EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Augusztus 19. Évközi 20. vasárnap.
Augusztus 20. hétfő: Szent István király, Magyarország fő védőszentjének ünnepe. Templomunkban reggel ½ 8-kor, Maroshegyen a Szent István kápolnában este 6-kor lesz szentmise. Délelőtt 10.30-kor a Szent
István király napi rendezvénysorozat keretében, ünnepi szentmisét tart Spányi Antal megyés püspök Fehérvár papságával a Szent Imre templomban. A szentmise után a megyés püspök megáldja az új kenyeret.
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja, a keresztény magyar
államalapítás emléknapja.
Augusztus 21. kedd: Szent X. Piusz pápa emléknapja.
Augusztus 23. szerda: Boldogságos Szűz Mária királynő emléknapja.
Augusztus 24. péntek: Szent Bertalan apostol ünnepe. Az esti szentmise után csendes szentségimádást tartunk a kápolnában.
Augusztus 26. Évközi 21. vasárnap.
* * *
Újságunkban Tanosné Boda Zsuzsanna, mentálhigiénés szakember, párkapcsolati coach –ról olvashatnak a
Testvérek, akit főleg azoknak ajánlunk a figyelmébe, akik valamilyen kapcsolati nehézségekkel küzdenek.

JELES NAPOK
AUGUSZTUS 20. – SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPE
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)
István ott áll két világ határán. A pogány istenkirályság és az Ószövetségtől ihletett, Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nemzetségének totemisztikus eredethagyománya, választottsága az Árpád-ház szentségi tekintélyében él tovább.
Anonymus mondja, hogy Álmos szent volt, mert tőle származtak a szent magyar királyok. Bár pogány, mégis méltónak találtatott a Szentlélek ajándékára. Az Emese-szimbólum érteti meg velünk Szent Istvánnak és
az Árpád-háznak feltűnő Boldogasszony kultuszai, az országnak az ő oltalmába ajánlását, mintegy a pogány
matriarchalis világkép továbbélését, szublimációját is. Ez a hit magyarázza, hogy a keresztény utódok templomot építenek Árpád sírja fölé, és alapítanak hasonlóképpen Mária tiszteletére Szeren, az első országgyűlés
mondai színhelyén monostort.”
Szintén még az archaikus pogány világot idézi az öregedő király életének ismert mozzanata: éjszakának
évadján meg akarják ölni. Ez a szándék még nyilvánvalóan a királygyilkosság pogány kultuszából érthető
meg: az utód örökölni akarja az ő bölcsességét, mágikus-szentségi erejét, tapasztalatait. István király nemcsak keresztény irgalmasságból bocsájtott meg a gyilkosnak, hanem azért is, mert még ismerte az ősi áldozati hagyományt. Krónikáinkból tudjuk, hogy honszerző őseink az új haza határán Álmost feláldozták: negyven napi pihenés és négy napi áldomás után megölték. Ezt a pogány fejedelemi karizmát nemcsak Árpád,
hanem hitük szerint minden ivadéka is örökölte. Ehhez járult még a szent király koronájának szinte élő személyként való tisztelet is: a megkoronázott király a szertartás által nemcsak közjogi elismertetésben, hanem
István és koronája szentségi karizmájában is részesül. Ezt a hiedelmet az integritas, illetőleg a sacralis
contactus, mágikus emanáció archaikus képzetvilága érteti meg velünk.
Az Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek a származás folytonosságára és hivatkoztak arra, hogy a király
egészen IV. Károlyig Árpád, illetőleg Szent István véréből származott.

