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Üdvözítőnk Anyja, 
védelmezd fiaidat

„Istenünk, te Mária szűzi anyasága
által örök üdvösséggel ajándékoztad
meg a világot” – hangzik ünnepélye-
sen ez az örömteli megállapítás a Bol-
dogságos Szűz Mária istenanyaságá-
nak ünnepén a szentmise könyörgésé-
ben. Anyaság és szüzesség egyszerre?
– tehetjük fel joggal a kérdést. Külön-
külön hétköznapi dolgok, de együtt
csoda, mely által újabb csodában ré-

szesülünk: az üdvösségben.
Mert az Üdvözítő szűz anyá-
tól születik.

Igen, anyaság, mely nem
teher, hanem áldott állapot.
Szüzesség, mely nem szégyen,
hanem ragyogó erény. Mária
tiszta testben és lélekben vára-

kozik – eleinte úgy tudja, arra, hogy Jó-
zsef felesége legyen –, de Isten mé-
lyebb nászra hívó érintése Mária min-
den képzeletét felülmúlóan hozzáad
ehhez egy még nemesebb küldetést:
Messiást szülő anyává lesz.

Mária különös szereplője a törté-
nelmünknek. Egyszerű názáreti lány,
aki kezdetben mit sem sejt, de már
élete első pillanatától kezdve körül-
öleli őt a kegyelem. Isten szelíden
megmutatja: noha a bűn megterhelte
az egész teremtett világot, ő nem
hagyja el gyengeségre hajlamos te-
remtményét, hanem maga jön el Fiá-
ban, hogy üdvösséget hozzon.

(Folytatás a 11. oldalon.)

Semmi sem természetesebb
annál, mint hogy az év
fordultával minden ember
számot vet az elmúlt eszten-
dővel, és tervezgeti a jövőt.
Sokan fogadkozásokat is tesz-
nek, hogy minden eddig elkö-
vetett hibájukat kijavítják, sőt
életüket is megújítják. Nincs
ebben semmi kifogásolnivaló,
sőt, nemes dolognak tartjuk,
hiszen az is jellemző ránk,
emberekre, hogy tudatosan és
nem végzetszerűen éljük az
életünket. A felismert jót sze-
retnénk megvalósítani szeret-
teink és a magunk érdekében
is. Feltétlenül szükségünk van
mindnyájunknak erre a jövő-
be tekintő reményre, amely
célt ad a következő napoknak,
hónapoknak és éveknek.

Legyen szabad néhány
gondolatban megerősíteni ezt
a jövőbe tekintő reményt, illet-
ve rámutatni annak keresz-
tény többletére is. Éppen a ka-
rácsonyi csoda, Jézus születé-
se segít bennünket felfedezni
a keresztény remény többletét
ahhoz az általános emberi bi-
zakodáshoz képest, amely
előreviheti ugyan az ember
életét, de nélkülözi Isten sze-
retetének közvetlen megta-
pasztalását. Hitünkből faka-
dóan valljuk, hogy minden
ember Jézus által nyer üdvös-
séget, s minden ember – hívő
és nem hívő egyaránt, tudva
vagy tudatlanul – az ember
természetébe írt örök élet utá-
ni vágyából meríti a maga kis
jövőjéhez szükséges terveket.
Jézus születésében ragyogott
fel nekünk az üdvösség napja,
amely minden embert Isten
szeretetébe akar vonni.

Az ember sokféle tervet és
gyönyörű jövőt tud kigondol-
ni, de az isteni, örök távlatok
nélkül mindez mégis hiányos,
véges marad. A legnagysze-
rűbb emberi célok is meghiú-

sulhatnak az emberi gyenge-
ség, rövidlátás vagy gonosz -
ság miatt. Viszont ha tervein-
ket a gondviselő Isten akara-
tához igazítjuk, nincs olyan
emberi erő, amely képes lenne
keresztülhúzni őket. Vörös -
mar  ty szerint a remény betel-
jesülése csak akkor valósul
meg az ember örömére, ha az
céljaiban is nemes, és Isten
akaratához igazodik: „Nézd a
világot: annyi milliója, / S köz-
tük valódi boldog oly kevés. /
Ábrándozás az élet megrontó-
ja, / Mely, kancsalúl, festett
egekbe néz. / Mi az, mi em-
bert boldoggá tehetne? /
Kincs? hír? gyönyör? Legyen
bár mint özön, / A telhetetlen
elmerülhet benne, / S nem
fogja tudni, hogy van szív-
öröm. / Kinek virág kell, nem
hord rózsaberket; / A látni vá-
gyó napba nem tekint; / Kéjt
veszt, ki sok kéjt szórakozva
kerget: / Csak a szerénynek
nem hoz vágya kínt. / Ki szív-
ben jó, ki lélekben nemes volt,
/ Ki életszomját el nem égeté, /
Kit gőg, mohó vágy s fény el
nem varázsolt, / Földön honát
csak olyan lelheté. / Ne nézz,
ne nézz hát vágyaid távolába:
/ Egész világ nem a mi birto-
kunk; / Amennyit a szív fel-
foghat magába, / Sajátunknak
csak annyit mondhatunk.”
(A merengőhöz)

Jézus születésével elérke-
zett hozzánk a biztos remény,
hogy életünket még a bűn
sem rombolhatja szét végér-
vényesen, ha Istennél kere-
sünk megújulást. Sok-sok em-
bertársunk vigasztalhatatla-
nul reményvesztetté válik,
amikor sikertelenségek érik,
pedig lehet, hogy csak a terve-
iken vagy azok irányán kelle-
ne változtatni. Csak meg kel-
lene hallaniuk a költő szavait:
– „… mindig és mindig: / bű-
nökben édesült, iramult na-

pok / habjaiban fuldokló em-
berek, / egy szalmaszállal,
tudjátok-e? / talán a menthe-
tetlent mentitek. // – … kívül
és belül: / poklosan örvényült,
háborult világ, / de a remény
sohasem meghaló, / ha min-
den utolsó szalmaszál / AB-
BÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!”
(Nagy Gáspár: Jegyezvén szal -
maszállal)

XVI. Benedek pápa Pál apos-
tol levelét idézte – „reményre
vagyunk megváltva” (Róm
8,24) –, amikor arról tanított,
hogy a keresztény egziszten-
cia sajátossága a remény. Erre
a reményre támaszkodva
hisszük, hogy minden nehéz -
séggel meg tudunk küzdeni
életünk folyamán. Ezért a ke-
resztény remény bizalom a jö-
vőben, várakozás Isten meg-
váltó szeretetének kinyilvánu-
lására. Ebben van az a többlet,
amely megkülönbözteti a ke-
resztény reményt az általános

emberi reménytől. „Aki nem
ismeri Istent, lehet, hogy sok-
féle reménye van, de végső
soron remény nélkül, a nagy,
az egész életet hordozó re-
mény nélkül él (vö. Ef 2,12).
Az embernek igazi, nagy és
minden törésen átvezető re-
ménye csak Isten lehet – az az
Isten, aki »mindvégig«, a » be-
teljesedésig« (vö. Jn 13,1;
19,30) szeretett és szeret.”
(Spe salvi 27.) Ez az Isten sze-
retetéből táplálkozó remény
tesz bennünket bátorrá, aggo-
dalom nélkülivé és nyitottá
arra, hogy Isten szeretete nap
mint nap meglepjen bennün-
ket, ajándékaival és elvárásai-
val egyaránt. Nem ijedünk
meg az élet kihívásai közepet-
te, hanem bátran Isten szere-
tetébe vetjük a reményünket.

Fontos hangoztatnunk azt
is, hogy a hívő ember  remé-
nye éppen amiatt csalhatat-
lan, mert nem az emberi erő-

ben, de még csak nem is a te-
remtett dolgokban bízik, ha-
nem egyedül Istenben: „Bíz-
zatok, én legyőztem a vilá-
got” (Jn 16,33). Jézus ígéreté-
ben bízva bátorítjuk magun-
kat és egymást is: Ne féljünk
a jövőtől! Isten akaratát senki
és semmi nem tudja végleg
feltartóztatni és különösen
nem megakadályozni. A ne-
hézségek közepette is bátran
álljunk azok mellé, akik Isten
országának építésén szorgos-
kodnak. Bizonyos szempont-
ból még Máté Péter méltán
népszerűvé vált slágere is
eszünkbe juthat: „ne féljünk
az újtól, mert az jót hozhat
nekünk, / Talán abban van az
utolsó remény.”

Minden megkeresztelt em-
ber egyenként is, de az Egy-
ház közösségében is arra ka-
pott meghívást, hogy a sok
szempontból halványuló re-
ményt ébren tartsa az emberi-

ség számára. „Amint Jézus
anyja a mennyben – testében
és lelkében már megdicsőül-
ten – mintaképe és kezdete
annak az Egyháznak, amely-
nek az eljövendő világkor-
szakban kell teljessé válnia,
ugyanúgy ezen a földön a biz-
tos remény és vigasztalás jele-
ként mindaddig ragyog az Is-
ten zarándoknépe előtt, amíg
el nem jön az Úr napja (vö.
2Pt 3,10)” (Lumen gentium
68.). Az Egyház, de az egyes
hívő ember sem töltené be
krisztusi küldetését, ha nem
törekedne a keresztény re-
mény fenntartására.

Az első keresztényekről azt
olvassuk, hogy telve voltak re-
ménységgel. Vajon mi volt a
titkuk? Miből táplálkozott a
reményük, hiszen szorongat-
tatások között éltek ők is? S
miként mi, ők is hitetlen több-
ségű társadalomban laktak.
Az Apostolok cselekedeteiben
megtaláljuk a választ a kérdé-
sünkre is: „Állhatatosan kitar-
tottak az apostolok tanításá-
ban és közösségében, a ke-
nyértörésben és az imádság-
ban” (ApCsel 2,42). Tartsuk
ezt szemünk előtt, már csak
azért is, mert ebben az évben
fővárosunkban láthatjuk ven-
dégül az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszust!

Végül hadd idézzem útmu-
tatásként mindnyájunk szá-
mára Szent II. János Pál pápa
ars poeticáját, amelyet a Nagy
Jubileumi Évre készülve adott
minden kereszténynek, s
amely nemcsak akkor volt
időszerű, hanem ma is igaz:
„Hálával emlékezzünk a
múltra, szenvedéllyel éljük a
jelent, és bizalommal nyíljunk
meg a jövő előtt: Jézus Krisz-
tus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké!” (Novo millen -
nio ineunte)

Így kívánok az Új Ember
minden olvasójának erős hi-
tet, szilárd reményt és sok ke-
gyelmet az Úr 2020. évében!

Veres András 
győri megyéspüspök, 

a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia 
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Ne féljünk 
az újtól

A megfogant élet 
védelme 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november 13-án kiadott, Megúju-
lás a szeretetben című körlevelében már foglalkozott a megfogant emberi élet vé-
delmének fontosságával, azonban a téma rendkívüli aktualitása miatt szeret-
nénk külön is hangsúlyozni az Egyház ezzel kapcsolatos álláspontját. Püspök
elődeink 1956. szeptember 12-én körlevelet adtak ki, mivel akkor tették rende-
letileg lehetővé Magyarországon a művi ter hes ségmegszakítást. Az akkori do-
kumentum nyelvezete régiesnek tűnhet, azonban tartalmát tekintve semmit
sem vesz tett időszerűségéből.

„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszület-
tél volna, megszenteltelek” (Jer 1,5) – olvashatjuk Jeremiás próféta könyvében,
amivel a szent szerző azt erősíti meg, hogy az élet nem a születéssel, hanem a
fogantatással kezdődik. A Katolikus Egyház katekizmusa 2270. pontjában ez áll:
„Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni
kell. Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismer-
ni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez.”

(Folytatás a 3. oldalon.)



2 EGYHÁZ 2020. január 5.

Kedves testvérek, jó napot kí-
vánok!

Az Apostolok cselekedetei-
nek könyvében azt olvassuk,
hogy az evangélium útja meg-
állás nélkül folytatódik a vi-
lágban, és áthalad Efezus vá-
rosán, megmutatva teljes üd-
vözítő jelentőségét. Pálnak kö-
szönhetően mintegy tizenkét
ember megkeresztelkedik Jé-
zus nevében, megtapasztalják
a Szentlélek kiáradását, aki új-
jászületést hoz nekik (vö.
ApCsel 19,1–7). Az apostolon
keresztül pedig sokféle csoda
történik: a betegek meggyó-
gyulnak és megszállottak
megszabadulnak (vö. ApCsel
19,11–12). Ez azért történik,
mert a tanítvány hasonlít Mes-
terére (vö. Lk 6,40), és jelenva-
lóvá teszi őt azáltal, hogy közli
testvéreivel ugyan azt az új éle-
tet, amelyet tőle kapott.

Istennek az Efezusba betö-
rő hatalma leleplezi azokat,
akik Jézus nevét akarják fel-
használni ördögűzésekhez
anélkül, hogy lelki felhatalma-
zással rendelkeznének (vö.
ApCsel 19,13–17), és felfedi a
varázsmesterségek gyengesé-
gét, amelyekkel sokan fel-
hagytak azok közül, akik
Krisztust választották. Fel-
hagytak a varázsmesterségek-
kel (vö. ApCsel 19,18–19). Va-
lódi fordulat ez egy olyan vá-
ros életében, mint Efezus,
mely a varázslótevékenység
híres központja volt! Lukács
így hangsúlyozza a Krisztus-
ban való hit és a varázslás ösz-
szeegyeztethetetlenségét. Ha
Krisztust választod, akkor
nem fordulhatsz varázslóhoz:
a hit azt jelenti, hogy bizalom-
mal egy megbízható Isten ke-

zébe helyezzük magunkat, aki
nem okkult praktikákon ke-
resztül, hanem kinyilatkozta-
tásban és ingyenes szeretettel
ismerteti meg magát. Talán
valamelyiketek azt mondja
nekem: „Ó, igen, de ez a va-
rázslás dolog már idejétmúlt:
ma, a keresztény civilizáció-
ban ilyen már nem történik.”
De legyetek csak óvatosak!
Kérdem tőletek: hányan men-
tek jósoltatni magatoknak ta-
rot kártyával, hányan mentek
tenyérjóslásra vagy kártyave-
tésre a jósnőkhöz? Ma is élnek
nagyvárosokban olyan gya-
korló keresztények, akik ilyes-
miket csinálnak. Arra a kér-
désre pedig, hogy „ha hiszel
Jézus Krisztusban, miért
mégy a varázslóhoz, a jósnő-
höz és a hozzájuk hasonlók-
hoz?”, azt válaszolják: „Hi-
szek Jézus Krisztusban, de ba-
bonaságból elmegyek hozzá-
juk is.” De könyörgök: a va-
rázslás nem keresztény! Ezek
a dolgok, amelyek arra szol-
gálnak, hogy kitalálják a jövőt
vagy kitaláljanak sok mindent
vagy megváltoztassanak élet-
helyzeteket, nem kereszté-
nyek! Krisztus kegyelme min-
dent elhoz neked: imádkozz,
és bízd rá magad az Úrra!

