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SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 
Magyarországon régi szokás szerint július 2-án ünnepeljük Szűz
Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kez-
dődnek az aratási  munkák, és  a  katolikus magyarság minden
munkáját a Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldog-
asszonynak nevezték el az ünnepet.
Mária Gábriel  főangyaltól  tudta meg, az angyali  üdvözletkor,
hogy idős rokona, Erzsébet áldott állapotban van. Azonnal útra
kelt, hogy a nehéz napokban  Erzsébet segítségére lehessen, aki
Keresztelő Szent Jánost hordta a szíve alatt.
E mai ünnep tartalma az a három hónap, amit Mária Erzsébet és
Zakariás házában töltött, egészen Keresztelő Szent János szüle-
téséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két mag-
zat, Jézus és Keresztelő János találkozását és János megszente-
lődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet
betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult a magzat.
Mária pedig elénekelte csodálatos hálaénekét, a Magnificatot. 
Sarlós Boldogasszony aránylag kései Mária-ünnep. A ference-
sek kezdték ünnepelni és terjeszteni a 13. század folyamán júli-
us 2-án, a Keresztelő Szent János születésének nyolcadát követő
napon. Az egész Egyházra VI. Urbán pápa terjesztette ki, majd
IX.  Bonifác  1389-ben  vigíliával  és  nyolcaddal  egészítette  ki.
IX. Pius az ünnepet május 31-re helyezte, a világegyház ma is
ezen a napon üli meg.
Magyarországon a 15. századtól vált Sarlós Boldogasszony tisz-
teltté, majd a barokk időkben teljesedett ki.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában a várandós édesanyák
oltalma. Hazánk északi vidékein az ünnepen fölvirágoztak egy
széket, és a ház elé állították, hogy ha arra járna a „nehézkes
Mária”, legyen hol megpihennie.
Az ünnep jellegzetes magyar neve – Sarlós Boldogasszony –
nem függ össze az eredeti egyházi elnevezéssel – Szűz Mária
látogatása Erzsébetnél – hanem az aratás kezdetére utal. Sarlós
Boldogasszony napján az aratók misét hallgattak, mialatt szer-
számaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az
aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak
a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és más-
nap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.    Magyar Kurír

Vendégünk: PISZTORA FERENC újmisés
Egy  bemutatkozásban  arról  kell  írni,  hogy  ki  vagyok?  Ezért
próbálom megfogalmazni, hogy ki is vagyok én.
Misszionárius. Vagyis küldött, akinek van mondanivalója, üze-
nete a világ felé: "Isten országa elérkezett". Van Isten, és az Is-
ten irgalmas.  Ez az üzenet  elcsépeltnek,  hiteltelennek tűnik a
mai világban. Számomra mégis "út, igazság és élet". Ha azt kér-
dezed, ki vagyok, azt mondom: Jézus küldötte, Isten embere,
pap vagyok. Próbálok eszerint élni.
Tíz évig (verbita) szerzetesi-misszionáriusi közösségben éltem
és érlelődtem. Ez idő alatt  sokat  változtam: nyitottabb lettem
más kultúrák, máshogyan gondolkodó emberek felé. A párbe-
széd során olyan kérdésekkel találkoztam, amelyek hitem és ön-
azonosságom újra és újra megfogalmazását provokálták ki. Há-
lás vagyok ezekért a találkozásokért! Fontosnak tartom új lelki-
pásztori utak keresését, új találkozásokat, hogy a XXI. századi
ember számára is érthető legyen az Örömhír. Jelenleg a kapos-
vári székesegyház káplánjaként igyekszem ezen fáradozni.
Örülnék, ha július 7-én (v) reggel a 9-es misén együtt ünnepel-
hetném Veled a kenyértörést, az Eucharisztiát! 

