hála legyen. 
 
Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 
hála legyen. 
 
Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 
hála legyen! 
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 
és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! – 
hála legyen, Uram! 
hála legyen! 
 



Szállást keres a Szent Család – jelentkezési határidő: 
november 23.  
Ebben az évben a járványhelyzet és a különböző 
szigorítások sajnos nem teszik lehetővé, hogy az adventi 

időszak alatt a megszokott módon létrejöjjön a „Szállást 
keres a Szent Család” imaest. Jelen helyzet miatt szeretnénk 

ezt úgy megoldani, hogy azoknak a részt venni kívánó 
családoknak a jelentkezését várom, (lehetőleg november 
23-ig), akik otthon, esetleg Skype-on együtt imádkoznak a 
Szent Családért az egyeztetett időpontban. Ilyen módon az 
imalánc megvalósulhat. Az otthoni hangulatot egy-egy 
énekkel, gyertya meggyújtásával tehetjük áhítatosabbá. A 
beosztást a már megszokott módon elkészítem, elküldöm 
a jelentkezőknek. Kérem, hogy aki szeretne az imaestben 
részt venni, értesítsen engem e-mailen, telefonon, vagy 
személyesen. Vigyázzatok magatokra és egymásra! 
Végh Pál (20/974-6563) 
 
A NEK Titkárság újra egyórás szentségimádásra és imára 
hív Krisztus Király ünnepének előestéjén – november 21-
én, 17 órai kezdettel – a 2021-es budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen az estén 
különböző helyszíneken együtt fogunk imádkozni az egész 
világon egymásért. Tarts velünk! gyűlünk, hogy Krisztust 
együtt imádjuk. A kápolnában személyesen is részt 
vehetsz, de online is csatlakozni lehet a 

kezdeményezéshez. A kápolnában részt vevők itt 
regisztrálhatnak, az otthonról csatlakozók pedig egyénileg 
itt.  
 
Adventi gyertyagyújtás. A szombat esti hagyományos 
gyertyagyújtásba idén a YouTube-csatornán lehet 
bekapcsolódni, a linket a levelezőlistára küldjük majd ki. 
Várom azoknak a családoknak a jelentkezését, akik egy-
egy alkalmat szívesen elvállalnak.                  György atya 
 
Vasárnap országos gyűjtés lesz a Magyar Karitász 
szegényeket támogató programjai számára.  
Részlet a MKPK november 15-i, Árpádházi Szent Erzsébet 
ünnepére írt körleveléből: Szent Erzsébet ünnepe arra 
emlékeztet minket, hogy ebben a segítségnyújtásban mi 
magunk is részt vehetünk, amikor november 22-én 
vasárnap anyagi támogatásunkkal azok munkáját 
könnyítjük meg, akik életüket embertársaik 
támogatására, a rászorulók és a betegek segítésére és 
gyógyítására szentelik, és teszik nap mint nap kockára. 
Az egyházi szeretetszolgálatokra és az idén 90 éves 
Katolikus Karitászra 2020-ban nagyobb teher hárul, mint 
korábban bármikor. Szent Erzsébet példája azt üzeni, hogy 
munkájukat támogatva mi magunk is, akár szobánk 
biztonságából is, részesei lehetünk ennek a 
szolgálatnak, és az ő kezükkel egybefonódva, mi 
magunk is kinyújthatjuk kezünket a szükséget 
szenvedők és betegek felé. „Senki sem menekülhet meg 
egyedül, önmagában” – tanította 2020. nagyböjtjében 
Ferenc pápa. Az egyházi év utolsó vasárnapjának, Krisztus 
Király ünnepének evangéliuma is a szolidaritás 
fontosságára hívja fel a figyelmünket: éhes voltam és ti 
ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok – szól 
a megdicsőült Jézus a jobbján állókhoz, az üdvösség 
útjaként állítva eléjük és elénk is a szolgáló szeretet 
cselekedeteit. A szeretet cselekedetei nemcsak a 
rászorultakon segítenek, hanem azokat is gazdagítják, 

akik szolgálnak, mert ezáltal Krisztushoz válnak 
hasonlókká. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, 
hogy az egészséges embernek sok kívánsága van és 
elegendő erőt érez magában arra, hogy ezeket meg is 
valósítsa. A betegnek és a nyomorban élőnek, az ínséget 
szenvedőnek azonban csak egy vágya van: hogy 
szenvedésétől, bajától megszabaduljon, de tehetsége és 
lehetősége talán hiányzik ehhez. Szent Erzsébet élete 
arra sarkall minket, hogy példája szerint és 
lehetőségeinknek, eszközeinknek megfelelően mi 
magunk is vegyünk részt a betegek és a szükséget 
szenvedők ínségének csillapításában, hogy egykor 
majd Jézus hozzánk is így szóljon: „Jöjjetek, Atyám 
áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek 
készített országot!” 
 
Adakozni otthonról is lehet:  

Gyümölcsoltó Boldogasszony Kápolna 
11100104-18246197-36000001 

A közleménybe, kérjük, írjátok be: "perselypénz". 
 