Efezusban az evangélium
terjesztése kárt okoz az ezüst-
művesek kereskedelmének –
egy újabb probléma –, akik
Artemisz istennő-szobrokat
készítettek, egy vallásgyakor-
latból igazi üzletet csináltak.
Kérlek benneteket, gondol-
kodjatok el ezen. Az ezüstmű-
vesek, mivel azt tapasztalják,
hogy ez a sok pénzt hozó te-
vékenység csökken, zavargást
szerveznek Pál ellen, és a ke-

resztényeket azzal vádolják,
hogy válságba sodorják a kéz-
művesek csoportját, Artemisz
szentélyét és ennek az isten-
nőnek a kultuszát (vö. ApCsel
19,23–28).

Pál ezután Efezusból Jeru-
zsálem felé veszi az irányt, és
elérkezik Milétoszba (vö.
ApCsel 20,1–16). Ott elhívatja
az efezusi egyház véneit – a
presbitereket; ma papokat
mondanánk –, hogy „lelki-
pásztori” utasításokat adjon
nekik (vö. ApCsel 20,17–35).
Pál apostoli szolgálatának vé-
génél járunk, és Lukács ismer-
teti velünk búcsúbeszédét,
egyfajta lelki végrendeletet,
amelyet az apostol azokra
hagy, akiknek az ő távozása
után vezetniük kell az efezusi
közösséget. Ez az Apostolok
cselekedetei könyvének az
egyik legszebb része: javas-
lom, hogy vegyétek elő ma az

Újszövetséget, a Bibliát, és ol-
vassátok el a 20. fejezetből
Pálnak ezt a búcsúzását az
efezusi presbiterektől; Milé -
toszban búcsúzik. Jó látni,
ahogyan az apostol elbúcsú-
zik, és azt is megérthetjük,
hogy a mai papoknak hogyan
kellene elbúcsúzniuk, sőt,
hogy az összes kereszténynek
hogyan kellene elbúcsúznia.
Gyönyörű ez a szakasz!

A buzdító részben Pál a kö-
zösség vezetőit bátorítja, akik-
ről tudja, hogy utoljára látja
őket. És mit mond nekik? „Vi-
gyázzatok magatokra és az
egész nyájra!” Ez a pásztor
munkája: vigyázni; vigyázni
magára és a nyájra. A pásztor-
nak vigyáznia kell, a plébá-
nosnak vigyáznia kell, virrasz-
tania kell, a papoknak vigyáz-
niuk kell, a püspököknek, a
pápának vigyázniuk kell. Vir-
rasztani, hogy őrizzük a nyá-

jat, és vigyáznunk kell ma-
gunkra is. Vizsgáljuk meg lel-
kiismeretünket, hogy lássuk,
miként teljesítjük ezt a vigyá-
zási kötelességünket. „Vigyáz-
zatok magatokra és az egész
nyájra, amelynek őrzőivé tett
titeket a Szentlélek, hogy pász-
torként gondoskodjatok Isten
Egyházáról, amelyet tulajdon
vérével szerzett magának!”
(ApCsel 20,28) – ezt mondja
Szent Pál. A püspököktől a
Krisztus drága vére által meg-
váltott nyájhoz való a legna-
gyobb közelség követeltetik
meg, és készen kell állniuk ar-
ra, hogy megvédjék a „farka-
soktól” (ApCsel 20,29). A püs-
pököknek nagyon közel kell
lenniük az emberekhez, hogy
őrizzék és megvédjék őket;
nem szabad elszakadniuk az
emberektől. Pál, miután rábíz-
ta ezt a feladatot Efezus veze-
tőire, Isten kezébe helyezi és

„kegyelmének szavára” bízza
őket (ApCsel 20,32), mely
minden növekedésnek a ková-
sza és az életszentség útja az
Egyházban, és felszólítja őket,
hogy hozzá hasonlóan saját
kezükkel dolgozzanak, hogy
ne jelentsenek terhet mások-
nak, támogassák a gyengéket
és tapasztalják meg, hogy „na-
gyobb boldogság adni, mint
kapni” (ApCsel 20,35).

Kedves testvérek, kérjük az
Urat, hogy újítsa meg ben-
nünk az Egyház és az általa
őrzött hitletétemény iránti
szeretetet, és tegyen minket is
felelőssé a nyáj őrzéséért, tá-
mogatva a pásztorokat imád-
sággal, hogy az isteni Pásztor
szilárdságával és gyengédsé-
gével forduljanak mások felé.

Fordította: 
Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

A jóslás, a varázslás nem keresztény 
December 4-én a Szentatya folytatta az Apostolok csele-
kedeteiről szóló katekézis sorozatát. Ebben a 17. elmél-
kedésben Pál apostol efezusi szolgálatáról és a vénektől
való elbúcsúzásáról beszélt. Ferenc pápa katekézisét tel-
jes terjedelmében közreadjuk, magyar fordításban.

Gyerekként mindig rácsodálkoz-
tam édesanyám erszényére. Volt
benne egy hely, amely csak nekünk,
gyerekeknek volt fenntartva. Ami-
kor fizetett, gyakran kikandikált a
fényképünk. Sosem kérdeztem, mi-
ért tartja magánál a fényképünket és
édesapánkét, hiszen egyértelmű
volt, miért. Az idő változik, a lényeg
nem. Ma már legtöbbször a telefo-
nunkban vagy a közösségi oldalak
kiemelt helyein őrizzük a családi fo-
tókat. Magam is jólesően nézegetem
és mutatom meg másoknak a legfél-
tettebb kincseimet, a családomat –
feleségemet és gyermekeimet – ábrá-
zoló fotókat. Jó tudni, hogy bár a
nap folyamán az idő és a tér elvá-
laszt bennünket, ez a kapocs mindig
összeköt.

Krisztus fényképe is itt van ve-
lünk. Nem hagyott magunkra ben-
nünket, mindennap számíthatunk
rá. Nem csak imáinkban, egyéni és
közösségi liturgikus ünnepléseink
alkalmával találkozhatunk vele. Va-
lóságosan velünk maradt itt, a föl-
dön: az Oltáriszentségben. Olyan ti-
tok ez, amely előtt leborulunk, s
amelyet teljes valójában fel nem fog-
hatunk.

Jézus jelenléte figyelmes és gyen-
géd. Ha egyedül vagyunk, vagy ha
öröm ér bennünket, a templomba be-
térve valóságosan ott találhatjuk őt a
tabernákulum örökmécsessel megvi-
lágított csendjében. A szentmise ün-
neplésében, a bűnbánat szentségé-

ben megtisztulva magunkhoz
vehetjük. Amikor az áldoztató
a kezünkbe helyezi az Oltári-
szentséget, meg is érinthetjük
s egy pillanatra a kezünkben
tarthatjuk őt, aki mindent
fenntart, aki mind annyi unkra
gondot visel.

Az Oltáriszentségben jelen
lévő titok különösen megha-
tározza az idei esztendőt, hi-
szen szeptember 13. és 20. kö-
zött, a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus idején is őt
ünnepeljük majd, a köztünk
lévő Krisztust. Három éve ké-
szülünk erre az ünnepre, s a
készület meghatározta egész
magyar egyházunkat és éle-
tünket. A felkészülés éveiben
szívünkbe ivódtak az imád-
ság igazságai. Hogy nem va-
gyunk egyedül, mert van
mennyei Atyánk, aki minden
élet forrása. Ő elküldte hozzánk
Szentlelkét, és segítségével felismer-
hetjük, s egyre jobban szerethetjük
az Oltáriszentségben valóságosan je-
len lévő Krisztust.

A felkészülő imádság szívét szá-
momra a Krisztust megszólító sza-
vak jelentik, melyeket ízlelgetve egy-
re közelebb kerülhetünk a titokhoz:
„Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és
táplálékunk, orvosunk és békessé-
günk.”

Ferenc pápa szívesen és gyakran
él a hasonlattal, hogy az Egyház

olyan, mint egy tábori kórház: benne
mindenki sebeket hordoz, és min-
denki kötözésre, megváltásra vár. Er-
re a sérült mivoltra világít rá életével
és munkásságával a tavalyi eszten-
dőben az atyai házba költözött Jean
Vanier. Hiszen a sérültek világában,
közöttük élve döbbenünk rá, hogy
mi, „egészségesek” vagyunk az iga-
zán sérültek. Mert szeretetünket, cse-
lekedeteinket annyiszor szövi át az
érdek, a számítás. Holott csupán
egyvalami fontos: hogy az önérdekű-
séget magunkról lehántva, őszin tén

szeressünk. Isten képi ségünk ben az
Urat tükrözzük. Mennyei orvosunk,
ő, aki szeretetével, kegyelmével min-
dig megelőz, képes arra, hogy meg-
gyógyítson bennünket. Rajtunk mú-
lik, hogy engedjük-e gyógyítani.

Az eucharisztikus kongresszus
mellett egy másik, számunkra fontos
ünnepre is hívjuk a tisztelt Olvasót.
Az Új Ember hetvenötödik születés-
napját ünnepeljük idén. A laphoz kö-
tődő első emlékeim iskolás éveimre
nyúlnak vissza. Nagyváradi szülőhe-
lyemen a rendszerváltás után az Új

Ember valódi kincsnek szá-
mított. Hesz Márta nővér, az
Úristen váradi könyvtárosa
adta kézről kézre, családról
családra a mindig késve ér-
kező, ám jelenlétében mégis
mindig aktuális lapszámot.
Ha nincs az Új Ember Kalen-
dárium, amelynek lapjain rá-
találtam későbbi gimnáziu-
mom címére, ahová el is
küldtem a jelentkezésemet,
az egész életem másképpen
alakult volna. Az Új Ember
mindannyiunk életét valósá-
gosabbá, ünnepibbé, közös-
ségibbé tette.

A régiek úgy tartották, a
név kötelez. Pál apostolnak
az efezusi akhoz intézett so-
rai egybecsengenek az Eu-
charisztikus Kongresszus
céljával: a megújulással, az
új emberré válással, azzal,

hogy Isten képmásaiként igaz és
szent emberekké érjünk. Hivatá-
sunk és feladatunk megélésében az
Oltáriszentségben velünk lévő Jé-
zus segít bennünket. Erre a közös
ünneplésre hívunk mindenkit. S
egyúttal kérjük olvasóink imáit,
hogy legyen erőnk naponta elköte-
leződni Krisztus és egymás mellett,
és soha ne lankadjunk a megtérés
útján. Így vihetjük el az ő erejét és
örömét minden emberhez.

Kuzmányi István
Fotó: Pixabay

Őszintén szeretni és új emberekké válni
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az élet Isten ajándékozó
szeretetének a gyümölcse. Az
1956-os körlevélben így fogal-
maztak elődeink: „A mi éle-
tünk is, Kedves Hívek, fogan-
tatásunkkal kezdődött. Akkor
lehelte Isten belénk a halhatat-
lan lelket, amelyet az ő kép-
mására teremtett. Áldottak le-
gyenek szüleink, akik jelentke-
zésünket e világra áldozatos
lélekkel fogadták. Áldott le-
gyen édesanyánk, aki gondo-
san óvakodott minden olyan
lépéstől, amely nekünk ott a
szíve alatt ártalmunkra lehe-
tett volna; és édesapánk is, aki
vigyázott anyánkra mimiat-
tunk. Örömmel vártak, előre
találgatták nemünket, tanács-
kozták meg nevünket, készí-
tették számunkra a bölcsőt, a
ruhácskákat! A mennybéli
Atya fizessen nekik ezért a jó-
ságukért, és a Szűzanya sze-
resse őket; mi meg köszönjük
nekik, hogy életben tartottak
és meg nem öltek minket!”

Fájdalmas felkiáltásként
hangzik fel több mint hatvan
évvel ezelőttről a kérdés:
„Hogy meg nem öltek min-
ket? Hát ez is lehetséges lett
volna? […] Isten az ember ter-
mészetébe oltotta a szülői sze-
retetet…”, ezért a magzat
szándékos megölése az Isten
által adott törvény szerint bűn.
Megdöbbenéssel kell megálla-
pítanunk, hogy több honfitár-
sunk halt meg ter hes ség -
megszakítás következtében a
XX. században, mint amennyi
magyar esett el a világhábo-
rúkban.

A korabeli körlevél is meg-
erősítette: „Elismerjük, hogy a
terhesség megszakításának
sok jó szándékú híve van,
nemcsak nálunk, hanem kül-
földön is mindenütt; és né-
mely országban […] a törvény
is megengedi azt. Akik pedig
a terhesség megszakítását
megengedhetőnek tartják, a
többi közt szociális okokra, pl.

a szülők nehéz megélhetési
körülményeire, lakáshiányra
stb. hivatkoznak.” Azonban
azt is hozzátették: „De vigyáz-
zunk, Kedves Hívek: nem sza-
bad bűnt cselekedni azért,
hogy könnyítsünk magunkon,
sem rosszat tenni, hogy jó kö-
vetkezzék belőle. […] A Te-
remtő nem hagyja el azokat,
akik benne bíznak! […] »Ne
aggódjatok megélhetéstek mi-
att, hogy mit esztek vagy mit
isztok, sem testetek miatt,
hogy mibe öltözzetek!... Hisz
tudja mennyei Atyátok, hogy
minderre szükségtek van. Ti
keressétek első sorban az Isten
országát és annak igazságát,
és a többit is mind hozzá kap-
játok« (Mt 6,25sk.).”

