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Mária, az Egyház előképe 

Kedves Testvéreim! Folytatva az Egyházról szóló katekézist, ma 

Máriára mint az Egyház képére és modelljére szeretnék tekinteni. A II. 

Vatikáni Zsinat kifejezését idézve teszem ezt. A Lumen Gentium 

konstitúció mondja: „Az Istenszülő a hit, a szeretet és a Krisztussal való 

tökéletes egység rendjében az Egyház előképe, miként már Szent Ambrus 

tanította.” (63. p.) … 

2. Térjünk rá a 

második állításra: Mária a 

szeretet modellje. 

Hogyan élő példaképe 

Mária a szeretetnek az 

Egyház számára? 

Gondoljunk a rokonával, 

Erzsébettel kapcsolatban megmutatkozó szolgálatkészségére. Amikor 

meglátogatta Erzsébetet, Szűz Mária nem csak anyagi segítséget vitt neki – 

azt is –, hanem Jézust hordozta, aki a szíve alatt már ott élt. Amikor Jézust 

vitte abba az otthonba, az az örömöt, a teljes örömöt jelentette. Erzsébet és 

Zakariás boldogok voltak gyermekük várásától – ami az ő életkorukban már 
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lehetetlennek tűnt –, de teljes örömöt a fiatal Mária hozza nekik, mely 

Jézusból és a Szentlélekből fakad, és az ingyenes szeretetben, az örömök és 

gondok megosztásában, a segítségnyújtásban, a megértésben fejeződik ki. A 

Szűzanya nekünk is, mindannyiunknak el akarja hozni a nagy ajándékot, 

Jézust, és vele együtt hozza a szeretetét, a békéjét és örömét. Az Egyház 

ezért olyan, mint Mária: nem vállalkozás, nem humanitárius ügynökség, nem 

ONG (Nem Kormányzati Szerv); az Egyház arra küldetett, hogy 

mindenkinek vigye el Krisztust és az Ő evangéliumát. Nem önmagát 

hordozza: akár kicsi, akár nagy, akár erős, akár gyönge, az Egyház Jézust 

hordozza, és olyannak kell lennie, mint Mária, amikor meglátogatta 

Erzsébetet. Mit vitt neki Mária? Jézust. Az Egyház Jézust hordozza, ez az 

Egyház középpontja: Jézust hordozni!  

Ferenc pápánk szerdai katekézise 2013. október 16-án 

 

A bizánci művészet rejtelmei templomunkban 

A bizánci hagyományunk szerint az ikonosztázion jobb szélső képén 

a templom védőszentjét, fölszentelésének ünnepét jelenítik meg. 

Templomunkban vélhetően helyhiány miatt „csonka” képállvány került, ám 

eleink kreatívan törekedtek arra, hogy az ünnep képi ábrázolása ne maradjon 

el teljesen. A művészettörténészek egyöntetűen megjegyzik, hogy 

Petrasovszky Emmánuel és Takács István az oldalfalra azt a jelenetet 

örökítették meg, amikor Szt. István és Gizella megtekintik a veszprémvölgyi 

apácákat a koronázó palást hímzése közben. Ebben a motívumban nem 

csak a hazánkban korán kimutatható bizánci jelenlétet ábrázolták, hanem 

kreatív módon összekötötték a templomunk címünnepével. Csak a 
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figyelmes szemlélőnek tűnik fel, hogy a kép alján a „mi templomunk” 

látható, amint az Istenszülő leple rávetül. Ezen kép dramaturgiájából 

kiindulva döntöttünk úgy, hogy a jelenetet háromdimenzióssá bővítjük, így 

idén az Istenszülőhöz kötődő ereklyét és a magyar koronázási ékszerek 

hiteles másolatát is bemutatjuk templomunk búcsúján.  

Vélhetően még egy érdekes párhuzamot találunk a két relikvia 

között. Az Istenszülő övét számos alkalommal érintették fiatal 

asszonyokhoz, hogy a kívánt gyermekáldásban kérjék közreműködését. A 

koronázási ékszereket pedig ugyancsak egy fiatal házaspár 

közreműködésének köszönhetően került a templomunkba. Legyen 

családjainkon az Istenszülő áldása továbbra is! 

Sándor atya 

 

Az Istenszülő öve, pántja 

A legenda szerint Szűz Mária maga szőtte teveszőrből az övet, és 

halála előtt egy keresztény családnak ajándékozta. Az ereklyét nemzedékről 

nemzedékre adták tovább, 

és csak 300 év múlva 

adták helyezték el egy 

konstantinápolyi 

templomban. Az első leírt 

csoda VI. Bölcs Leó 

császár feleségének, Zoja 

Karbonopsinának 

(„Szenesszemű”) 



4 

meggyógyulásához kapcsolódik. A mai napig fennmaradt tanúvallomások 

szerint gonosz szellemek gyötörték, utolérte a gyengeséget és a betegséget. 