Szeretettel és imával: Pisztora Ferenc atya

ÉLETIGE, 2019. JÚLIUS
„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10,8)
Máté evangéliumában Jézus ezt kéri a „küldötteitől”. Ő szemé-
lyesen  találkozott  az  eltévelyedett  és  szenvedő emberiséggel.
Megesett rajta a szíve, ezért akarja megsokszorozni az aposto-
lok által az üdvösség művét, a gyógyítást, a szabadítást. Ők Jé-
zus köré gyűlve hallgatták szavait és küldetést kaptak, célt nyert
az életük. Elindultak, hogy tanúságot tegyenek Isten szeretetéről
mindenkinek.
Vajon mit kaptak ők „ingyen”, amit viszonozniuk kellene? Az
apostolok Jézus szavai, cselekedetei, döntései és egész élete ál-
tal  megtapasztalták Isten irgalmát.  Gyöngeségeik és korlátaik
ellenére megkapták a szeretet, a kölcsönös befogadás új törvé-
nyét, végül pedig azt az ajándékot, amelyet Isten minden em-
bernek nyújt: saját magát, közelségét a mindennapok útján, és
fényét  a döntéseikben.  Ez mérhetetlen nagy, viszonozhatatlan
kincs, valóban „ingyen” kaptuk. Azért kapták az apostolok és a
keresztények,  hogy  ők  is  közvetítsék  ezeket  az  ajándékokat
azoknak, akikkel találkoznak.
„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.”
Így írt erről Chiara Lubich 2006 októberében: „Jézus az egész
evangéliumban arra  szólít  fel minket,  hogy adjunk. Adjunk a
szegényeknek, a kölcsönt kérőknek, enni az éhezőknek, még a
köntösünket is. Viszonzást nem várva adjunk… Ő maga első-
ként adott: egészséget a betegeknek, bocsánatot a bűnösöknek,
életet mindannyiunknak. Az ösztönös, önző harácsolást Jézus a
nagylelkűséggel, a saját igényeink elsőbbségét a másokra figye-
léssel állítja szembe. A birtoklás kultúrájával szemben az adás
kultúráját hangsúlyozza. […]
Az e havi életige segít felfedezni minden cselekedetünk értékét,
a házimunkától a kerti- vagy a műhelymunkáig, a hivatali ügy-
intézéstől az iskolai teendőkig, a társadalmi, köz- és vallási fele-
lősség vállalásáig. Minden figyelmes és segítőkész szolgálattá
válhat. A szeretet új szemével találékonyan és nagylelkűen siet-
hetünk mások szükségletei  elé. Az ajándékok pedig körbejár-
nak, mert a szeretet szeretetet szül. Az öröm megsokszorozódik,
mert »nagyobb boldogság adni, mint kapni.«” (ApCsel 20,35)
Vergence, egy kongói kislány meséli: „Éhesen mentem iskolába
a barátnőmmel. Az úton találkoztam a bácsikámmal, aki adott
pénzt zsömlére, de aztán megláttam egy nagyon szegény em-
bert. Rögtön neki akartam adni a pénzt, de a barátnőm szerint
gondoskodnom kell magamról. Arra gondoltam, hogy én más-
nap kapok enni, de vajon a szegény kap-e? Így odaadtam neki a
zsömlére szánt pénzt, és nagy örömet éreztem a szívemben.”
„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.”
Jézus és az evangélium logikája szerint mindig azért kapunk,
hogy megosszuk, soha nem azért, hogy magunknak felhalmoz-
zuk. Ez minket is a felismerésre hív: erőt, tehetséget, képessé-
geket, anyagi javakat kaptunk, s használjuk mások szolgálatára.
Luigino Bruni közgazdász szerint „az ingyenesség […] bármely
tettünkre vonatkozhat. Ez nem „nem kerül semmibe”, épp ellen-
kezőleg. Az ingyenességnek nem nulla az értéke: végtelen nagy
kincs, amelyre csak újabb ingyenességgel válaszolhatunk.” Az
ingyenesség túlmutat a piaci, a fogyasztói és önző logikán, és
megnyit a megosztás, a társas és testvéri kapcsolatok, az adás
kultúrájára. A tapasztalat szerint az érdek nélküli szeretet igazi
provokáció pozitív és meglepő következményekkel, mely tűz-
vészként terjed tova a társadalomban. Így történt ez a Fülöp-szi-
geteken is 1983 óta.
Akkor nagyon nehéz politikai-társadalmi viszonyok uralkodtak
az országban. Egy csapat fiatal viszont megpróbált eredeti mó-
don pozitív változást elérni: kinyitották a ruhásszekrényüket, és
elővették a felesleget. Eladták a használtruha piacon, és az árá-
ból,  szinte  a  semmiből,  elindították  a  Bukas  Palad  („nyitott
kéz”) nevű szociális központot. Ez az ige vezérelte őket, lett a