Ma, amikor a társadalom
döntő többsége a szabad ön-
rendelkezés mindenek felett
való fontosságát vallja, nem
szabad megfeledkeznünk ar-
ról sem, hogy a terhes ség meg -
szakítás az anya egészségére is
hatással van. A körlevél úgy
fogalmaz: „Amikor a terhes-
ség bekövetkezik, akkor az
egész anyai test átáll a magzat
növelésére […] a vérkeringés
is új utakat vesz, arrafelé, ahol
a születendő gyermek van, és
ha most eltávolítják ezt a gyer-
meket, hirtelen brutálisan
megzavarják a szervezet meg-
indult működését, ami oly
megrázkódtatást idéz elő az
anya szervezetében, amelyet
nehezen hever ki, és amelynek
káros nyomai maradnak.” Ezt
követik a lélektani hatások:
„mert a lelkiismeret megmoz-
dul a szülőkben, különösen az
anyákban […] felborul a csalá-
di béke, és amiként gyakran
előfordul az, hogy a világra
jött gyermek megjavítja a

rossz házasságot, hasonlókép-
pen bizony sokszor megtörté-
nik, hogy a világra nem enge-
dett gyermek elrontja a jó há-
zasságot.”

A szociális következmé-
nyekről így írtak bő hatvan év-
vel ezelőtt: „Vianney Szent Já-
nos negyedik gyermeke volt
szüleinek, [Boldog Antoine-
Frédéric] Ozanam, Párizs szegé-
nyeinek világi apostola szin-
tén a negyedik, Hans Memling
festőművész hatodik, [Willi-
am] Shakespeare, a nagy angol
drámaíró harmadik, [Wolfgang
Amadeus] Mozart a hetedik,
[Johann Sebastian] Bach a nyol-
cadik, [Joseph von] Fraunhofer,
a nagy fizikus tizedik, Franklin
Benjamin a tizenhatodik, Loyo-
lai Szent Ignác a tizenharmadik
[…] gyermeke volt szüleinek.
És így folytathatnók. Ha szüle-

ik nem engedték volna a vi-
lágra jönni ezeket a nagy em-
bereket, az emberiségnek ez
igen nagy vesztesége lett vol-
na.” Majd így folytatják: „Hiá-
nyozni fognak a munkáskezek
is, ha nem lesz gyermek a csa-
ládban; kevés lesz a fiatal, és
sok lesz az öreg, és az öregek
eltartása súlyosan fog nehe-
zedni a fiatal nemzedékre. […]
Ahol több a gyermek, ott ezek
különböző jelleműek, és így
kicsiben a társadalom képét
nyújtják. Megtanulják egy-
mást segíteni, támogatni, egy-
más hibáit elviselni, és ezt a
készséget a családon kívül is
hasznosítják.”

Magyarországon 1956-ban
rendelettel tették legálissá az
abortuszt. Azóta 6 millió hon-
fitársunk nem születhetett
meg művi terhesség meg sza -

kítás következtében, ez majd-
nem annyi élet, mint ahány
gyermek ugyanennyi idő alatt
hazánkban világra jött. Azok-
nak a számát, akik más, példá-
ul a megfogant élet méhfalba
való beágyazódását megaka-
dályozó beavatkozások követ-
keztében nem születhettek
meg, még megbecsülni sem
tudjuk.

Jól tudjuk, hogy nagyon
sok anya nehéz élethelyzeté-
ben folyamodik az abortusz-
hoz mint kézenfekvő kiútnak
tűnő megoldáshoz. Szeret-
nénk buzdítani ezeket az
anyákat: kérjenek segítséget a
tágabb családjuktól, az állami
és egyházi szociális hálózattól.
A gazdag Isten mindig kínál
alternatívákat is: merjenek az
abortuszon kívül más, valódi
megoldást keresni vagy adják

örökbe a gyermeket, mert
számtalan jólelkű házaspár
boldogan felnevelné. Így szo-
rult élethelyzetében is válhat
hőssé az anya, ha mégsem a
halált választja, hanem az élet-
re mond igent.

Minden megfogant életért
az anya és az apa egyaránt fe-
lelős. Szent II. János Pál pápa
azt is hangsúlyozza, hogy a ki-
látástalannak tűnő élethelyzet-
ben választott abortusz lehet
olyan szituáció eredménye,
amelyért elsősorban nem az
asszony, hanem az apa, a csa-
lád vagy a környezet a felelős.
Minden apát arra buzdítunk
és az anya közelében élő csa-
ládtagokat is bátorítjuk, hogy
álljanak az anya mellé.

Amikor idén május 25-én a
Szentatya, Ferenc pápa az
„Igen az életre! A törékeny élet
drága ajándékának gondozása”
című konferencia résztvevőit
fogadta, így fogalmazott:
„Egyetlen emberi lény sem
összeegyeztethetetlen az élet-
tel, sem életkora, sem egészsé-
gi állapota, sem létminősége
miatt. Minden magzat, aki hírt
ad magáról egy nő méhében,
ajándék, aki megváltoztatja
egy család történetét: egy apá-
ét és egy anyáét, a nagyszülő-
két és a testvérekét”.

Hálát adunk Isten előtt
mindazokért, akik igent
mondtak és mondanak az élet-
re, egyben szeretettel és imá-
val bátorítunk mindenkit,
hogy merje elfogadni és ki-
bontakoztatni az élet ajándé-
kát. „Kiálts, ne szűnj meg kiál-
tani!” (Iz 58,1) Aprószentek
ünnepén, december 28-án
imáink legyenek kiáltások,
amelyek által Isten tanítása
meghallgatásra találhat és ál-
dássá válhat a világban.

Budapest, 
2019. december 28-án, 
aprószentek ünnepén

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia

Fotó: Pexels.com

A megfogant élet védelme
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek és Tamás József se-
gédpüspök lemondását, egyben 2019. de-
cember 24-én Kovács Gergelyt, A Kultúra
Pápai Tanácsának irodavezetőjét gyulafe-
hérvári érsekké nevezte ki.

Kovács Gergely 1968-ban született Kézdivá-
sárhelyen. Teológiai tanulmányait 1987-ben
kezdte meg a gyulafehérvári szemináriumban,
majd 1990-ben Rómában folytatta. A Collegi-
um Germanicum et Hungaricum növendéke-
ként a Gregoriana és Lateráni pápai egyeteme-
ken tanult.

1993-ban pappá szentelték a gyulafehérvári
érsekség számára. Római tanulmányait 1996-
ban fejezte be egyházjogi doktorátussal, ezt kö-
vetően egy évig káplánként dolgozott Marosvá-
sárhelyen.

1997 augusztusától A Kultúra Pápai Tanácsá-
nak irodavezetője. A Kléruskongregáció és a Rota
Romana Bíróság munkatársa. 2019. november 25-
én kinevezést kapott a Hittani Kongregáció azon
bizottságába, amely a házasságok hit javára törté-
nő felbontásának eljárásait vizsgálja ki. Tudomá-
nyos cikkei külföldi és belföldi folyóiratokban je-
lentek meg, A Kultúra Pápai Tanácsa által kiadott
Cultura e Fede folyóirat felelős igazgatója.

2012 februárja óta Márton Áron, 2016-tól Hám
János, 2017-től Bódi M. Magdolna bol dog gáavatási
ügyének posztulátora.

Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári ér-
sek püspökké szenteléséig és beiktatásáig – mely-
ről a későbbiekben intézkednek –, Jakubinyi
György nyugalmazott érsek apostoli kormányzó-
ként vezeti a Gyulafehérvári Főegyházmegyét.  

*

Kovács Gergely többek között a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia (MKPK) fenntartásá-
ban lévő Pápai Magyar Intézet Vigi lancia Bizott-
ságának a tagja.

Gergely atya idén a tavalyi november végéig,
három éven át írt az Új Ember számára vasárnapi
elmélkedéseket. 

Érdekesség, hogy Márton Áront XI. Piusz pápa
81 éve, 1938-ban ugyancsak december 24-én ne-
vezte ki gyulafehérvári püspökké. Kovács Ger-
gely Márton Áron boldog gá ava tási ügyének
posztulátora. A kinevezett érsek évről évre zarán-
doklatot szervezett Márton Áron nyomában,
hogy a hívek jobban, mélyebben megismerhessék
a püspök életútját, életének legfontosabb helyszí-
neit. Két zarándokúton, 2014-ben és 2015-ben,
munkatársaink is részt vettek.

Forrás: Vatikáni Hírszolgálat
Fotó: Bókay László

Kovács Gergelyt gyulafehérvári
érsekké nevezte ki Ferenc pápa

Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi
György gyulafehérvári érsek és Ta-
más József segédpüspök lemondását,
egyben 2019. december 24-én Kovács
Gergelyt, A Kultúra Pápai Tanácsá-
nak irodavezetőjét gyulafehérvári ér-
sekké nevezte ki. A nyugalmazott ér-
sek elköszönő körlevelét adjuk közre.

Isten kegyelméből már 29 éve annak,
hogy Szent II. János Pál pápa kinevezése
alapján a Csíksomlyói Segítő Mária kegy-
templomában püspökké szentelt Francesco
Colasuonno apostoli nuncius. Három évet
b. e. Bálint Lajos, Erdély első érseke mellett
szolgáltam mint segédpüspök, majd 25 év
következett a megyésfőpásztori érseki
szolgálatban. Egyházi törvénykönyvünk
401. kánonja előírja, hogy a püspök 75 éves
korában beadja a lemondását a Szentatyá-
nak. Azt is említi a kánon, hogy – ha beteg-
ség vagy bármilyen más ok akadályozza
püspöki szolgálata teljesítését – korhatár
előtt is lemondhat. Ez az én esetem: a tör-
vénykönyv szerint volna még egy bő
évem, de a sok öregkori gyengeség miatt
lelkiismeretben úgy éreztem, hogy le kell
mondanom. Még a Szentatyát fogadhattuk
Csíksomlyón, de utána azonnal beadtam a
lemondásomat. A válasz most jött meg,
2019. december 24-én, amikor a Szentatya
kinevezhette az utódomat, Kovács Gergely
atyát gyulafehérvári érseknek. Ez tehát az
utolsó körlevelem. Kedves kötelességem-
nek érzem, hogy elköszönjek Tőletek. Elő-
ször is a jó Istennek köszönöm a papi hiva-
tást és hogy megtartott mindvégig kegyel-

mében. Köszönöm a Szűzanyának, hogy
mindig támogatta pap fiát. Köszönöm
védszentjeimnek és Kis Szent Teréznek,
hogy mindig megtapasztalhattam oltalmu -
kat. Nektek is köszönöm, hogy 29 éven át
elfogadtatok, elviseltétek hibáimat, gyen-
geségeimet. Köszönöm min denkinek – se-
gédpüspök úrnak, akinek a kódex értelmé-
ben benyújtott, korhatár – 75 év – szerinti
lemondását szintén a mai napon fogadta el
a Szentszék; munkatársaimnak, a pap test-
véreknek és nektek, kedves híveim, hogy
mindig mellém álltatok és együtt halad-
hattunk azon az úton, amelyen a Jó Pász-
tor vezet minket az örök boldogság felé.
Mindenkitől szeretnék bocsánatot kérni,
aki úgy érzi, hogy megsértettem. Higgyé-
tek el, hogy nem akartam senkit sem meg-
bántani. Amikor hivatalomnál fogva eljá-
rást kellett indítanom valaki ellen, én szen-
vedtem a legjobban. Kérésem: – Ahogy en-
gem is elfogadtatok, ugyanazzal a szeretet-
tel fogadjátok utódomat,  Kovács Gergely
kinevezett gyulafehérvári érseket is. A
funkcióról le lehet mondani, de az atyaság-
ról soha; amikor a családapa nyugdíjba
megy, lemond az állásáról, de megmarad
halálig felelős családapának. Így van a
püspökkel is… 

Kegyelemteljes karácsonyt és Kisjézus-
és Szűzanya-áldotta boldog új esztendőt
kívánok Kedves Mindnyájatoknak. 
Gyulafehérvár, 2019. decem ber 24., kedd

Jakubinyi György 
nyugalmazott érsek, apostoli kormányzó

Forrás: RomKat.ro

Jakubinyi György 
elköszönő levele



Francia–kanadai munkás-
családba született,  Alfred Bes -
sette néven. Születésekor
olyan gyengének tűnt, hogy
még aznap megkeresztelték.
Egészsége egész életében tö-
rékeny maradt. Kilencéves
volt, amikor elvesztette édes-
apját: ács volt, ám éppen
munka nélkül maradt, favá-
gást vállalt, és balesetben egy
fatörzs összezúzta. András
édesanyja nem bírta sokáig
egyedül a tíz gyermek neve-
lését, három évvel később
meghalt. Az akkor tizenkét
esztendős gyermek egy farm-
ra került, cselédnek. Ám
gyönge egészsége miatt nem
bírta a nehéz munkát, és el-
küldték. Volt ezután cipész,
pék, kovács, gyári munkás,
de sehol nem voltak vele
megelégedve.

Megismerkedett a Keresz-
tes Kongregációval, és hogy
végre menedéket találjon va-
lahol, huszonöt évesen csatla-
kozott a rendhez mint világi
testvér. Ekkor vette föl az
André nevet. Tudták róla,
hogy nem elhivatottságból je-
lentkezett – a rendi testvérek tanítással foglal-
koztak ugyanis, ő pedig még írni-olvasni sem
tudott –, ugyanakkor mély imádságos lelkület-
ről és őszinte Istenhez fordulásról tett tanúsá-
got. Édesapja emléke miatt különösen tisztelte
az ács Szent Józsefet.

Gyönge egészsége miatt a rendből is eltaná-
csolták, ám ő fellebbezett a püspöknél. Végül
1874-ben letette a szerzetesi fogadalmakat.
André testvér a rend által fenntartott montre-
ali Notre-Dame College-ban kapott feladatot
mint portás. Idős korában sokszor viccelődött:

„A noviciátus végén az elöljáróim ajtót mutat-
tak nekem, és én ott maradtam negyven évig.”

Különös szeretettel fordult a szenvedőkhöz,
hűségesen kitartott a betegek szolgálatában –
látogatta őket otthonaikban, és mindenkiért
imádkozott, aki csak kérte. Évente körülbelül
nyolcvanezer levél érkezett hozzá ilyen kérés-
sel.

1904-ben fölkereste Montreal érsekét, hogy
szeretne egy templomot építeni Szent József
tiszteletére a Mount Royal nyugati lejtőjén. Az
érsek engedélyt adott, de pénzt nem. André

testvér ekkor gyűjtésbe kezdett: haj-
vágást vállalt az iskola diákjainál,
cserébe adományokat kért. Egy év
alatt csak kétszáz dollár jött össze, de
ez nem szegte kedvét, és fölépítette
azt, ami futotta a pénzből: egy sze-
rény fakápolnát. Az adományok pe-
dig hirtelen megsokszorozódtak, hi-
szen a gyógyulást kérők is segítettek.