Buzgó imák után az Istenanya megjelent a császárnénak, és azt mondta, 

hogy meggyógyul, amint felhelyezi magára a Szent Övet. Ezt követően a 

pátriárka engedélyével felnyitották az ereklyetartót. Mindenki meglepetésére 

újszerűnek tűnt az öv, egyáltalán nem szenvedte meg az időt. Miután felvette 

az övet, Zoya valóban meggyógyult. A gyógyulás csodája után az övet a 

Blachernae templomba helyezték át, ahol az Istenszülő megjelent az 

oltalomleplével a legenda szerint. 

Az ereklye későbbi története meglehetősen bonyolult. A X. 

században részekre osztották és szétosztották a kolostorok között.  

 

Családi szemmel az ereklyéről 

Μindenfelett Szent Istenszülőnk Legtisztaságosabb Pántja testesíti 

meg azt a Szent kincset-ereklyét, amiről tudjuk, hogy az Istenszülő földi 

életében Ő maga készítette. Ez a mai napig Vatopedi Szent Kolostorában 

Athoszon, a Legszentebb Istenszülő kertjében található. E Szent Szövetet 

az Istenszülő saját kezével adta Szent Tamás apostolnak, ahogy az 

apolytikion is írja: "Ανερχόμενη Αγνή, χειρί Σου δεδώρησαι τω, Αποστόλω, 

Θωμά, την Πάνσεπτονζώνην Σου" -- „ jővén Szűz, kezed által SzentTamás 

Apostolnak ajándékoztad Legtisztaságosabb Pántodat”. Ismert, hogy e 

Szent Tárgy csodatevő a gyermektelenek számára csakúgy, mint azoknak, 

akik mártírként hordozzák keresztjüket, anélkül hogy hitüket vesztenék, 

töretlenül kérve a Legszentebb Istenszülő segítségét. Ezt a Szent szövetet 

számtalanszor vitték el őrzőhelyéről súlyos végveszélyekben (pl.: gyilkos 
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járványok esetén); még más vallásúak is, így törökök, sőt maga a Szultán is 

sokszor kérte a segítségét, a vallási fanatizmus ellenére is. Így vitték 1864-

ben a kolera idején Konstantinápolyba, vagy 1894-ben a Kisázsiai 

Madytosba is, amikor olyan sáskajárás pusztított, hogy a napot is eltakarták 

az egybefüggő sáskafelhők. A hajóval érkező Csodatevő Kegytárgy hatására 

a sáskák mind a tengerbe hullottak. E Legtisztaságosabb tárgy azonban 

mindenekelőtt az Istenszülő Menybevételének tanúsága is, hiszen 

mennyekbe emelkedésekor adta Tamás apostolnak. Ettől fogva 

évszázadokon keresztül hosszú utat járt be és sokáig a Vlachernoon 

templomában őrizték. Bölcs Leon császár elhozatta a palotájába a császárné 

meggyógyulása érdekében, aki hálából aranyszállal szövi át annak teljes 

felületét. Később az Istenszülő Szent tárgya a Vatopedi Szent Kolostorába 

kerül, mivel Kantakuzénosz János - aki lemondva a császárságról bevonul a 

kolostorba, hogy szerzetesként élje le hátralevő életét, - a kolostornak 

ajándékozza Azt. Családunkhoz is ekkor kerül Annak piciny darabja, (mely 

az arannyal való átszövésekor válik le ) amikor a Kantakuzénoszok és a 

Komnénoszok - amely császári család egyik ágának leszármazottai a 

Bonaparték is (eredeti nevükön Kalomérou) - Oitylóban konfrontálódnak 

egymással a Bizánci Birodalom apró maradványa kapcsán. Ezen 

„Legtisztaságosabb Részecske” - a Mindenkoron Szeplőtelen Istenszülő 

csodája által foganhatott és születhetett meg Lenkey Emmánuéla Panagiótta 

és Lenkey Emmánuél Panagiótész ikerpár (akik jelenlegi tulajdonosai, és 

Akik jelenlegi végveszélyből való szabadulását is biztosítani fogja); segítette 

családunk MagyarHonban évszázados viszontagságok melletti 

fennmaradását, és a Haza dicsőségéhez való hozzájárulását. A 

Görögkatolikus Egyház Tisztelt Vezetése kérésének örömmel megfelelve az 
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Istenszülő Szentséges Szűz október elsejei szent ünnepének idejére 

odaadjuk Szent Ereklyénket, hogy csodatevő ereje Legszentebb Istenanyánk 

áldásával együtt a tiszta hittel hódoló hívek seregére bőven és gazdagon 

áradhasson! 

