
Ha én egyszer tûz lennék, meleget adhatnék.
Aki fázik mellettem, sok embernek szolgálnék.
Adnék fényt és meleget, erõmbõl, míg lehet.
Bár lennék a SZERETET.

Lepedus Janka

Magyar szentek

Karácsonykor közénk született Istenfiú maga volt a szeretet. 
Õt igyekszünk követni erõnk szerint. 
Akiknek ez a leginkább sikerül, akik a legigazabbak, a legtöbb jót

teszik, a legnagyobb áldozatot hozzák, azok már életükben kiragyognak
közülünk, haláluk után pedig szentként tiszteljük õket. 

Legyünk büszkék arra, hogy nem csak tudós Nobel-díjast, világjáró
felfedezõt, dicsõ királyt, hanem szentet is sokat adtunk a világnak. Né-
pünk hitben, erkölcsben, a közösségért ho-
zott áldozatban is nagy volt. 26 szent és 27
boldog neve kötõdik Magyarországhoz. Oly so-
kan vannak, hogy nevüket sem sorolhatjuk
mind fel.

Szent István az elsõ katolikus szent, akit az ortodox egyház is elis-
mert. Fiúutód nélkül maradva a Szent Koronát a Szûzanyának ajánlotta

fel, aki azóta is Magyar-
ország égi királynõ-
jeként vigyáz reánk. 

Szent István feleségét, Szent Imre édesany-
ját, Gizella bajor hercegnõt is boldoggá avatták.
Saját kezével hímezte a magyar koronázási pa-
lástot. Fiuk, Imre az ifjúság védõszentjeként
igen népszerû volt a középkori Európában, sõt
az amerikai kontinens a mi Szent Imrénk nevét
viseli, hiszen Amerigo Vespuccit is az õ tisztele-
tére keresztelték így. A tisztaság, az ártatlanság

jelképével, a fehér liliommal szokták ábrá-
zolni.

Imre herceg tanítója, a mártír Szent
Gellért püspök Budapest védõszentje lett.
Hatalmas szobra intõ és védõ jelként tartja a
keresztet a magyar fõváros fölé.

II. Erzsébet angol királynõ saját bevallása
szerint arra a legbüszkébb, hogy ereiben
Árpád-házi vér is folyik. Hogyan? Úgy, hogy
Skóciai Szent Margit, akit minden angol
királynõ anyjaként tartanak számon, Szent
István unokája volt. 

Szent László királyunk a vitézség, lovagiasság, rendíthetetlen hit
és tiszta erkölcs jelképe, Erdély védõszentje.

Szent István

Szent Gellért

A

Szent Imre

Skóciai 
Szent Margit
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Szent László leánya, Árpád-házi Szent Piroska Irén néven bizán-
ci császárné és ortodox szent lett.

II. András magyar király lányát, Árpád-házi Szent Erzsébetet a
német költõóriás, Goethe „a legnagyobb német asszonynak” nevez-
te, hiszen a thüringiai herceg jegyeseként ötéves korától Wartburg
várában nevelkedett. Alakját már
életében az irgalmasság, a jóság cso-
dái ragyogták körül. Az édesanyák
védõszentje. 

Árpád-házi Szent Ágnes cseh ki-
rályné III. Béla unokája volt.

IV. Béla király két leányát, Margi-
tot és Kingát szentté, egyet pedig,
Jolánt boldoggá avatták. Árpád-
házi Szent Kinga V. Boleszláv len-

gyel fejedelem hitveseként Kunigunda néven lett Lengyelország
és Litvánia védõszentje. A lengyelek „népük anyjaként” tisztelik.  

Kinga testvére, Árpád-házi
Szent Margit a Margit-sziget kis
apáca-királylánya szenvedéssel
tele, rövid életében mindvégig
Magyarországért imádkozott.  

Magyar királyleány volt Szent
Hedvig is, bár õ már nem az Árpád, hanem az Anjou-dinasztia
sarja. Nagy Lajos leánya Jadwiga néven lett a lengyelek szeretett
királynõje. Õ alapította a ma is híres krakkói egyetemet. 

Tudnotok kell, hogy Aquinói
Szent Tamás édesanyja is ma-
gyar származású volt. Nem vélet-

len tehát, hogy Rómában támogatta a magyar pálos rend pápai
elfogadását.  Az egyetlen magyar alapítású, Remete Szent Pálról
elnevezett szerzetesrendet esztergomi Boldog Özséb hozta lét-
re. A pálosok hófehér barátcsuhája lelki tisztaságukat és õsi tudá-
suk fényét tükrözi.

Kapisztrán Szent János Hunyadi János oldalán lett az 1456-os
nándorfehérvári diadal hõse. Seregével áttörte a török hajózárat,

bejutott a várba, és keresztjét magas-
ba emelve buzdította gyõzelemre a
védõket.

A jó pásztor életét adja juhaiért.
A közelmúlt három mártír egyházfõ-
je, Apor Vilmos, Mindszenty Jó-
zsef és Márton Áron a nemzetért,
az igazságért, a hitért vállalt áldozat
fényes példája. A székelység szent-
életû  gyulafehérvári püspökét, Márton Áront sem a börtön, sem a
kommunista meghurcoltatás nem tudta megtörni. 

Szent Piroska

Márton Áron

Szent Kinga

Szent Erzsébet

Szent Margit

Nagy magyarok – Napsugár, 2008. december



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Helvetica 12.0 point
     Origin: bottom left
     Offset: horizontal 42.52 points, vertical 14.17 points
     Prefix text: 'Nagy magyarok – Napsugár, 2008. december'
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     BL
     Nagy magyarok – Napsugár, 2008. december
     1
     H
     1
     1
     341
     116
    
     0
     12.0000
            
                
         Both
         2
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     42.5197
     14.1732
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