André testvér már nem érte meg,
de 1939-re elkészült a Szent József-
oratórium. Ez Kanada legnagyobb
temploma és nemzeti kegyhelye.
Szent II. János Pál pápa elismerte,
hogy számos csodás gyógyulás tör-
tént itt.

L. K.
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GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A helyes élet jutalma

Te legyél a mi örömünk, aki jövendő jutalmunk
vagy, legyen a mi dicsőségünk tebenned, a századok
során mindenkor. Ámen.

A Iesu nostra redemptio kezdetű himnusz
záróversszaka a harmadik versszak gondola-
tát folytatja. Minthogy a keresztény ember leg-
hőbb vágya az Úr színének látása, ezért kéri az
Urat, hogy ő legyen az öröm és a színelátás
boldogsága mint jutalom. Soraival Szent Ágos-
ton Isten városáról című művének tanítására
utal: „Az lesz az erény jutalma, aki az erényt
adta és önmagát ígérte neki, önmagát, akinél
semmi nem lehet jobb és nagyobb. Mert mi
mást jelent, amit a próféta által mondott: »Iste-
nük leszek, ők meg az én népem lesznek«,
mint hogy »Én leszek az, aki megelégíti őket,
én leszek, amire az emberek őszintén vágy-
nak: élet, üdvösség, táplálék, gazdagság, di-
csőség, tisztesség, béke és minden jó«? Helye-
sen értjük így az apostol szavait is: »Hogy Is-
ten legyen minden mindenben.« Ő lesz vágya-
ink végső célja, akit majd vég nélkül látunk,
untalan szeretünk, fáradhatatlanul dicsérünk.
Ez az ajándék, ez az érzület, ez a cselekvés,
amint maga az örök élet is, közös lesz mind -
annyiunk számára.” (Szent Ágoston: Isten vá-

rosáról 22,30,1) Ezért is akar a szerző erényes
életet élni: irgalmasságban, jogban és szeretet-
ben. Végső soron Krisztusban akar dicsekedni
mostantól fogva örökké: „Ezt mondja az Úr:
Ne a bölcsességével dicsekedjék a bölcs, s ne az
erejével az erős, és a gazdag se a gazdagságá-
val dicsekedjék, hanem aki dicsekedni akar,
azzal dicsekedjék, hogy van benne értő lélek,
és ismer engem, mert én vagyok az Úr, és én
kegyelemben, igazságban és hűségben kormá-
nyozom a földet; ezekben lelem kedvemet –
mondja az Úr” (Jer 9,22–23; 2Sám 2,10). Vala-
mint: „Így senki sem dicsekedhet Isten előtt.
Általa van nektek életetek Krisztus Jézusban,
aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunk-
ká, megszentelődésünkké és megváltásunkká
lett. Így teljesül az Írás: »Aki dicsekszik, az Úr-
ban dicsekedjék« (1Kor 1,29–31; 2Kor 10,17)”.

A himnusz XIII. századtól nyomon követ-
hető eucharisztikus értelmezése és alkalmazá-
sa éppen arra épül, hogy a jutalom zálogát
már ma megkapjuk, midőn Krisztus eucha-
risztikus testét és vérét magunkhoz vesszük,
szentségimádás és szentséglátogatás során
imádva szemléljük.

Sztankó Attila

Tapasztaljuk, hogy akit vagy amit nézünk,
az befolyásolja a gondolkodásunkat, szemléle-
tünket. Ezért fontos visszaemlékeznünk arra,
hogy az új évezred hajnalán Szent II. János Pál
pápa arra tanított bennünket, szegezzük tekin-
tetünket az Úr Jézus arcára (Novo millennio
ineunte 16.). Erre bátorít minket Ferenc pápa
is, amikor azt kéri, hogy szemléljük a jászol-
ban fekvő megtestesült Igét (Admirabile
signum 1.8). Ebben segít mindannyiunkat az
Isten Igéjéről szóló csodálatos karácsonyi him-
nusz János evangéliumában (Jn 1,1–18).

Az evangéliumi részletet olvasva szemléljük
az Igét, a második isteni személyt, aki öröktől
fogva szeretetkapcsolatban van az Atyával, aki
általa és érte teremtett mindent. Ő az, aki értel-
met, rendet, biztonságot és szépséget ad a vi-
lágnak. Ő maga az élet forrása (Jn 1,1–4). Ez a
hittitok arról biztosít bennünket, hogy a kör-
nyezetünkben tapasztalt nem kevés zavar és
bizonytalanság ellenére Isten Igéje, Jézus Krisz-
tus az a biztos viszonyítási pont, akire mindig
rábízhatjuk magunkat, aki alapján élhetjük és
rendezhetjük földi életünket. Ő az, aki legyőzte
a halált, aki mindenkit meghívott az örök élet-
re, s ezzel távlatot adott az emberi létnek.

Szemlélhetjük továbbá az örök Igét, aki Ná-
záretben a Szent Szűz méhében megtestesült,
hogy – a bűnt kivéve – olyan legyen, mint mi,
és hogy velünk legyen (Jn 1,14). Mindezt azért
tette, hogy megérinthető legyen, és fiúi ember-
arcán láthatóvá váljék a láthatatlan Isten (Jn
14,9; Kol 1,15). Ez a misztérium pedig azzal a
reménnyel ajándékoz meg bennünket (2Tessz
2,16), hogy nem vagyunk magunkra hagyva,

mert a megtestesült Ige, vagyis Jézus Krisztus
velünk vándorol életutunkon. Benne Isten
gyermekei és egymásnak testvérei lettünk (Ef
1,5–6). Ez a nagy ajándék ugyanakkor feladat-
tá is válik, hogy egymásban felfedezzük Jé-
zust, a testvért, s mindenki felé testvérként
forduljunk a gyengédség és az irgalom gesztu-
saival (Mt 25,35–40).

Végül csodáljuk az egyszülött Igét, aki fel-
tárja nekünk, hogy Isten irgalmas és hűséges
Atya, aki szeret, és mindig kész arra, hogy
megbocsásson és befogadjon (Jn 1,18). Jézus
Krisztus az egyetlen út az Atyához. Az Úr Jé-
zus az, aki ismeri az Atyát és aki megismerteti
őt velünk (Mt 11,27; Jn 14,6). Ez a titok pedig
arra ösztönöz minket, hogy figyeljünk oda Jé-
zusra: hallgassuk, őrizzük, szeressük, és csele-
kedjük meg szavát. Nagy segítség ebben a
lectio divina, vagyis a Szentírás imádságos ol-
vasása. Hiszen az Atyát csak akkor tudjuk
megismerni egyre bensőségesebb módon, ha
lépésről lépésre közelebb kerülünk Szent Fiá-
hoz (Jn 14,23).

A szemlélés tehát nem csupán a szemmel
történő nézést jelenti, hanem azt is, hogy egyre
mélyebb, egyre személyesebb kapcsolatba lé-
pünk azzal, akit szemlélünk, s minél jobban
hasonlóvá válunk hozzá. Így szemléljük a bet-
lehemi jászolban fekvő, gyengéd Kisdedet,
akiben a második isteni személy: az örök Ige
öltött testet! Engedjük, hogy a gyermekké lett
Ige ránk mosolyogjon, és átformáljon bennün-
ket, hogy ennek az isteni gyengédségnek mi is
a továbbadói lehessünk!

Nyúl Viktor

A vízkereszt előtti vasárnapon a szentírási
olvasmányok közül az első Szent Pál apostol-
nak a Timóteushoz írt leveléből való (2Tim
4,5–8). Görögkatolikus Egyházunkban ma is
őrizzük a hagyományt, mely szerint ilyenkor
ezzel a bevezető megszólítással kezdjük a fel-
olvasást: „Fiam, Timóteus.” Felidézzük, hogy
az apostol milyen erősen ragaszkodott utódá-
hoz és szolgatársához a püspöki rendben. Ám
ez a mostani rövid szöveg nem egy családias
levélrészlet. Egy egész életre szóló eligazítást
nyújt. Sőt, nem is csupán erre az életre, hanem
az örök életre vonatkozóan is.

Ebből a részletből az első gondolat a szolgá-
latra vonatkozik. Pál apostol nem kisebb do-
logra figyelmezteti püspöktársát, mint arra,
hogy „teljesítsd az evangélium hirdetőjének
feladatát” (2Tim 4,5). Igen, a püspök legfonto-
sabb feladata ez volt kezdetben, és ez maradt
napjainkban is: az evangélium hirdetése. Csu-
pán néhány mondattal korábban az apostol
meggyőző erővel, ám szinte rimánkodva írja:
„Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár
alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Timó-
teusnak mint püspöknek tehát ez a legfonto-
sabb feladata. Ámde tovább kell gondolnunk
ezt a tevékenységet. Mert mint megkeresztelt
embereknek, nekünk is feladatunk az evangé-
lium hirdetése. Ha megtehetjük, akkor szóval,
ha úgy nem tudjuk, akkor cselekedeteinkkel,
keresztény életformánkkal. Hadd idézzem fel
Telenkó Miklós atya emlékét, aki papi életéből
26 évet töltött tolószékben, bénán, szinte moz-
dulatlanul, és mégis hatalmas papi munkát
végzett, lehet, hogy nagyobbat, mint sok más
egészséges paptársa.

A második gondolat az elszámolásra vonat-
kozik. Pál apostol tudja, hogy hamarosan ki-
végzik. Mi már azt is tudjuk, hogy mivel ró-
mai polgár volt, nem keresztre feszítették, ha-
nem pallossal lefejezték. Most elszámol az éle-
tével: „A jó harcot megharcoltam, a pályát vé-
gigfutottam, hitemet megtartottam” (2Tim
4,7). Milyen szép összegzése ez egy életútnak!
És milyen jó lenne, ha Krisztus Urunk ítélőszé-
ke elé (Róm 14,10) mi is így tudnánk odaállni!
Folyamatosan buzdít erre liturgikus könyör-
gésünk. De az Úr Jézus figyelmeztetését is
meg kell fogadnunk, hogy aki mindvégig áll-
hatatos, vagyis kitartó marad, az üdvözül (Mk
13,13). Kérjük a hitben való kitartás kegyelmét
Istentől!

Harmadik gondolatunk a jutalomról szól.
Az Úr „megadja a győzelmi koszorút” (2Tim
4,8) az apostolnak. Az „igazságos bíró” adja
ezt neki, mert kiérdemelte életpályájának he-
lyes végigfutásával, hitének megtartásával.
Temetéseken és a halottakért végzett liturgiá-
kon halljuk az evangéliumból, hogy „akik jót
cselekedtek, az élet feltámadására, akik go-
noszt cselekedtek, az ítélet feltámadására jut-
nak” (Jn 5,29). Igaz, hogy Isten a végtelen sze-
retet, de az is igaz, hogy végtelenül igazságos
is. Ha az apostolt követjük, akkor nem kell
félnünk, akkor örömmel várhatjuk az Úr eljö-
vetelét.

Ha gyengék lennénk, ha vétenénk, még ak-
kor is kérhetjük az apostolok tropárjának szö-
vegével: „Szent apostolok, imádjátok a kegyel-
mes Istent, hogy ajándékozzon bűnbocsánatot
a mi lelkünknek.”

Ivancsó István
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A hatvanöt éves plébános
derűs, mosolygós ember. Je-
lenleg a Halmaj közelében
fekvő Hernádkércs rendelőin-
tézetének egyik lakásában
bérlő, mivel a halmaji plébáni-
át éppen felújítják. Az íróasz-
talán Mária-szobrok és né-
hány rózsafüzér. A gyűjte-
mény nagy része egyelőre do-
bozokban, Bertalan atyát
ugyanis csak nemrég helyez-
ték ide Domoszlóról, és még
nem csomagolt ki. 

Elmondása szerint már
gyermekkorában is nagyon
erős volt benne a Mária-tiszte-
let. Családjában a dédszülőkig
visszamenően mindenki nagy
Mária-tisztelő volt, különösen
az édesanyja. Bertalan atya
már kisfiúként Mária-oltárt
készített magának, és mind -
össze tizenegy éves volt, ami-
kor csatlakozott a rózsafüzér-
társulathoz. Azóta is minden-
nap elmondja a rózsafüzért.
Két évvel ezelőtt részt vett egy
hétnapos böjtös lelkigyakorla-
ton Međugorjéban; ott elegen-
dő ideje volt arra, hogy el-
imádkozza mind a négy – az
örvendetes, a világosságos, a
fájdalmas és a dicsőséges – ró-
zsafüzért. Azóta is minden-
nap elmondja ezeket. A szere-
tetláng-rózsafüzért és az irgal-
masság rózsafüzérét is na-
gyon szereti imádkozni. Ez az
alap egy papnál – állítja Berta-
lan atya.

Kérdésünkre elmeséli: öt
éven át, 1988 és 1993 között
gyöngyösi káplán volt. Ebben
az időben kezdett rózsafüzé-
reket gyűjteni és készíteni. A
bibliaórákra járó asszonyok
közül sokan panaszkodtak,
hogy elszakadt a rózsafüzé-
rük. „Mondtam nekik, hozzák
el a szentolvasójukat. Haza-
hazajártam Harsányba, a szü-
lőfalumba, és megismerked-
tem ott a jezsuita alapítású
kedvesnővérekkel, a Jézus
Szíve Néplányai Társaságá-
nak tagjaival, akik Mezőkö-
vesden szolgáltak. Mivel már
idősek voltak,  rózsafüzér-ké-
szítéssel foglalkoztak. Az
egyik héten vittem nekik az
elszakadt rózsafüzéreket, a
másik héten elhoztam, amiket
megjavítottak. Megfigyeltem,
hogyan dolgoznak. Amikor az
egyikük meghalt, megörököl-
tem a fogóját, egy Németor-
szágból származó speciális
csőrfogót. Hoztam a nővérek-
től szemeket, drótot, láncot, és
magam is elkezdtem rózsafü-
zéreket készíteni. Volt egy
vakablak, oda beállítottam
egy Mária-szobrot, és azon tű-
nődtem, mit tegyek köré. Ek-
kor kezdtem el gyűjteni a ró-
zsafüzéreket.” 