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Istennek Szent Szülője ments meg 

minket!  

Lenkey család 

 

Dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg őket. 

A Pintér család felajánlásának köszönhetően templomunkban 

néhány napig látható Szent István koronázó koronájának pontos és hiteles 

másolata. Pintér 

József, a Pintér 

Művek alapító-

tulajdonosa volt az, 

aki finanszírozta az 

USA-ból 

Magyarországra 

visszaérkező Szent 

Korona 

restaurálását, illetve az ahhoz vezető évtizedeket felölelő kutatást. 

A műalkotást azok a szakemberek készítették, akik az eredeti 

koronát is restaurálták, és olyan kézi módszerekkel dolgoztak, mint a 

Krisztus után ezerrel élő elődeik. A Szent Korona rekonstrukcióját Gubán 

György zománcművész, Csomor Lajos aranyműves, és Solymár Károly 

üvegcsiszoló művész készítette el. A korona másolatát II. János Pál pápa 
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szentelte meg 2000-ben. A világ egyetlen Szent Koronájának, egyben a 

legrégebbi időkből fennmaradt európai királyi fejékének pontos mása egy 

fiatal házaspár, Kókány András és felesége révén került kiállításra 

templomunkban. 

  

Népszámlálási körlevél 

Magyarországon ebben az esztendőben október 1. és november 28. 

között népszámlálást tartanak. A népszámlálás nagyon fontos esemény nem 

csak az ország, hanem az egyházak számára is. Mi görögkatolikusok 

különösen is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden 

egyházunkhoz tartozó ember vallja meg görögkatolikusságát. Az erre 

vonatkozó kérdésre nem kötelező választ adni. Mi azonban tartsuk 

fontosnak, hogy erre a kérdésre is válaszolunk, és erre távolabbra került 

barátainkat, rokonainkat is buzdítsuk! Ebben kérjük a kedves hívek 

figyelmes együttműködését. 

 

Híreink 

Október elsején ünnepünk van, az Istenszülő oltalma. A 

szertartásokat a szokásos időpontokban végezzük. Az esti liturgia előtt 

kihelyezzük az Istenszülő övéből készült ereklyét hódolásra, amit a krétai 

érsek küldött számunkra erre az ünnepre. Illetve a magyar koronázási 

ékszerek hiteles másolata is ekkor érkezik templomunkba. 

Templomunk búcsúját október 2-án a 10 órai Szent Liturgiában 

tartjuk. A búcsúi szónok Kapin István atya lesz, aki egyben ezüstmisés 

áldást is ad. A liturgiát követő ünneplés és közös templomkerti ebéd miatt a 
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déli Liturgia ezen a napon kivételesen elmarad. Mindenkit szeretettel hívunk 

és várunk templomunk születésnapjának közös ünneplésére. 

Október 15-én Szentkútra zarándokolunk. A viteldíj 5000 Ft, ami 

az ebédet is tartalmazza.  

A Rottenbiller utcai káplánlakást szeretnénk felújítani Mihály 

atyáék beköltözése előtt. A felújításra rendkívüli gyűjtés hirdetünk. A nehéz 

gazdasági helyzet ellenére kérjük híveinket, hogy lehetőségük szerint 

adományukkal támogassák az egyházközség káplánjának méltó elhelyezését. 

Idáig már 480.000 Ft felajánlás érkezett, amit hálásan köszönünk. 

Ingyenes önkéntes beteglátogatói képzést indít a Budapesti 

Katolikus Kórházlelkészség. A soron következő képzés 2022. október 1-jén 

indul. A képzésre jelentkezni a Kórházlelkészség (06-1) 224-86-40-es 

telefonszámán, illetve Misi atyán keresztül lehet. 

A parókia irodájában népszámlálási pontot nyitunk, ahol technikai 

segítséget tudunk adni a kérdőív kitöltésében. Az önkéntesek jelentkezését 

továbbra is várjuk, különösen is a fiatalok köréből. 

Hálásan köszönjük azokat az adományokat, amelyeket 

egyházfenntartásra vagy perselypénzre személyesen vagy banki átutalással 

kapott közösségünk az elmúlt időszakban! Továbbra is szeretettel kérjük és 

fogadjuk az erre a célra nyújtott adományokat az alábbi elérhetőségen: 

Budapesti Görögkatolikus Parókia  

számlaszám:  11707024 – 20333546  

 

Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntesse fel a nevét és címét! 


