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NOVEMBER 5. SZENT IMRE LITURGIKUS EMLÉKNAPJA 

Szent Istvánnak, a magyarok első királyának és feleségének, Bol-
dog Gizellának a hagyomány szerint több gyermeke volt. Így a Ké-
pes Krónika több fiúról tesz említést. A gyermekek azonban na-
gyobbrészt már kiskorukban meghaltak. Nevét is csak kettőnek is-
merjük. Volt egy Ottó nevű fiuk, aki valószínűleg még 1000 előtt 
született és korán elhunyt. A másik fiú, Imre nevét anyai nagybáty-
jától, II. Szent Henrik császártól vette (Henricus, Enricus, Emericus, 
Emreh, Imreh, Imre). Hogy melyik évben született, nem tudjuk biz-
tosan. Általában az 1007-es évet szokták elfogadni, de a legújabb 
történetírás az 1000 és 1007 közötti évekre teszi születésének ide-
jét, helyét pedig Székesfehérvárra.  
Imre herceg élete folyását nem könnyű követni, mivel legna-
gyobbrészt a krónikák és legendák gyér adataira vagyunk utalva, a 
legenda pedig a ,,liliomos herceg'' alakját még jobban kiszínezte, 
mint Istvánét. Szüzessége miatt századokon át valami nőies, fi-
nom, nem e világból való alaknak rajzolták. ,,Pedig -- írja joggal Sík 
Sándor -- Szent Imre kétségtelenül erőteljes, férfias jelenség volt. 
Kétféle vér egyesül az ereiben: apai és anyai öröksége bár kétféle, 
de édestestvére egymásnak. Mindkettő a hősiességnek, a hivatás-
nak, a heroizmusnak hagyománya. Az apai vér Árpád vére, aki 
maga is folytatója volt a honfoglaló ősök hősies hagyományának. 
Szent István hitvédő harcaiban átlelkesült, átszellemiesült ez a vér, 
de erejéből, bizonyos értelemben még ősi vadságából, fiatalos 
nyerseségéből is alig vesztett. A másik hagyományt az anyatejjel 
szívta magába: anyja Gizella, maga is szent életű Boldog, a regens-
burgi udvar szent levegőjéből jön.  
 Bizonyos, hogy a trónörökös nevelésére rendkívül nagy gondot 
fordítottak. A legendaíró szerint ,,már gyermekkorában is szorgal-
mas őrködés alatt nevelkedve'' fejlődött. Első nevelői minden-
esetre a szülei voltak, akik mindketten az életszentség útján jártak, 
s az ő hatásuk alatt érlelődött meg a kis királyfiban az az életideál  
és az az út, amelyet járni megtanult. Mint a korabeli íróknál olvas-
suk, István szenvedélyesen szerette fiát, nevét nap nap után bele-
foglalta imádságos megemlékezésébe, és nem szűnt meg Krisztus 
kegyes pártfogásába és a mindenkor szeplőtelen Szűz anyai oltal-
mába ajánlani. 
Gyökeres változás állott be Imre herceg nevelésében 1015-ben, 
amikor Gellért bencés szerzetes Velencéből jövet -- eredeti szán-
dékát, hogy a Szentföldre utazzék, megváltoztatva -- Pannóniába 
érkezett. Itt István udvarába vezették. A magyarok királya azonnal 
fölismerte benne a kiváltságos, nagy tudományú, szent életű szer-
zetest, és fia nevelőjévé tette. Imre királyfi hét éven keresztül ta-
nult kiváló mestere irányítása mellett. Elvégezte az akkori kor is-
kolafokozatait, megtanult latinul, s anyjától föltehetőleg németül 
is. Azt mondja a legenda, hogy Imre a ,,grammatikai mesterségnek 
minden tudományával betelt''. Egy velencei krónika szerint ,,tudós 
és szent'' volt. A világi tudományok mellett Gellért apát bizonyára 
beavatta őt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így ért-
hető, hogy olyan ifjú lett belőle „akit szeretett az Isten és tiszteltek 
az emberek”. Tizenöt éves korától atyja vette maga mellé, huszon-
három éves korában befejezettnek látta nevelését. 

A zsombói általános iskola 2011. óta viseli Szent Imre nevét. A 
fenntartóváltással, az egyházi iskolákhoz hasonlóan, valamilyen 
szent nevét kapta. Imre herceg életét ismerve úgy gondolom, hogy 
a legméltóbb példakép gyermekeink életében. 
Az apai imádság, a tudományokban való jártasság, ugyanakkor az 
ősök tisztelete és azok örökségének továbbadása fontos a neve-
lésben. 

Minden évben november 5-én egy rendkívüli tanítási nappal em-
lékezünk meg névadónkról. Idén sem maradt ez el, bár a vírushely-
zet miatt a protokoll betartása mellett, kicsit át kellett alakítani a 
versengést. A pedagógusok a legkülönfélébb, legötletesebb fel-
adatokkal készültek. Néhányat kiemelve (a teljesség igénye nél-
kül): anagramma, puzzle, liturgikus éneklés, rózsaablak színezése, 
gyurmákból ereklyék formázása, vadkanra lődözés darts-táblán, 
keresztrejtvény, memória játék, képkeresés.. 
Bízunk benne, hogy Szent Imre szellemisége, elkíséri gyermekeink 
fejlődését a felnőtté válás útján és méltók lesznek Imre herceg lel-
kületéhez. 

(Földiné Fülöp Katalin, archiv.katolikus.hu) 

 

RÖVID HÍREK 

• István atya állapota sajnos rosszabbra fordult. Nagyon ké-

rünk Mindenkit, imádkozzon! Fontos, hogy létrehozzunk 

egy imaláncot, javasoljuk az Irgalmasság rózsafüzért, Fáj-

dalmas rózsafüzért..minden ima számít! Adják tovább 

másoknak..”Szüntelenül imádkozzatok”. Bízunk a közös-

ség erejében és szeretetében. 

 

VASÁRNAP 

nov. 8. 

 

11:00 

 

 

 

 

17:00 

      ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 

+Jenei János és feleségéért, vala-

mint élő és +csal. tagok;  

továbbá a halva fekvő, szerető Édes-

anyáért 

 

Engesztelő imaóra 

KEDD 

nov. 10. 

 

 

8:00 

Nagy Szent Leó pápa és egyházta-

nító – E 

Szentmise 

SZERDA 

nov. 11. 

 Tours-i Szent Márton püspök – E  

CSÜTÖRTÖK 

nov. 12. 

 

 

17:00 

Szent Jozafát püspök és vértanú – E  

 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 

nov. 15. 

 

11:00 

 

 

17:00 

      ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

Galydacsi Tiborné élő és +családta-

gok; Batiz Tamás halála 1. évf.  

 

Engesztelő imaóra 