A szentolvasók száma gyor-
san gyarapodott. Bertalan atya
az első plébánosi szolgálati he-
lyén, Tarnamérán a folyosó fa-
lait díszítette a rózsafüzérek-
kel, amelyekből már ott vagy
kétszáz lehetett. Innen Tiszaúj-
városba került plébánosnak.
Ott több volt a hely, így vitri-
neket készíttetett, és azokban
helyezte el a szentolvasókat,
amelyek ma már huszonkét
vitrint töltenek meg. Tiszaúj-

városból később Domoszlóra
került a plébános, ahol négy
évet töltött. Ott is a széles fo-
lyosón és a falakon helyezte el
gyűjtemény darabjait. Varga
Bertalan atya azt mondja, sok-
kal kevesebb van már hátra az
életéből, mint amennyi időt el-
töltött itt, a földön, ezért úgy
döntött, felajánlja a rózsafüzér-
gyűjteményét a szülőfalujá-
nak, Harsánynak. A település
polgármestere egy fiatal, hívő
ember, örömmel fogadta az
adományt. A plébános pedig
vállalta, hogy elszállítja, össze-
rendezi és katalogizálja a gyűj-
teményt. Harsányban van egy
közismert sópince a légzési ne-
hézségekkel küszködő embe-
rek számára. A fölötte álló
épület száraz, ennek az emeleti
részén kialakítható egy, a ró-
zsafüzér-gyűjtemény biztonsá-
gos elhelyezésére szolgáló tér.
Bertalan atyának festményei,
szobrai is vannak, amelyekkel
kiegészülhet a gyűjtemény,

amit – Harsányra szállítása
után – állandó kiállításon mu-
tatnak majd be az érdeklődők-
nek.  

Itthon és külföldön is gyor-
san híre ment a plébános ró-
zsafüzérek iránti szeretetének,
így szinte a világ minden tájá-
ról küldtek és küldenek neki
szentolvasókat. Nemrég Betle-
hemből kapott egy tizenöt tize-
des, két és fél méter hosszú ró-
zsafüzért. A gyűjteményben
akadnak egészen nagy szemű
darabok is. Bertalan atya egy
volt katonacimborája rózsa-
bimbóhoz hasonló szemeket
faragott, melyeket a balatoni
halászok kötöttek, csomóztak
füzérré. A Rómából, a Szent-
földről, Lourdes-ból, Fatimából
és Međugorjéból származó ró-
zsafüzérek egy külön vitrinben
kaptak helyet. A szentföldi ró-
zsafüzérek szinte mind  olajfá-
ból valók, a többi szentolvasó-
hoz pedig változatos anyago-
kat használtak fel készítőik.
Częstochowából és Krakkóból
is érkezett szentolvasó a plébá-
nos gyűjteményébe. Az Ameri-
kai Egyesült Államokból pedig
egy halálraítélt rózsafüzére ke-
rült hozzá, amit az illető maga
készített, s a kivégzése előtti
imádsága alkalmával is a kezé-
ben tartott. Bertalan atya fel-
idézte ennek a szentolvasónak
a történetét: Az egyik plébánosi
állomáshelyén volt egy fiatal,
aki cserediákként kikerült
Amerikába, és egy farmercsa-

ládnál szállt meg. A családta-
goktól hallott az elítélt történe-
téről, és ők ajándékozták neki
ezt a különleges szentolvasót,
amikor értesültek a plébános
rózsafüzérgyűjtő szenvedélyé-
ről. Argentínából, Chiléből, Ja-

pánból és Tajvan szigetéről is
küldtek már szentolvasót Ber-
talan atyának. Vannak közöt-
tük különleges ereklyés keresz-
tek, felnyíló rózsafüzérek is. A
Lourdes-ból hozott olvasók kö-
zül a plébános az öt, egytizedes
rózsafüzért szereti a legjobban,
melyekkel azon a helyen imád-
kozott, ahonnan Berna det t a
Mária-jelenést látta.

Mielőtt egy-egy rózsafüzért
elhelyez a vitrinben, mindig
„beimádkozza” őket – árulta
el Bertalan atya. Arról is be-
számolt, hogy húsz évvel eze-
lőtt még híre-hamva sem volt
az egytizedes rózsafüzérnek,
de ő már akkor is készített
ilyet, hiszen nagyon prakti-
kus: az ember csak beteszi a
zsebébe, és akár utazás során
is használhatja. Az öttizedes
szentolvasó könnyen összegu-
bancolódik, elszakadhat, ám
az egytizedesnél nem kell et-
től tartani. A plébános az első
szentmiséjén Halmajon is ki-
hirdette, hogy akinek szakadt
rózsafüzére van, hozza el, ő
szívesen megjavítja. 

Bertalan atya kedvenc anya-
ga a fa: gyűjteményének leg-
több darabja fából van, s ő ma-
ga is ebből készíti a különböző
színű rózsafüzéreket. Vannak
köztük fehérek, feketék, bar-
nák, de ha kérik, élénkebb szí-
neket is használ. Franciaorszá-
gi apácáktól kapott egy ás-
ványból készült rózsafüzért is.
Ezt a darabot, amelynek ko-

moly súlya van, az ágyánál őr-
zi. A szentolvasók készítéséhez
a megfelelő fát kilóra veszi.
Egy rózsafüzérhez ötvenkilenc
szemre van szükség. A lánco-
kat egy különleges fogó segít-
ségével vagdalja darabokra és

helyezi a tizedek közé. 
Szent II. János Pál pápa

azt mondta: Szűz Mária
az, aki a legbiztosabb
úton vezet el bennünket
Krisztushoz. A rózsafüzé-
rek között élő halmaji
plébános elárulta: már
gyermekkorában megfo-
gadta, hogy egész életé-
ben tisztelni fogja Máriát.
Úgy véli, egy-egy új vagy
felújított plébánián min-
denekelőtt egy Mária-
szobrot kell elhelyezni,
hiszen a Szűzanya a ház
úrnője, elsőként neki kell
belépnie az ajtón. Van
egy huszonöt centiméte-
res, ütött-kopott Szűz-

anya-szobra meg egy talpas ke-
resztje, amit a félretett pénzén
vásárolt az egri Fájdalmas
Anya-búcsún, vagy ötven év-
vel ezelőtt. Mindkettőt a házi
oltárán őrzi. A Mária-tisztelet
ott él a magyarok lelkében – ál-
lítja Bertalan atya. Nem véletle-
nül van annyi Mária-kegyhely
hazánkban és a magyarlakta

területeken. Varga Bertalan 
Lourdes-ban és Fatimában ki-
lencszer járt, Međugorjéban
pedig negyvennél is többször.
Az utóbbival kapcsolatban azt
mondja, örül, hogy ma már

Róma sem annyira elutasító,
mint korábban volt. Püspökök
is fel-feltűnnek a međugorjei
zarándokok között, és már
nem csak inkognitóban láto-
gatnak el ide. Ezen a helyen,
ahol egy hétköznapi misén
nyolcvan pap gyóntat és mint -
egy ötezer hívő van jelen, mű-
ködik az isteni kegyelem – vall-
ja a halmaji plébános. Gyönyö-
rű látvány, amikor egy fiú és
egy lány átkarolják egymást, s
kezükben ott a rózsafüzér. A
szerelem és a Mária-tisztelet
erősíti egymást – ez meggyő-
ződése.

Bertalan atya tényként szö-
gezi le, hogy Krisztus kegyel-
me sokszor megnyilvánult
már, és napjainkban is szám-
talanszor megmutatkozik a
közbenjáró rózsafüzérima ré-
vén. Az imádságnak, különö-
sen a Szűzanyához intézett
imának hatalmas ereje van.
Ennek igazolására két esetet is
elmesél.

Korábbi szolgálati helyei-
nek egyikén egy családban
haldoklott a nagymama. Meg-
látogatta őt, de már nem tu-
dott beszélni vele. Feladta ne-
ki a betegek kenetét, ellátta a
szentségekkel, majd a család-
tagokkal közösen elmondták
az irgalmasság-rózsafüzért.

Amikor az ötödik tizedhez ér-
tek, a nagymama légzése le-
állt, az arca kisimult és elfehé-
redett. Így távozott az élők so-
rából, és lépett át azon a bizo-
nyos kapun. 

Bertalan atya egy másik,
több mint húsz évvel ezelőtt
történt esetet is elmesélt, még-
pedig egy nagyon jó barátjá-
ról. Sokáig úgy látszott, az ille-
tőnek papi hivatása van, de ő
házasságban, családban sze-
rette volna leélni az életét, így
hát megnősült. Éveken át nem
született gyermekük, pedig
Bertalan atya rendszeresen
imádkozta értük a rózsafüzért.
Végül az örökbefogadás mel-
lett döntöttek. Hamar teljesült
is a vágyuk, ám mielőtt haza-
vitték volna a gyermeket, elza-
rándokoltak egy Mária-kegy-
helyre. Imádkoztak a Szűz-
anyához, és közben az asz-
szony azt hallotta: – Gyerme-
ked lesz. – Igen, tudom – vála-
szolta –, örökbe fogadtunk egy
kisfiút. – Ám hamarosan kide-
rült, hogy akkor már áldott ál-
lapotban volt. A kisded meg is
született, és a szülők mindkét
gyermeket felnevelték.

Rengeteg alkalommal elő-
fordult, hogy Bertalan atya
imádkozott valakiért, és az il-
lető élete végül jó irányba for-
dult. A plébános gyakran
mondogatja: nem szabad úgy
imádkozni, hogy közben az
ember azt gondolja: úgysem
adja meg a Jóisten, amit kérek.
Teljes odaadással kell fohász-
kodni Mária közbenjárásáért.
Amikor az apa kitárja a karját
járni tanuló gyermeke felé, a
kicsinek eszébe sem jut, hogy
az apa az utolsó pillanatban
majd elugrik előle, ő pedig el-
esik. Bizalommal és hittel kell
imádkoznunk, abban a meg-
győződésben, hogy az Úr
mindent megad nekünk, ami
az üdvösségünkre szolgál. 

Bertalan atya egészen bizo-
nyosnak tartja, hogy a rózsafü-
zér a legbékésebb fegyver a
rossz elleni küzdelemben, aho-
gyan azt Szent II. János Pál pá-
pa és Szent Pio atya is mondta.
Minden rózsafüzérre igaz ez,
de különösen a Könnyek Any-
ja imádságra. A halmaji plébá-
nos már gyermekkorában is
hallott erről az imáról, s 
az utóbbi hónapokban ismét
rendszeresen imádkozza. A ró-
zsafüzérrel megkötözhetjük,
sakkban tarthatjuk a sátánt –
vallja. A Szűzanya međugorjei
üzenetei pedig arról szólnak,

hogy a béke elérése böjttel és
imádsággal lehetséges. A ró-
zsafüzér a legjobb gyógyszer a
világ bajaira.

Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila

A közbenjáró ima hatalmas ereje
Látogatóban a rózsafüzéreket gyűjtő és készítő Varga Bertalan atyánál 

Halmaj 1800 lelket szám láló település Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, a Szikszói járásban. A falu új plébáno-
sa Varga Bertalan atya, aki Magyarországon – de valószí-
nűleg világviszonylatban is – egyedülálló módon harminc
éve gyűjti a rózsafüzéreket. Eddig 1850 darabra tett szert, ő
maga pedig ötvenet készített. 
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„Ferenc pápa egyházáról
szeretnék beszélni – kezdte
előadását Gájer László –, pon-
tosabban az Egyházzal kap-
csolatos teológiájáról.” Együtt
gondolkodásra hívta a hallga-
tóságot, segíteni igyekezett az
Egyházzal kapcsolatos sokféle
információ közötti eligazodás-
ban, hozzátéve, nem ragaszko-
dik hozzá, hogy a hallgatóság
mindenben egyetértsen vele.

Elöljáróban a 2019-ben ki-
lencvenesztendős, világhírű
ka tolikus filozófust, Alasdair
MacIntyre-t idézte, aki, mint
mondta, „napjaink egyik leg-
tekintélyesebb gondolkodója,
vállaltan katolikus és alapve-
tően arisztoteliánus, a közép-
kori, Szent Tamás-i gondolat-
ra épülő erényetikát képvise-
li”.

MacIntyre legfontosabb
műve – magyar nyelven Az
erény nyomában címmel jelent
meg – pesszimista konklúzió-
val zárul: „mindig veszélyes
nagyon szigorúan párhuzam-
ba állítani egymással két tör-
ténelmi korszakot. Az egyik
legfélrevezetőbb párhuzam
az, amelyet a mai Európa és
Észak-Amerika helyzete, vala-
mint a Római Birodalomnak a
sötétség korszakába való ha-
nyatlási periódusa között szo-
kás vonni. Bizonyos párhuza-
mok mindazonáltal vannak.
Döntő fordulópontjához érke-
zett ez a korábbi történet ak-
kor, amikor a jóakaratú embe-
rek hátat fordítottak a római
impériumnak, és többé már
nem azonosították a civilizá-
ció és az erkölcsi közösség
folytatódását az impérium
fennmaradásával. Ehelyett ah-
hoz fogtak hozzá, többnyire
nem is teljesen felismerve, mit
tesznek, hogy a közösség
olyan új formáit alakítsák ki,
amelyeken belül az erkölcsi
lét fenntartható, úgy, hogy az
erkölcsiség és a civilizáció is
túlélhesse a barbárság és a sö-
tétség elkövetkezendő korsza-
kát. Ha az erkölcsi állapotuk-
ról való leírásom helyes, ebből
azt a következtetést is le kell
vonnunk, hogy bizonyos ideje
már eljutottunk ehhez a for-
dulóponthoz. Ebben a stádi-
umban az a dolgunk, hogy
olyan helyi közösségi formá-
kat alakítsunk ki, amelyekben
a civilizáció, valamint az intel-
lektuális és az erkölcsi lét
megőrizhető a sötétség új kor-
szakában, mely már a nya-
kunkon van. És ha az erények
tradíciója képes volt túlélni a
legutóbbi sötét kor rémségeit,
van valami alapunk a re-
ménykedésre. Ez alkalommal
azonban a barbárok nem a ha-
tárainkon túl várakoznak,
már jó ideje irányítanak ben-
nünket. S nyomorúságunkat
éppen az okozza, hogy nem
vagyunk ennek tudatában.
Nem Godot-ra várunk, ha-
nem egy új – a történelmitől
kétségkívül nagyon eltérő –
»Szent Benedekre«.”