A keddi hittanórát Gyuri atya tartja este ½ 7 órai 
kezdettel, az új rendelkezésekre tekintettel csak online.  
 
A kápolnatakarítást november 27-én Brunner Noémi és a 
TT csoport, december 5-én pedig a Rozványi család 
vállalta. Köszönjük.                                       Futakfalvi Bea 
 
A Karolina Egyesület várja tagjaitól az idei és 
esetlegesen korábbról elmaradt tagdíjak befizetését 
november végéig, átutalással a 11711034-20811943 
számú OTP-számlára vagy névvel ellátott, lezárt 
borítékban a sekrestyében. Köszönjük mindenkinek, aki 
már rendezte a befizetést! 
 
Hamarosan elkészül a SarokPont felújítása, melyet a 
közösség nagylelkű adományaiból valósítunk meg. 
Nagyon büszkék vagyunk a közösség összefogására! 
Aki még szívesen hozzájárul a felújítás költségeihez, 
bedobhatja a kihelyezett perselybe, vagy adományát 
átutalással is eljuttathatja a Karolina Egyesület 11711034-
20811943 sz. bankszámlájára. Köszönjük! 
 

A járványhelyzet hírei  

– A vasárnap esti szentmise 6 órakor kezdődik. 
– Minden mise csendes, nincs zenei szolgálat. 
– A vasárnap fél 10-es és az esti 6-os misén is csak 
regisztrációt követően lehet részt venni. Mindkét misére 
ezen a linken keresztül lehet regisztrálni: 
https://forms.gle/53PeckWkmEMKHhRh8, mely minden 
levelezőlistára küldött levél láblécében, a honlapon, a Heti 
Híradóban, a facebook-oldalon és a facebook-csoportban 
is megtalálható. Ugyanazon a linken lehet mindkét 
szentmisére jelentkezni, akár hetekre előre is. Akinek 
problémát okoz a Google-űrlap használata, e-mailben 
vagy telefonon is jelentkezhet: a fél 10-es misére Nardai 
Katalinnál (nardaikati@gmail.com 06 20 999 3851), a 
vasárnap esti 6-os misére Végh Pálnál (vegh.pal@t-
online.hu 06 20 974 6563). A regisztrációt szombat este 
6 órakor (fél 10-esre), ill. vasárnap délben (esti 6-osra) 
lezárjuk, hogy mindenki időben tervezze meg, mikor jön 

KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETE 

https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/661
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szentmisére! A lemondásokat köszönjük, mert így 
felszabadul hely mások számára. 
– A regisztrációhoz nem kötött szentmiséken is szigorúan 
be kell tartani a másfél méteres távolságot. Arra kérünk 
mindenkit, hogy csak az előre, kék pöttyel kijelölt 
helyekre üljön le. Ketten érkező családtagok a dupla 
pöttyel jelölt helyekre (középső padsor) vagy székekre 
üljenek. Az ennél nagyobb létszámú családok pedig kérjék 
a segítő személy segítségét.  

– Az idősebbek védelme és az ültetés megkönnyítése 
érdekében újra kérjük, hogy a fiatalabbak és a családok 
lehetőleg a két regisztrációs szentmisére jöjjenek, az 
idősebbek pedig inkább a szombat esti és a vasárnap 
reggel 8-as misét válasszák. A 11 órás 
szentmise mindenki számára nyitva áll, használjuk ki ezt a 
lehetőséget is.  
– Aki a MKPK felmentése alapján otthon marad és 
szeretne szentáldozáshoz járulni, jelezze kérését Gyuri 
atyánál, az áldoztatók közül valaki szívesen elmegy hozzá.  

Olvasmány: Ez 34,11-12.15-17 
Téma: Az eljövendő Megváltó jó Pásztora lesz Isten 
népének, de ítélő bírája is. 
Izrael „pásztorai”: királyai s egész vezetése csődbe jutott. 
Ahelyett, hogy a szegények és gyöngék gondját viselték 
volna, magukat hízlalták (Ez 34,1-6). Eljött ezért rájuk az 
ítéletnap, a „sötét, komor nap”, vagyis Jeruzsálem 
feldúlása (Kr.e. 587). Most Isten maga lesz a nép pásztora. 
Veszett népét újra összegyűjti, földjére visszahozza. S 
főleg a gyöngére, a tévelygőre lesz gondja. – A 34,17 vers 
új szakaszt kezd és nem a pásztorokról, hanem a nyájról 
szól. A jó Pásztor a gyöngék jogaival törődik, amiket 
kihasználnak az erősek. A következő rész jelzi: Isten 
egyetlen Pásztort ád majd, és Vele új szövetséget köt 
(34,23-25). Ennek idejét és módját a szentíró nem mondja 
meg; az ígéret beteljesedése Jézus személye. 
  