mottójuk:  »Ingyen kaptátok,  ingyen is  adjátok.« (Mt 10,8)  A
kezdeményezéshez orvosok is csatlakoztak felajánlva szaktudá-
sukat, és sokan mások is megnyitották szívüket és otthonukat.
Így született  és fejlődött ez a széleskörű társadalmi kezdemé-
nyezés a legszegényebbek javára, mely ma is működik az or-
szág számos városában. Legnagyobb eredménye,  hogy idővel
maga a célcsoport vált saját felemelkedésének főszereplőjévé.
Rátaláltak emberi méltóságukra. Tiszteletteljes, szolidáris kap-
csolatokat építenek, példájukkal és odaadásukkal sokakat segí-
tenek kiemelkedni a szegénységből és felelősséget vállalni egy
újfajta együttélésben saját maguk, családjuk, lakóhelyük és kö-
zösségeik, valamint az egész világ javára.     Letizia Magri

FATIMA, PORTUGÁL KÖRÚT ÉS COMPOSTELA
2019. november 8-15.   (8 nap / 6 éjszaka)

Lelkivezetők: Michels Antal és Papp László atya
Utazás: menetrendszerinti  repülővel  Bp.  -Lisszabon,  majd
Porto–Lisszabon-Bp. útvonalon, Portugáliában autóbusszal
Indulás: Liszt  Ferenc  Nemzetközi  Repülőtérről  a  kora  hajnali
órákban a TAP légitársaság járatával
Szállás: hotel **/*** (2-3 ágyas szobák fürdőszobával)
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)
Program: 1. nap: Budapest – Lisszabon. Találkozás kora reggel
a pesti repülőtéren, majd utazás Lisszabonba. 2. nap: Santarém
– Fatima, 3. nap: Fatima, 4. nap: Batalha – Nazaré – Sitió –
Óbidos,  5.  nap:  Coimbra  – Santiago  de Compostela,  6.  nap:
Santiago de Compostela, 7. nap: Santiago de Compostela – Por-
to – Lisszabon. Kora este transzfer a repülőtérre, majd utazás
Lisszabonon át Budapestre (érkezés november 15-én, a 8. na-
pon) a hajnali órákban.  A légitársaság  a  menetrendváltozás

jogát fenntartja!  A programváltoztatás jogát a programok sor-
rendiségét illetően fenntartjuk! 
Utazás útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal lehetséges. Az
útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig érvényesnek kell
lennie. Jelentkezéskor kérjük a nevüket olyan formában megad-
ni, ahogy az az úti okmányban szerepel, az összes keresztnév-
vel. A repülőjegyet ez alapján állítják ki, és ha ott nem a teljes,
okmányokban szereplő név szerepel  a  légitársaság megtagad-
hatja  a  felszállást  a gépre.  A repülőjegyeket  indulás előtt  két
héttel állítja ki a légitársaság (addig mód van a javításokra). Ez-
után a név módosítására, javítására már nincs lehetőség, csak
komoly felár ellenében, mely összeget minden alkalommal a lé-
gitársaság határozza meg, s mely összeg változó lehet. 
Névmódosítás kezelési díja 3 500 Ft/fő.
Részvételi díj: 179 900 Ft/fő, mely tartalmazza az utazást a TAP
légitársaság menetrend szerinti járatával. Portugáliában és Spa-
nyolországban utazást busszal; magyar idegenvezetőt a teljes út
során; 6 éjszakai szállást; 6 alkalommal félpanziót; a fentiekben
felsorolt valamennyi programon való részvételt; lelkivezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza a repülőtéri illetéket, melynek
összege várhatóan 49 300 Ft/fő; egyágyas felár díját (43 415 Ft/
fő); útlemondási biztosítást (a részvételi díj árának 5 %-a (8 995
Ft/fő); szervízdíj, belépők és egyéb járulékos költségek összegét
(65  EUR/fő);  baleset,  betegség  és  poggyász  biztosítást  EUB
'Air & Cruise TOP’ kategóriában (80 éves korig 5 960 Ft/fő, 80
éves kor felett 14 900 Ft/fő).
Törzsutas kedvezménnyel: 170 900 Ft/fő (szeptember 18-ig)
A kedvezmények igénybevételének feltételeitől itt olvashat.
Utasbiztosítás külön fizetendő, mely az utazáson való részvétel
feltétele. Az irodánk által ajánlott utasbiztosítás költsége 5 960
Ft/fő. Info: www.missziotours.hu

http://www.missziotours.hu/