Az idézettel kapcsolatban
Gájer László elmondta: Mac -
Intyre itt arra utal, hogy a Ró-
mai Birodalom megszűnése
után egyfajta erkölcsi hanyat-

lás korszaka következett. A hi-
tet és a kultúrát bencés mo-
nostorokban őrizték meg, a ré-
gi szövegeket másolva. Ezek a
monostorok kis szigetekként a
hit és a kultúra fennmaradását
jelentették, és az erkölcsiséget
képviselték a barbár évszáza-
dokban, amíg a keresztény
Európa meg nem szilárdult.
MacInty re vízióját benedeki op-
ciónak (Benedict option) neve-
zik, amely jelen korunkra is
vonatkoztatható. A filozófus
szerint az erkölcs, a kultúra és
a hit Európában és Észak-
Amerikában válságba került.
Mintha a nyugati kultúra ha-
gyományos területein egy új
barbárság korszakába léptünk
volna, amikor divatossá vált
az erkölcstelenség, és mi, ke-
resztények már nem tudjuk
fölvenni ellene a harcot, ha-
nem vissza kell húzódnunk a
saját erkölcsi közösségeinkbe.

E vízió szerint elvesztettük
az erkölcsi harcot a többségi
társadalommal szemben, már
nem vagyunk képesek megje-
leníteni az értékrendet, amit
képviselünk. A benedeki opci-
óhoz hasonló szemlélet tűnik
fel XVI. Benedek gondolkodás-
módjában (akinek a névvá-
lasztása nem véletlen). Erről a
jelenségről beszélt nem sokkal
a 2005-ös konklávé előtt
Subiacóban. „Alkotó kisebb-
ségeknek” nevezte a hit és az
erkölcsiség szigeteit. Meglátá-
sa szerint a keresztény közös-
ségek olyan kreatív kisebbsé-
gek, melyek valamifajta vilá-
gító szerepet töltenek be a tár-
sadalomban, de már nem kép-
viselik a többséget.

„Láthatjuk, hogy a többségi
társadalom napjainkban már
nem keresztény – folytatta az
előadó –, a keresztények ki-
sebbségként vannak jelen a
társadalomban, őrizve a hi-
tet.”

Amikor Ratzinger bíborost
pápává választották, nem sok-
kal később megjelent a Bene-
dek Európája a kultúrák válságá-
ban című kötete, amely az
1990-es években elhangzott
előadásait tartalmazza. A

szerző ezekben az erkölcsi
megújulás szükségességéről
beszélt, ami véleménye sze-
rint azért nélkülözhetetlen,
mert a nyugati típusú társa-
dalmak elveszítették az erköl-
csi alapjukat. Ezt a hanyatlást

a 60-as évek változásaira ve-
zette vissza: az 1968-as esemé-
nyekre, a szexuális forrada-
lomra. Az emeritus pápa 2019
áprilisában tizenöt oldalas ta-
nulmányt jelentetett meg a
papi visszaélési botrányokkal
kapcsolatban a német Klerus -
blatt című lapban. Ebben az
írásában ugyancsak a 60-as
évek változásaihoz kötötte a

hanyatlás kezdetét, és arról
írt, hogy az a fajta ateista plu-
ralizmus, amit Európa képvi-
sel, filozófiailag megalapozat-
lan.

Az emeritus pápa tehát er-
kölcsi megújulás után kiált –
hangsúlyozta Gájer László.
„Érezzük, hogy Magyarorszá-
gon is teret veszít az Egyház.
Kevesebben vagyunk, és az
Egyház kulturális, politikai
befolyása is visszaesőben van.
Tőlünk nyugatabbra még
rosszabb a helyzet: a keresz-
ténység, amely korábban a
kultúra, az állam, a művészet
és a hit páratlan egységét va-
lósította meg, visszahúzódó-
ban, eltűnőben van. Észak-
Amerikát azért nem említem,
mert ott még tart »a hispán
bevándorlás«, amely erősen
megtartja a katolicizmust.”

Az ilyen jelenségek által ki-
váltott kulturális ijedség pe-
dig konzervativizmust szül:
visszafordulást a múltba és
bezárkózást a közösségeink-
be. Ezen a területen az Egyház
életérzése az, hogy válság
van, amire reagálnunk kell, és
az egészséges válasz a múlt
felé fordulás lehet. A benedeki
opcióra Rod Dreher, a The Ame-
rican Conservative című lap ál-
landó szerzője radikális mó-
don reagált. Dreher az élete
folyamán protestánsból kato-
likus lett, majd katolikusból
ortodox. „Keményvonalas”
szerző. Írt egy könyvet 2017-
ben, a címe: The Benedict op -
tion. A kötet alapállítása az,
hogy mi, keresztények elve-
szítettük a kulturális harcot,
nincs keresnivalónk a modern
világban. Sőt, nem is kell ke-
resnünk kapcsolódási ponto-
kat vagy a párbeszéd lehető-

ségét, hanem meg kell vár-
nunk, amíg a sötétség kora el-
múlik. Az urbanizált, induszt-
riális társadalmak kialakulása
szekularizációt szült, és ezzel
a kultúrával nincs mit kezde-
nünk. 

A dreheri és a hozzá hason-
ló radikális véleményekkel
kapcsolatban Gájer László a
következőket mondta: „Úgy

vélem, ez már nem evangéliu-
mi kereszténység, hanem va-
lamiféle új gnoszticizmus, egy
titkos tudás, amire szert tehe-
tünk, ha ehhez a kaszthoz,
klánhoz tartozunk. Talán vala-
miféle politikai kereszténység
ez, ami nem a hitről szól, ha-
nem arról, hogy milyen le-
gyen az állam; kultúr ke -
reszténység, amely a társada-
lom hanyatlását, drámáját ér-
zékelve nem evangéliumi vá-
laszt ad. Polgári irányzat,
amely a középosztályra épít,
és erős benne a modernitástól
való elzárkózás, a kortárs
szerzők elutasítása, a közép-
kori filozófia újjáélesztése és a
liturgia szeretete.” Az előadó
hozzátette: „Úgy gondolom,
ez a radikális megoldás jogos
reakció. Ott van benne az er-
kölcs, a hit hanyatlásának ér-
zékelése, ugyanakkor az a
szándék is, hogy valami jót
adjon a következő generációk-
nak; ezért konzervál. Elfogad-
ható, de zavarba ejtő magatar-
tás ez. Helyes a diagnózis, de
túlzó a válasz. Sokkal inkább
követendő XVI. Benedek
iránymutatása: ha valamiféle
megújulásnak kell történnie,
annak kiindulópontját az Egy-
házon belül kell keresnünk.
Kreatív, világító kis közössé-
gekké kell válnunk a többségi
társadalom számára.”

Előadásában Gájer László
vázolta az Egyház egy másfaj-
ta szemléletét is. Mint mond-
ta, a legutóbbi hivatalos vati-
káni statisztika szerint 1,3 mil-
liárd katolikus él a földön. Pa-
naszra tehát nem lehet okunk,
de a hagyományos keresz-
ténység az északi féltekén
visszahúzódóban van. (2019
novemberében megválasztot-

ták az Egyesült Államok Ka-
tolikus Püspöki Konferenciá-
jának új elnökét, aki – a testü-
let története során először –
latin-amerikai származású be-
vándorló. Ez az idők jele.)

A déli féltekén, Afrikában,
a Távol-Keleten és Dél-Ameri-
kában ugyanakkor ugrássze-
rűen nő a keresztények szá-
ma. A népesség gyarapodásá-

nál is intenzívebb ez a növe-
kedés. Ezeken a területeken
mások a problémák: sok a
szekta, jelen van a törzsi vallá-
sosság, olykor animisztikus
elemekkel keverednek a szer-
tartások, például Afrikában.
Korábban látványos volt a ta-
nulatlanság, ugyanakkor –
ahogyan nemrég Erdő Péter bí-
boros is mondta – mára fel-
nőtt az a generáció, amelynek
tagjai már Rómában tanultak,
és készek akár egy dikasz -
tériumot is elvezetni, gondol-
hatunk itt például Sarah és
Turkson bíborosra. Ők azok,
akik már képesek átvenni a
stafétát az Egyházban.

De nézhetjük akár Kínát is.
2050-re ott várhatóan 200 mil-
lió katolikus lesz: a kínai a ne-
gyedik legnagyobb egyház le-
het Brazília, Mexikó és az
USA egyháza után. A legutób-
bi ifjúsági szinóduson pedig
már kínai püspökök is jelen
voltak.

Gájer László leszögezte: a
Katolikus Egyház a régi ter-
minussal élve már „a harma-
dik világ” egyháza. Szemünk
előtt tolódik át a súlypontja a
déli féltekére: most válunk
igazán világegyházzá.

A II. vatikáni zsinat még
európai problémákat tárgyalt,
európai szakértőkkel, ám má-
ra a hagyományosan katoli-
kus területeken, így Magyar -
országon is kisebbségbe szo-
rul az Egyház. Elkeserednünk
nem kell, de figyelnünk igen.
Lehet, hogy a harmadik évez-
red egyháza olyan világegy-
ház, ahol már egyik ország-
ban sincsenek többségben a
keresztények.

XVI. Benedek is hangsú-
lyozza: a kereszténység és a

kultúra párbeszéde Európá-
ban unikális esemény, de en-
nek így, ilyen formában már
nem lesz folytatása. A perifé-
ria egyházának azonban igen,
és Ferenc pápa jól tud reagál-
ni erre a helyzetre. A harma-
dik világ egyházában mások a
problémák. Még erős a helyi
vallásosság, a keveredés az ősi
vallásokkal, és a sámánizmus

sem tűnt el. Az afrikai püspö-
kök a cölibátus nagy szószó-
lói, mert a kontinensen még
elterjedt a többnejűség, sokan
a törzsi keretek közül érkez-
nek a Katolikus Egyházba, és
nehéz a papokat rászorítani
valamiféle rendre.

Egy másik kihívás, amivel
a katolicizmusnak meg kell
küzdenie, a pünkösdi mozgal-
mak (pente koszta liz mus),
amelyek erős riválisai a nyu-
godt, kiegyensúlyozott katoli-
cizmusnak. A világegyházzá
vált katolicizmus most ezzel
küzd.

Látnunk kell – tette hozzá
Gájer László –, hogy Krisztus
közössége mindig a szegé-
nyek egyháza volt. Jézus korá-
ban Jeruzsálemtől körülbelül
ötven kilométerre volt egy
végidőt váró közösség Kum-
ránban, ahol az igazak Isten
szegényeinek nevezték magu-
kat. Talán éppen abban az ér-
telemben, ahogyan Lukács
evangélista használja ezt a  ki-
fejezést a boldogságmondá-
sokban.

Az Egyház a legegysze-
rűbb emberek körében terjedt
el az első századokban, és a
harmadik évezred katoliciz-
musa, úgy tűnik, ismét a leg-
szegényebbek körében terjed.

Az önelégült Nyugaton a
hit nem tud terjedni, a túlzott
magabiztosság (hübrisz) meg-
öli a hitet. A nyugati típusú
gondolkodás elutasításban,
dekonstrukcióban van, s ez
csalódottságból és gőgből fa-
kad. Az evangélium ott tud
működni, ahol nyitott, egy-
szerű emberek élnek. Maga
Jézus is köztük prédikált. A
mostani egyház is talán a ki-
csinyeké, a szegényeké lesz.

Merre tart az Egyház?
Helyzetjelentés XVI. Benedek és Ferenc pápa tanítása alapján

Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-
dományi Karának tanára A periféria teológiája címmel
tartott előadást Ferenc pápa Egyházzal kapcsolatos gon-
dolatairól november 30-án Budapesten, a Szent István-
bazilika Mária termében, a Karitász Klub vendégeként.

A Katolikus Egyház 
a régi terminussal 

élve már 
„a harmadik világ” 

egyháza. Szemünk előtt
tolódik át a súlypontja 

a déli féltekére: 
most válunk igazán 

világegyházzá.

”
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Ferenc pápa ezt nevezi perifé-
riának. 

Olyan Egyházban élünk,
amely világító sziget, termé-
keny kisebbség, és folytonos
interakcióra kényszerül más
kultúrájú emberekkel – foly-
tatta az előadó. 2019. novem-
ber 19. és 26. között Thaiföl-
dön és Japánban járt a pápa,
ahol hatalmas stadionok tel-
tek meg, 70-80 ezer ember vett
részt a szentmiséken, olyan
helyen, ahol a kereszténység
nem őshonos. Ujjongó tömeg,
elfogadó emberek – ez a peri-
féria: ahol nincsenek többség-
ben a keresztények. 2019. feb-
ruár 4-én sokakat meglepett,
hogy az Egyesült Arab Emír-
ségekbe látogató Ferenc pápa
és a szunnita iszlám legfőbb
vallási központjának vezetője,
az al-Azhar egyetem és me-
cset főimámja az Abu-
Dzabiban megrendezett val-
lásközi találkozón közös nyi-
latkozatot írt alá a békéről.
Folytonos párbeszédben kell
lennünk másokkal – lehet,
hogy ez lesz a jövőnk. A nyi-
latkozat szövege naiv talán,
mégis ebbe az irányba kell ha-
ladnunk, együtt kell működ-
nünk a béke érdekében. En-
nek a szemléletnek a jelképe
lett Assisi. II. János Pál pápa
ugyanis 1986-ban meghívta
ide a nagy világvallások kép-
viselőit, hogy imádkozzanak
a békéért. Assisi szimbolikus
város lett, a találkozás helye.
Lehet, hogy ez lesz a harma-
dik évezred egyházának gon-
dolkodása.

Ferenc pápa határozottan
fogalmaz: a párbeszédet úgy
kell folytatni, hogy közben
mindenki megőrzi a maga
identitását. Az egymásban va-
ló feloldódás ugyanis nem
párbeszéd. Tudnunk kell, kik
vagyunk. Jó példa erre Charles
de Foucauld francia származá-
sú szerzetes, aki Algériában
élt, muszlimok között, és az
volt a célja, hogy a XX. század
elején az iszlám tengerben re-
meteként élje az evangéliu-
mot, békében. Megölte őt ez a
közösség, vértanú lett.

Másfajta emberek között
élünk mi is. A periférián nem
a térítés a fontos, hanem az,
hogy az ember maga megtér-
jen. A periférián tisztában kell
lennünk azzal, hogy ott min-
dig szegények élnek – anyagi,
erkölcsi értelemben, sőt lelki
értelemben is szegények, olya-
nok, akiknek nincs hitük. És
Ferenc pápa érzi, hogy ebben
az Egyházban a periférián kell
élnünk, világító, kreatív ki-
sebbségként. Ez XVI. Benedek
gondolata, és talán ezen a
ponton összeér a két felfogás
(a radikális és a világegyház-
központú). A periféria egyhá-
za éppen a kreatív kisebbsé-
gek Egyháza lesz ugyanis,
ahol világító közösségeink a
találkozás helyeivé válnak.
Talán a magyarországi helyzet
is éppen ilyen.