Szentlecke: 1Kor 15,20-26.28     
Téma: Isten az egész világot átadta a megdicsőült 
Krisztusnak. 
Isten uralma annyit jelent, hogy Ő sokféleképp beleszól a 
történelembe, utoljára szent Fia által, aki Isten „utolsó 
szava”: a testté lett és megfeszített Ige. Isten Őt 
föltámasztotta halottaiból, és „mindent lábai alá vetett” (ez 
régi politikai, hadi szólás). Királlyá tette, hatalomra, 
méltóságra emelte. Teljes lesz Krisztus győzelme, mikor 
„utolsó ellenségét”, a Halált is legyőzi a föltámadásban. A 
jelenben az Egyház a keresztséggel és az ebből nyert 
élettel győz a halálon. Végleges pedig Krisztus győzelme 
akkor lesz, mikor már nincs többé bűn, nincs halál. Akkor 
az Atya a Fiú királyságát magával egyenlőként magába 
öleli, hogy mindenkin és mindenben uralkodjanak; vagy: 
hogy mindenben Isten legyen minden. Ezzel a kijelentéssel 
Szt. Pál elment az emberi értés, kimondhatás határáig. 
 

Evangélium: Mt 25,31-46 
Téma:  Valahányszor jót teszünk csak eggyel is a 
segítségre szoruló embertársaink közül, azt Jézussal 
tesszük 
Az Emberfia megjelenik majd a Király, Pásztor és Bíró 
méltóságában, és összegyűjti a Föld népeit. Az ítélet a 
jókra is meglepetés, akárcsak a rosszakra, és nyilvánvaló 
lesz, hogy az elválasztás minden népet és csoportot érint. 
Nemcsak a hit helyességéről lesz szó, hanem elsősorban 
a szeretet tetteiről. Az igazak egyenest megvallják, hogy 
nem ismerték meg Jézust a szegényben, betegben, s 
mégis azt mondja az Úr: „Nekem tettétek”, és jobbjára 
állítja őket. Jónéhány, aki jámboran beszélt és még tán 
csodákat is művelt, a ,,fekete'' kecskék (bakok) közt leli 
magát. Hogy egyik és másik oldalon mennyi áll majd, arról 
nem szól az Írás. 
 

Ünnepeink 

november 22. Szent Cecília szűz és vértanú, a Ceciliusok 
előkelő családjából származott. Szüzességi fogadalmat 
tett, és jegyesét, Valerianust isteni segítséggel nemcsak 
megtérítette, hanem hasonló életre vezette. Jegyesének 
testvérét, Tiburtiust, és az elfogatásukra küldött Maximust 
is Krisztus szeretetére és hitére vezette. Miután a három 
vértanúságot szenvedett, Cecília a Praetextatus 
katakombában temettette el őket. Almachius prefektus a 
szegényeket gyámolító és hitükben megerősítő Ceciliát 
külön kínzás alá vetette.  Sok gyötrelemnek vetették alá, 
míg végül kard általi halálra ítélték. A hóhér nem tudta 
lefejezni, bár háromszor csapott az elítéltre. Cecília a 
hagyomány szerint még három napig élt, és I. Orbán pápa 
megerősítette a szentségekkel halála előtt. 230 körül halt 
meg Alexander Severus császár idejében, és a Kallixtus 
katakombában lévő családi sírboltban temették el. I. Pascal 
pápa 321-ben a Cecília trasteverei háza fölé emelt 
templomba vitette át az épen maradt holttestet, amelyet 
1599-ben ugyancsak épen találtak.  
november 23. Szent Kelemen pápa, vértanú, Szent Péter 
harmadik utóda volt. Ismerte még az apostol-fejedelmeket, 
sőt, Szent Pál őt is köszöntötte a filippiekhez írt levelében. 
Pápasága alatt a korintusi egyházban zavargások 
támadtak, azért a béke és egyetértés érdekében 
dogmatörténetileg nagyon fontos levelet írt. 
Chersonesosba száműzték és ott is halt meg 101-ben. 
Holttestét Szent Cirill és Metód vitték vissza Rómába. 
november 25. Alexandriai Szent Katalin szűz, vértanú 
Egész élete, különösen szenvedéstörténete annyira 
legendás, hogy belőle a történeti magot kihámozni már 
lehetetlen. Tisztelete igen elterjedt a nyugati és keleti 
egyházban egyaránt. Sírja a Sinai hegyen épült Szent 
Katalin kolostorban van; kerékkel, karddal és könyvvel 
ábrázolják. Bölcseleti fakultások, diákok, prédikátorok és 
molnárok védőszentje. Maxentius (311-313) üldözései alatt 
Katalin a császárnak szemrehányást tett kegyetlenségei 
miatt. A császár ötven filozófust rendelt ellene, de ezek 
nem tudták meggyőzni, sőt, maguk is megtértek, ezért 
megégették őket. A császár Katalint kerékbe törette, és 
amikor a kerék összetört, lefejezték. 

A HÉT LITURGIÁJA 

A szegények világnapjával minden évben 
hangsúlyozom ezt az Egyház számára alapvető 
igazságot, hogy a szegények mindig velünk vannak 
(vö. Jn 12,8) azért, hogy segítsenek a 
mindennapokban felfedezni Krisztus jelenlétét. 

Ferenc pápa 
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