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Mindenszentek – Ma is élnek köztünk szentek 
Mindenszentek ünnepén nemcsak emlékezünk, 

hanem előrenézünk, hiszen a mi sorsunk is az lesz, 

hogy egyszer búcsúzunk és továbbmegyünk. Senki 

nem tud közömbös lenni ezen az estén, hiszen a 
legmélyebben érint mindegyikünket az élet értelmének 
kérdése, az elmúlás, és a folytatás. 

Az egyház az örök életről beszél. Van ennek egy 
határsávja, ahol számot kell adnunk, az ítélettel is 

szembe kell néznünk, ami nem okvetlenül afféle 
bírósági jelenet. A hittudósok szerint ez bennünk 
zajlik. A másodperc törtrésze alatt felismerhetjük, 
milyen irányba ment az életünk. Nem az egyes 

cselekedetek, az esetleges véletlenek számítanak. 
Magát az életet, annak tartalmát, értékét érezzük meg. 

A keresztény fölfogás szerint ez személyi 
beteljesülés, hazaérkezés és nem örök körforgás. Azt 
valljuk, nincs reinkarnáció, nincs visszatérés egy új 
kosztümben. Hiszen akkor az élet elvesztené a súlyát, 

értelmét. Egyetlen földi életünk van, amely alatt meg 
kell sokszoroznunk és továbbadnunk tehetségünket, 
képességünket. Isten épp ezt kéri tőlünk. Talentumokat 
kaptunk, amiket meg kellene sokszorozni. 

Az örök élet pedig Isten velünk megosztott élete. 

Sok „aktuális” kérdés és sürgős elintéznivaló között 
Mindenszentek ünnepe és halottak napja fura történés, 
ilyenkor a mennyországért való hálaadás, a 
halottainkról való megemlékezés meseszerűnek, 

életidegennek tűnhet. 
Keresztények közül sokan hiszik ugyan, hogy lesz 

majd örök élet, valójában azonban azt kívánják, hogy 

ez halasztódjék minél későbbre, olyan beláthatatlan 

messzeségbe, hogy ne is kelljen rá gondolniuk, mert 
félnek az élet és az örök élet között „átszállótól”, az 

ismeretlen haláltól. 
Pedig az első keresztények életét a nagy 

beteljesedés, a végső napok félelmetes, ugyanakkor 

reményt-adó ragyogása irányította. Úgy élték meg a 
végső időket, mint a legnagyobb és legbiztosabb 
realitást, amely alakította mindennapi életüket 

hirdetve, hogy nem az számít, hogy mikor is lesz az az 

eljövetel, hanem hogy készen találja őket. Nem az 
számít, mi lesz velem, hanem ki lesz velem? 

November elsején, minden szentnek az ünnepén ezt 

tanulhatjuk el a célba érkezettektől, előttünk járt 

példaképeinktől. Ekkor nemcsak a kanonizált szentek 
napja van, hanem a „névtelen” szenteké is, szüleinké, 
nagyszüleinké, tanítóinké, akik csendesen, néha 

teljesen észrevétlenül éltek, szerettek és célba jutottak, 
mennyország-éretté lettek. Ők sem születtek szentnek, 

hanem azzá váltak, és nem a saját erejükből, hanem 
Istennel. Mindenszentek ünnepe egy hatalmas 
családként láttatja az emberiséget, és azt tanítja, hogy 
keresztényként bárhol és bármikor élhetünk, 

számíthatunk mindenekelőtt Istenre és egymás 
imádságára, segítségére éppen úgy, mint egy 
családban. 

Az örök életnek van egy határsávja, ahol számot 
kell adnunk arról, sikerült-e önzetlenül, szépen 
szeretnünk. A túlvilág határsávjában ez lesz az 

egyetlen „beutazási jogcímünk” függetlenül 
balsikereinktől és tévedéseinktől. A Biblia szerint a 
„dobogós helyre” az kerül, aki irgalmas, tiszta szívű, 
apró szívességekre is készen álló. Ez a készség tesz 

teljessé, szentté. Egyetlen földi élet alatt kell „jól 

sikerülnünk”. Figyeljünk, mert a legkisebb jónak is van 
értelme, mert folytatódik és beteljesedik. 

A szentek olyan emberek, akik a jelent élik, de a 
jövőre irányítják a figyelmüket. A boldog-mondások 

első része kifejezi a jelen valóságát, de a második része 
már a jövő jutalmát ígéri. 

A szentek azt tanítják, hogy életünk boldogságát 

úgy találjuk meg, ha a szívünket egy másik valóságba 

horgonyozzuk le, Isten Országába, Isten valóságába. 
A szentek tisztelete nem azt jelenti, hogy valamiféle 

sablonkereszténység mellett szállunk síkra, hogy 
olyanra fazonírozzuk a szenteket, hogy szupermenek 

legyenek. Nem voltak azok. Eredeti emberek voltak, 

voltak hibáik, gyengeségeik, ám nem ragadtak meg 
ezeknél, Istenre bízták magukat, így hallhatja egy 
bűnöző élete végén, magától Jézustól: „még ma velem 

leszel a Paradicsomban!”. 
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A Szűzanya égi oltalma alatt tartottuk október 8-án a 
Szent Péter bazilika magyar kápolnájának a 
búcsúünnepét, Magyarok Nagyasszonya ünnepét a római 
magyar hívek jelenlétében. Németh Norbert atya, a Pápai 

Magyar Intézet rektora magyar nyelven mutatta be a 
szentmisét, melyen részt vett Habsburg-Lotharingiai 
Eduárd, szentszéki nagykövet, a Nagykövetség 
munkatársai és a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasai és 
munkatársai. 