Gustavo Gutiérrez dél-ame-
rikai teológus 1971-ben publi-
kálta A felszabadítás teológiája
című kötetét: a szegények
evangéliumáról beszélt, és a
szegények történelmi erejéről.
A szegények a peremen élnek,
ahol senki nem foglalkozik
velük. A történelem számára
jelentéktelenek, de Krisztus a
szegények között van. Ez a
szegények történelmi ereje; ők
tanítják meg nekünk, kicsoda
Krisztus, a történelem centru-
mába vezetnek bennünket. 

Gájer László zárásként Pál
apostolnak a Korintusiakhoz
írt második leveléből idézett:
„Ezt a kincset (a hitet) cserép-

edényben őrizzük, hogy az
erő túláradó nagyságát ne
magunknak, hanem Istennek
tulajdonítsuk. Mindenfelől
szorongatnak, de össze nem
szorítanak, bizonytalanság-
ban élünk, de kétségbe nem
esünk, üldözést szenvedünk,
de elhagyottak nem vagyunk,
földre terítenek, de el nem
pusztulunk, testünkben Jézus
kínszenvedését hordozzuk
szüntelen, hogy Jézus élete is
megnyilvánuljon testünkön.”
(2Kor 4,7–11) Paradoxonok
ezek, s egyszersmind a jövő
Egyházának jelei – tette hozzá
az előadó, majd egy ókeresz-
tény írásból, A Diognétoszhoz
írt levélből (II. század), annak
V. fejezetéből idézett:

„A keresztényeket sem te-
rületi, sem nyelvi szempont-
ból, még faji szempontból sem
lehet megkülönböztetni a töb-
bi embertől. Sehol nincsenek
olyan városok, melyekben
mint sajátjukban laknának,
nincs külön nyelvük sem, me-
lyet beszélnének, nincs sajá-
tos, rájuk jellemző életmód-
juk. Nem gondolkodás és böl-
cselkedés révén jöttek rá a ta-
nításra, nem is kíváncsi embe-
rek eszmefuttatásai által, nem
is emberi tételeket vallanak,
mint mások. Görög és barbár
városokban egyformán lak-
nak, kinek mi jutott osztályré-
szül étkezés és öltözködés te-
kintetében, alkalmazkodnak
azon vidék szokásaihoz, s az
élet egyéb területén mutatko-
zik a közösségi életük alkot-
mánya különösnek és elismer-
ten meglepőnek.

Saját hazájukban laknak, de
mégis jövevényekként; min-
denben részt vesznek polgá-
rokként, de mindent elvisel-
nek, mint idegenek; bárhol,
idegenben is otthon vannak, de
minden haza idegen számuk-
ra. Mint mindenki más, háza-
sodnak, gyermeket nemzenek,
de a magzatot nem hajtják el.
Közös az asztal, melyhez lete-
lepednek, de nem közös az
ágy. Testben vannak ugyan, de
nem a test szerint élnek. 

A földön időznek, de a
mennyben van polgárságuk.
Engedelmeskednek a megha-
tározott törvényeknek, de éle-
tükkel felülmúlják a törvénye-
ket. Mindenkit szeretnek,
mindenki üldözi őket.

Félreismerik őket, elítélik
őket; halálra adják őket, de
életre támadnak. Szegények,
és sokakat gazdagítanak (vö.
2Kor 6,10); mindenben szű-
kölködnek, és mindenben bő-
velkednek. Gyalázzák őket, és
a gyalázatban megdicsőülnek;
káromolják őket, és megiga-
zulnak. Szidják őket, és ők ál-
dást mondanak (vö.: 1Kor
4,22). Megalázzák őket, és ők
tiszteletet tanúsítanak. Jóte-
vők, akiket gonosztevőkként
büntetnek; amikor megkínoz-
zák őket, örvendenek, mint
akik életre támadtak.

A zsidók küzdenek ellenük,
mint tőlük idegenek ellen, a
görögök üldözik őket; de akik
gyűlölik őket, nem tudják
megmondani a gyűlöletük
okát. (…) Egészen egyszerűen:
ami a testben a lélek, azok a
keresztények a világban.”

Gájer László az elhangzot-
takhoz még hozzátette: Nagy
jövője van az Egyháznak. Lát-
juk, hogy mi felé tartunk, még
akkor is, ha sok minden kétsé-
ges. Bármi történjék is, a kér-
dés az, ha újra eljön Krisztus,
talál-e még hitet a földön.

Körössy László
Fotó: 

Merényi Zita

Az idei októbert a misszióknak
szentelte Ferenc pápa. Október 20-
án, a missziós vasárnaphoz kap-
csolódóan a Fides katolikus hír-
ügynökség az Egyház statisztikai
évkönyvének legutóbbi kiadása
alapján összesítette a missziókat
is érintő egyházi adatokat.

Az idén márciusban közzétett statisz-
tikai évkönyvbe 2017. december 31-éig
kerültek be a 2016. esztendőre vonatkozó
adatok. Ezeket közöljük az alábbiakban. 

A világ népességének alakulása
Az évkönyv adatai szerint a világ né-

pessége 2016-ban megközelítőleg 7,5 mil-
liárd volt (7 408 374 000), 56 millió fővel
gyarapodott 2015-höz képest. Ez a 0,76
százalékos növekedés mintegy fele az
előző évinek. Európa lakossága 2016-ban
immár harmadik esztendeje növekedett
az azt megelőző sokévi csökkenés után.

Afrika népessége 33,5 millió fővel gyara-
podott, Ázsiáé 12 millióval, Amerikáé 8,7
millióval, Európáé 1,059 millióval, Óceá-
niáé pedig 741 ezerrel.

A katolikusok száma és részaránya
A 2017-ben közölt adat szerint az elő-

ző évben 1 313 278 000 katolikus keresz-
tény élt a földön. A világ összlakosságá-
nak 17,73 százalékát tették ki a katoliku-
sok. Az előző évhez nagyságrendileg ha-
sonló mértékben, 14,219 millióval nőtt a
számuk. A gyarapodás földrészenként
eltérő volt: Afrikában 5,605 millió, Ázsiá-
ban 2,08 millió, Amerikában 6,083 millió,
Óceániában 191 ezer fő. A katolikusok
részaránya világviszonylatban 0,06 szá-
zalékkal növekedett. A növekedés Ame-
rikában 0,05, Ázsiában 0,03 százalékos
volt, míg Afrikában 0,07, Európában
0,02, Óceániában pedig 0,01 százalékos
csökkenés mutatkozott az előző évi ada-
tokhoz képest.

Hány lakos, illetve katolikus jut egy
papra?

Növekedett az egy papra eső lakosok
száma, ami a paphiányt jelzi. 2016-ban
átlagosan 14 468 fő jutott egy papra. A
tendencia egyedül Ázsiában változott
kedvezően: itt 2016-ban 887 fővel keve-
sebb jutott egy papra, mint a korábbi esz-
tendőben.

Ennél beszédesebb az egy papra jutó
katolikusok száma. Minél kevesebb hí-
vő jut egy katolikus papra, annál sze-
mélyesebb és közösségibb lehet a mun-
kája. Sajnos azonban világviszonylat-
ban ez a szám is növekedett, mégpedig
39 hívővel, éppúgy, mint az előző év-
ben. 2016-ban egy papra átlagosan 3168

katolikus jutott. Az arány Amerikában,
Európában és Óceániában kissé növe-
kedett, tehát romlott, míg Ázsiában és
Afrikában valamelyest csökkent, tehát
javult.

Egyházkerületek, egyházmegyék
A világban összesen 3017 egyházme-

gye van, és ezek élén – hacsak nincs
széküresedés – egy-egy megyéspüspök
áll. Az utolsó vizsgált évben eggyel nö-
vekedett az egyházmegyék száma: két
újat hoztak létre Ázsiában, egy pedig
megszűnt Amerikában (területét más
egyházmegyékhez kapcsolták).

Missziós állomások
A missziós állomások száma 2016-ban

2659 volt, azaz több mint 500-zal nőtt az
előző évhez képest. Afrika és Európa tér-
ségében csökkent a számuk, főként Ame-
rikában és Ázsiában azonban gyarapo-
dott.

A missziós állomások tevékenységéről
ezt írja Az egyházi törvénykönyv 787. ká-
nonja: „A sajátos értelemben vett misszi-
ós tevékenységet, melynek során az Egy-
házat olyan népek vagy csoportok köré-
ben is meghonosítják, ahol eddig még
nem vert gyökeret, az Egyház különösen
úgy végzi, hogy hithirdetőket küld mind -
addig, amíg az új egyházak teljesen fel
nem épülnek, vagyis nem rendelkeznek
saját erővel és olyan elégséges eszközök-
kel, melyekkel az evangelizáció munkáját
már maguk is képesek elvégezni.”

Püspökök
2016-ban a püspökök száma 36 fővel

nőtt, összesen 5389-en voltak. Az egy-
házmegyés püspökök száma 4116, míg a
szerzetes püspököké 1273 volt.

Papok
A katolikus papok száma 2016-ban

414 582 volt, ami azt jelenti, hogy csök-
kent: 387-tel voltak kevesebben, mint az
előző évben. A változás területi eloszlása
meglepő tendenciáról tanúskodik. Euró-
pában 2946-tel kevesebb pap szolgált
2016-ban, mint egy esztendővel koráb-
ban. Ezzel szemben Afrikában 1192,
Ázsi ában 1414, Amerikában pedig 40 fő-
vel nőtt a papok száma.

Az egyházmegyés papok számaránya
világviszonylatban csupán 21 fővel – te-
hát alig – csökkent: 2016-ban 281 810-en
voltak. Európában azonban egy év alatt
2048-cal csökkent a számuk. Ugyanakkor
Afrika, Amerika és Ázsia egyházaiban
2016-ban 2063-mal több pap szolgált,
mint az előző évben.  Ez a számadat is
azt mutatja, hogy Európában egyre na-
gyobb a paphiány.

A szerzetes papok száma is enyhe
csökkenést mutatott: 2016-ban világszer-
te 366-tal voltak kevesebben, mint egy
esztendővel korábban. Európa ezen a té-
ren is veszteséget mutat: 898 fővel esett
vissza a szerzetes papok száma, míg Af-
rikában 233, Ázsiában pedig 724 fővel
gyarapodott.

Állandó diakónusok
2016-ban összesen 46 894 volt a szá-

muk, ami azt jelenti, hogy az utolsó vizs-
gált esztendőben 582-vel több diakónus
szolgált a világon, mint korábban. Ame-
rika, Európa, Ázsia és Óceánia is növeke-
dést mutat ebben a tekintetben. Az állan-
dó diakónusok döntő többsége egyház-
megyés diakónus volt (csak 702-en vol-
tak a szerzetes diakónusok).

Szerzetesek
A nem pap szerzetesek, azaz a szerze-

tes testvérek száma 1090 fővel csökkent:

három évvel ezelőtt világszerte 51 535-en
voltak. Afrika kivételével valamennyi
földrészen csökkent a számuk, de Euró-
pában mutatkozott a legnagyobbnak a
fogyás (525 fő).

Szerzetes nővérek
A szerzetes nővérek száma világvi-

szonylatban még három évvel ezelőtt is
örvendetesen magas, 648 910 volt. 2016-
ban számarányuk csaknem másfélszere-
se volt az összes férfi klerikusénak, azaz
a püspököknek, a papoknak, a szerzete-
seknek és a diakónusoknak együttvéve.
Ám a változás itt is negatív tendenciát
mutat: egy év alatt 10 535-tel csökkent a
szerzetes nővérek száma. Míg Afrika és
Ázsia 1489, illetve 1118 új nővérre szá-
míthatott az adott évben, addig Európá-
ban a fogyás drámainak mutatkozott:
7960 fővel lettek kevesebben a szerzetes
nővérek. Amerikában is jelentős volt a
fogyás: 4893 fő.  

Világi intézmények
A Katolikus Egyház világi intézmé-

nyei (institutum saeculare) a megszentelt
élet sajátos közösségei. Tagjaik olyan, vi-
lágban élő keresztények, akik az evangé-
liumi tanácsok szerinti életre kötelezik el
magukat, de a szerzetesrendek tagjaival
szemben ők nem hagyják el a világi hiva-
tásukat, és nem élnek közösségben. A vi-
lági intézményekhez tartozó férfiak szá-
ma 2016-ban 585 volt, ez 33-mal keve-
sebb, mint az előző évben. A nők száma
22 057 volt, 343-mal kevesebb, mint 2015-
ben.

Forrás: 
Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Katolikusok a világban 
a statisztikák tükrében



Az eddigi tartományfőnök,
Ábrahám Béla munkájának
meg köszönésére és az új tar-
tományfőnök beiktatására de-
cember 28-án, aprószentek
emléknapjának délelőttjén ke-
rült sor a kazincbarcikai Szent
Család-templomban.

Amikor fotós kollégámmal
belépünk a hívőkkel telt
templomba, a szalézi tarto-
mány zenekara Mária-dalokat
énekel. Eszembe villan, hogy
a gyermek Bosco Jánosnak ki-
lencéves korában álmában
megjelent Jézus és édesanyja,
Szűz Mária, s közölték vele,
hogy kallódó, verekedő gyer-
mekek megmentése és békíté-
se lesz a küldetése. Későbbi
életének vezérfonala volt,
hogy megvalósítsa ezt a misz-
sziót, s hogy az elhagyott,
szüleik által kitaszított gyer-
mekek, fiatalok gondozója és
védelmezője legyen. Az Eu-
charisztia imádata és a Szűz-
anya tisztelete egész életében
meghatározó volt számára.
„A Szűzanya tényleg itt van,
közöttünk él, veletek él, vele-
tek szenved, itt sétál ebben a
házban, oltalmaz titeket a pa-
lástjával. Szeressétek egymást
és minden felebarátotokat, ta-

lálkozunk majd, fenn, a
mennyországban” – biztatta a
többieket. 

Az új tartományfőnök be-
iktatása alkalmából bemuta-
tott, koncelebrált szentmisén
jelen volt Albert van Hecke ko-
rábbi régióvezető, magyar tar-
tományfőnök, valamint a ha-
zai szalézi szerzetesrend tag-
jainak többsége és rengeteg
ministráns. A szertartás első
részének főcelebránsa Ábra-
hám Béla volt. A korábbi tar-
tományfőnöknek a prédikáci-
ót követő leköszönése után
pedig Andrásfalvy János mu-
tatta be a szentmise hátralevő
részét.