Október hónapban magyar nyelvű szentmiséket 

mutattunk be: Milánóban, Torinóban, Nápolyban, 
Bariban, Loretoban, Calatabianoban, Rómában és 
Padovában. Október 31-én, hétfőn 17.00 órakor 
Mindenszentek Ünnepi szentmise lesz San Martino 

del Carsoban. Megemlékezünk az elesett magyar 
katonákról is Carsóban, amely az első világháború idején 
véres csaták színhelye volt. Pontos helyszín: San 
Martino del Carso - Sagrado /Via Bosco Cappuccio 4, 
34078 San Martino del Carso-Sagrado. 

November 1-jén 11.00 órakor megemlékezést tartunk 

a római Veranói Temetőben. A hagyományos 
temetőlátogatást mindenszentek ünnepén, november 1-
jén, hétfőn tartjuk. A Verano-i temető főbejáratánál 11 
órakor találkozunk. Resch András atya vezeti a 

temetőlátogatást. 
Novemberben a következő magyar nyelvű 

szentmisék lesznek: 

 November 1., 17.30- Verona Chiesa di San 
Bernardino -Convento Francescano (Stradone A. 
Provolo 28 - 37123 Verona) 

 November 20., 12.00 - Palermo Chiesa dei Salesiani 
(Via G. Di Blasi, 102 – 90135 Palermo) 

 November 27., 11.00 – Róma 

November 27-én, a hóvégi magyar szentmise előtt, 

10.30-kor nyílik a „A magyar katolikus jelenlét a 
világban” c. utazó kiállítás a római Szent István 
Vértanú Körtemplomban, amelyet Érszegi Márk, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium vallásdiplomáciai 
főtanácsadója nyit meg. A november 27-i szentmisén az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese fog 
játszani kortárs Mária darabokat Rajk Judit énekművész, 
a Zeneakadémia tanára, a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia címzetes tagja és Dobri Dániel 
zeneszerző, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs 
művészeti vezetőjének a közreműködésével. 

A kiállításmegnyitón és a szentmisén is részt vesz 
Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki 
átadja Szentmártoni Mihály S.J. atyának a 2022. évi 
Fraknói Vilmos díjat, 

továbbá Dr. Németh Norbert a római Pápai Magyar 
Egyházi Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész 

részére a magyar–szentszéki kapcsolatok előmozdítását, 
illetve a lelkipásztorok teológiai képzését segítő 
tevékenysége, valamint az Olaszországban élő és az oda 
zarándokló magyarok lelkipásztori ellátása érdekében 
végzett szolgálata elismeréseként a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést. 

Nagyon sok szeretettel gratulálunk ezekhez a fontos 
elismerésekhez! 

Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió „római 
szekciója” egy egésznapos lelki-családi napot szervez 
2022. november 26-án, szombaton a Szent István 
Házban. Délelőtt 10 órától közös zsolozsma, vezetett 
lelkigyakorlat, beszélgetés kis csoportokban, majd közös 
ebéd. Ha igény van rá, babysitterről tudunk 

gondoskodni. Délután a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász közreműködésével megismételjük a tavaly jól 
sikerült adventi koszorúkötést, továbbá bemutatkozik az 
általuk működtetett Castellum Teaház. Kérjük, hogy 

november 10-ig jelentkezzetek az alábbi email címen: 
hungarian.mission.italy@gmail.com 

Kérjük, hogy jelezzétek a gyermekek, illetve az olasz 
házastársak részvételét is. Reméljük, hogy ezt az első 
ilyen közös imádságos napot még sok követi! Köszönjük! 

 
Egyéb hírek: 

 Szentmártoni Mihály S.J. atya kapta idén a Szent 

Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 
Szent Atanáz díját. Sok szeretettel gratulálunk az 

elismeréshez! 
 2022. október 19-én a római közösség gyarapodott: 

megszületett Korzenszky Anna kislánya, Emma. 

 2022. október 16-án elhunyt Szőke Magdolna, a 
milánói közösség tagja, továbbá Kósa Alíz Welky, 

aki sokáig a cataniai közösség tagja volt. 
Nyugodjanak békében! 

 
A római Szent István Ház eseményei: 

 Folytatódik a magyar táncház. A dátumokról kérjük 

érdeklődjenek az alábbi email címen: 
szih@katolikus.hu 

 A következő Morzsa kocsmára november 18-án 
pénteken kerül sor. Ezen a napon Mátraderecske 
fog bemutatkozni, késő délutántól 
gyerekfoglalkozások, népművészeti és 
gasztronómiai bemutatók lesznek. A pontos 
programot e-mailben fogjuk kiküldeni, aki 
érdeklődik a Szent István Ház programjairól, az 
alábbi email címen jelentkezzen: 
magyarklub.roma@gmail.com 
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