A szentbeszédet Tadeusz
Rozmus, a Közép- és Észak-
Európai Szalézi Régió felelőse
mondta. Hangsúlyozta, hogy
a szalézi rendtartományban a
tartományfőnök jeleníti meg
Don Boscót és karizmáját. Az
egész szalézi család nagy ün-
nepének nevezte december
28-át, az új tartományfőnök

beiktatásának napját, amely –
mint mondta – hármas ünnep.

Elsőként az élet ünnepe.
Amikor a családban új élet
születik, az a család életerejét
jelzi. S ugyanígy, amikor új
tartományfőnököt választa-
nak a szalézi tartomány élére,
az a szalézi család életerejé-
nek bizonyítéka. 

Néhány nappal ezelőtt szü-
letett meg a világ Megváltója,
Jézus Krisztus. Az új tarto-
mányfőnök atya is gyermek-
ként van jelen köztünk. A ma-
gyar tartománynak van élet-
ereje, jövője. Jó látni ezt –
mondta Tadeusz Rozmus. S
ahogyan a családon belül
szívderítő visszagondolni a
szülőkre, a nagyszülőkre,
ugyanígy a szaléziak is erőt
merítenek elődeik példájából.
Közülük is kiemelendő Havasi
József, aki tizennyolc évig állt a
szalézi tartomány élén. Hatá-
sa felmérhetetlen volt a ma-
gyar rendre nézve. Bizonyos,
hogy letekint most ránk a
mennyből, és elégedett azzal,
amit lát – fogalmazott a kö-
zép- és észak-európai régióért
felelős elöljáró. Ezután köszö-
netet mondott Albert van
Hecke atyának, a tartomány

éléről távozó Ábrahám Bélá-
nak és utódjának, András -
falvy Jánosnak, majd úgy fo-
galmazott: bizonyos, hogy
utánuk is lesznek, akik továb-
badják Don Bosco gyönyörű
karizmáját.

A szónok az ünnep kiemelt
mozzanatának nevezte azokat
a döntéseket, melyeket a min-
denkori tartományfőnökök a
Jóisten akaratából hoznak
meg. Ahogyan Don Bosco is
mondta, hit és szív nélkül, az
Istenbe vetett feltétlen biza-
lom nélkül sehová sem jutha-
tott volna a szalézi rend. 

Don Bosco álmában látta az
Egyházat mint viharban hány-
kolódó hajót, két oszlophoz
kötözve: az egyik az Eu-
charisztia volt, a másik a Szűz-
anya. E kettő ma is sziklaszi-
lárd pont számunkra, a társa-
dalmi gondok közepette is.

Az ünnephez szorosan
hozzátartozik a család, amely
nélkül nem érthetjük meg
Don Bosco gondolatait, tanítá-

sát. A szalézi család pedig a
legnagyobb família az Egyhá-
zon belül. Tadeusz Rozmus
felidézte, hogy amikor 2015-
ben a torinói Segítő Szűz Má-
ria-bazilikában megemlékez-
tek a 200 évvel korábban szü-
letett Don Boscóról, Ferenc
pápa is jelen volt az esemé-
nyen, és szívhez szóló, szemé-
lyes hangvételű rögtönzött be-
szédben emlékezett vissza ar-
ra, hogy gyermekkorában sza-
lézi növendék volt, a szülei
pedig a rend munkatársaiként
szolgáltak.

Az ünnepi szertartás szó-
noka ezután arról beszélt,
hogy Béla és János atya meg-
testesítik a világon működő
kilencven szalézi tartományt,
amelyek mindenütt arra töre-
kednek, hogy megszólítsák a
társadalom különböző rétege-
it, különösen a szegényeket és
a fiatalokat. Felelevenítette azt
is, hogy idén tavasszal vizitá-
ción járt Magyarországon, és
Budapesten fogadta őt Erdő
Péter bíboros is, aki azt mond-
ta neki: hálásak vagyunk nek-
tek, hogy jelen vagytok, nem-
csak itt, a fővárosban, hanem
több kisebb városban is. Ka-
zincbarcikának a szaléziak
életében betöltött különleges
szerepét a szónok azzal érzé-
keltette, hogy Ternyák Csaba
egri érseket idézte, aki azt
mondta neki: a város nevét
Szalézbarcikára kellene vál-
toztatni. 

Tadeusz Rozmus úgy fo-
galmazott: a szalézi rend élet-
erejét és szépségét is kifejezi

az a pillanat, amikor Ábra-
hám Béla atya átadja, And -
rásfalvy János atya pedig át-
veszi a tartományfőnökséget.
Így fordult a távozó tarto-

mányfőnökhöz: „Kedves Béla
atya, te nem jól, hanem na-
gyon jól végezted a tarto-
mányfőnöki feladataidat!”
Egyúttal rávilágított: a ma-
gyar tartomány nem tartozik
a régió legnagyobb szalézi tar-
tományai közé, de kreativitá-
sát, dinamizmusát tekintve
nagyon nagy jövő előtt áll.
Kazincbarcika pedig különle-
ges helye a szalézi családnak.

Nyitottságával és nagy fe-
lelősségtudatával János atya
készen áll arra, hogy átvegye
a magyar szalézi tartomány
vezetését – mondta Tadeusz
Rozmus, és így bátorította az
új tartományfőnököt: „Soha
ne feledkezz el arról, hogy

nem vagy egyedül, a Szentlé-
lek ereje mindig ott áll majd
mögötted, melletted!”

A prédikáció után a szalézi
rendtartomány éléről távozó

Ábrahám Béla és utódja,
Andrásfalvy János az oltáron
aláírták a hivatalos okmányt. 

Az ünnepi szentmise végén
az új tartományfőnök vetíté-
sen mutatta be elődje kiemel-
kedő tevékenységét, a hazai
szalézi tartomány élén eltöl-
tött több mint nyolc évet,
amely az alkotó gyarapodás
időszaka volt. A távozó tarto-
mányfőnök a búcsúbeszédé-
ben megköszönte munkatár-
sai áldozatkészségét. Mint
mondta, nagyon jó csapattal
dolgozott együtt, s minden
adott ahhoz, hogy a jövőben is
folytathassák együttműködé-
süket, a Jóisten áldásával, Don
Bosco közbenjárásával. Figyel-

meztetett: nem a siker a leg-
fontosabb, hanem az, hogy
életüket a rendalapító által
megkezdett ügy szolgálatába
állítsák, mindenkor szem előtt
tartva Don Bosco szavait: „A
családiasság szeretetet szül, a
szeretet pedig bizalmat.” 

●
Andrásfalvy János 1971. jú-

nius 8-án született Budapes-
ten. A budapesti Piarista Gim-
náziumban érettségizett 1989-
ben. 1991. szeptember 8-án lé-
pett be a szalézi rendbe. A no-
viciátus idejét Szombathelyen
töltötte. 1994-ben tanári diplo-
mát szerzett az ELTE bioló-
gia–kémia szakán. 1993 és
2000 között filozófiai és teoló-
giai tanulmányokat végzett a
Kalazantinumban, a
cremisani teológiai intézetben
(Izrael) és a budapesti Köz-
ponti Szemináriumban. Szer-
zetesi örökfogadalmát 1998.
június 28-án tette le Óbudán.
1998-ban diakónussá szentel-
ték Újpesten, majd 1999. július
3-án ugyanitt pappá szentelte

Paskai László bíboros. Válasz-
tott papi jelmondata: „Minde-
nekelőtt szeressétek egy-
mást!” (1Pét 4,9) 2000-ben teo-
lógiai licenciátust szerzett Ró-
mában, emellett ifjúság -
pasztoráció–kateketika tanul-
mányokat folytatott.

A péliföldszentkereszti
szerzetesi közösség tagjaként
2001 és 2007 között a nyerges -
újfalui Zafféry Károly Szalézi
Középiskola nevelési igazga-
tóhelyettese volt. 2005–2007-
ben a szerzetesi közösség vi-
káriusaként is szolgált. 2008
és 2010 között Szombathe-
lyen, majd 2010–2011-ben
Óbudán volt igazgató. 2014 és
2019 között Kazincbarcikán
szolgált a szalézi közösség vi-
káriusaként, a Szalézi Szent
Ferenc Gimnázium, majd a
Don Bosco Szakközépiskola
nevelési igazgatóhelyettese-
ként. 2019-ben ismét Óbudára
került a Segítő Szűz Mária-
templom kápolnaigazgatójá-
nak. Emellett 2002 és 2009 kö-
zött tartományi ifjúság pasz -
torációs felelős volt, 2009–
2011-ben, majd 2019 szeptem-
berétől ismét a formáció fele-
lőse. 2011-től kommunikációs
megbízott, 2017-től pedig a
szalézi munkatársak megbí-
zottja. Andrásfalvy János be-
szél olaszul, angolul, németül
és franciául.

Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila

8 ÜNNEP 2020. január 5.

A családiasság szeretetet szül
Beiktatták Andrásfalvy Jánost, a szaléziak új tartományfőnökét

Ángel Fernández Artime, a Don Bosco Szent János által
alapított szalézi szerzetesközösség rendfőnöke december
12-ei hatállyal kinevezte a Szent Istvánról elnevezett
Magyar Szalézi Tartomány élére Andrásfalvy Jánost, a
2020-tól 2026-ig terjedő időszakra.
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Egy-két esztendővel ezelőtt még
távolinak tűnt, most elérkezett a
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus (NEK) éve. A helyszínek
ki lettek választva, le lettek foglal-
va. Milyen benyomásai vannak az
előkészületekről, milyen progra-
mok segítik a találkozó hetében a
résztvevőket?

– Olyan ez, mint advent ide-
jén a karácsonyvárás. Mindaz,
ami a lelkünkben ilyenkor
megszületik, több tényezőtől is
függ. Sok minden múlik a kül-
ső feltételeken. Mikor készül-
nek el a helyszínek, hányan
fognak regisztrálni? Foglalkoz-
nunk kell az étkezés kérdésével
éppúgy, mint a biztonsággal.
Az események szervezésénél a
színpadtechnika, a hangosítás
és a világítás részleteire is oda
kell figyelni. Emellett folyik a
lelkek felkészítése is, ami lega-
lább ennyire sokrétű. Először is
meg kell említenünk az eucha-
risztikus kong resszusért mon-
dott imádságokat, melyeket ma
már nagyon sok nyelven imád-
koznak. Fontos a szent ség imá -
dás, melyhez sok templom
csat lakozott. Elindult a szent-
ségimádás iskolája, ami azt
mutatja meg, hogyan kerüljük
el a nem kívánatos végleteket.
Van, aki szerint minél többet
beszélünk a szentségimádások
alatt, annál jobb. Más összeté-
veszti a szentségimádást a be-
széd és gondolat nélküli keleti
meditációval. Meg kell talál-
nunk a megfelelő egyensúlyt,
hiszen az ember az, aki imád-
kozik. Ezért lehet ennek mód-
szere, hiszen Isten nem szorít-
ható korlátok közé.

A nemzetközi szentségimá-
dás azért érdekes, mert ilyen-
kor sok-sok ember egyidejű-
leg kapcsolódik be a szentség-
imádásba. Ez egyébként azt is
jelzi – amit Szent II. János Pál
pápa temetésekor is láttunk –,
hogy globális kommunikáció-
val az egész emberiség egy-
szerre adhatja át magát vala-
milyen emelkedett gondolat-
nak.

Testből és lélekből állunk, a
megtestesülés révén Isten em-
berként akar hozzánk szólni,
vagyis nekünk egyszerre kell
figyelnünk a belső és a külső
feltételekre. A hétköznapi éle-
tünk nem fog jól működni, ha
csak az egyikre koncentrálunk.
Szükség van tehát az egyen-
súlyra. A NEK esetében bizott-
ságok foglalkoznak a különféle
területekkel azért, hogy a szer-
vezés minél hatékonyabb le-
gyen. A munkában és az elő-
készületben a különféle lelki-
ségi mozgalmaktól egészen a

Belügyminisztériumig számos
szervezet vesz részt.

A találkozó hetét megelőzően mi-
lyen események segítenek az elő-
készületben?

– Sok esemény lesz, köztük
egy konferencia, mely a világ-
szerte végzett karitatív tevé-
kenységről fog szólni. Ennek
itt, Budapesten a Nemzetközi
Karitász elnöke, Luis Antonio
Tagle bíboros lesz a vezetője. A
2020-as év szeptemberének ele-
jén tudományos konferenciát
tartanak Esztergomban,  mely
az eucharisztikus teológiával
fog foglalkozni biblikus, lelki-
pásztori és egyéb szempontok
alapján. Az egyik előadó pél-
dául, aki a Magyarországi Egy-
házak Ökumenikus Tanácsától
érkezik, bemutatja, hogy a tag-
egyházaknak mi a felfogásuk
az úrvacsora kérdéséről. A nyi-
tás előtt, szombaton lesz a
nagy szociális akciónk, mely-
nek során szeretetvendégségre
hívjuk a rászorulókat, Buda-
pest mellett sok más városban
is. A Puskás Stadionban meg-
tartandó nyitómisén lesz első-
áldozás is, melyre eddig több
mit 3500-an jelentkeztek. Ez
lesz egyébként az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye
központi iskolai évnyitója is. A
hét folyamán délelőtt a Hung -
expo területén lesznek progra-
mok: imádságok, tanúságtéte-
lek, szentírás-magyarázatok. A
délelőtti alkalmakon az üldö-
zött keresztények tapasztalata-
ival is megismerkedhetünk.
Délután karizmatikus, társa-
dalmi és szociális tevékenysé-
get végző keresztények beszél-
nek arról, amivel foglalkoznak.
Itt lesz Böjte Csaba testvér, az
Actio Catholica és a 72 Tanít-
vány mozgalom is. Csütörtö-
kön lesz a roma mise, melynek
a zenei része már elkészült, az
ordi-náriuma pedig jóváha-
gyásra vár.

Sok más program is várha-
tó. Hétfőn a Csík zenekar ját-
szik, kedden egy vonatos esz-
tergomi kirándulásra kerül
sor. Itt adunk hálát a pálos ge-
nerálissal együtt a pálos rend
fennállásáért. Fontos kiemel-
nünk a keleti püspökök talál-
kozóját, de majd ötven püspök
részvételével lesz bizánci rítu-
sú szentmise is, melyen a
melkita pátriárka lesz a
főcelebráns. Az egyik délután
a moszkvai patriarchátus kó-
rusa énekel, az Erkel Színház-
ban pedig fellép a 100 Tagú
Cigányzenekar. Lesz szentség-
imádás a Szent István-bazili-
kában és a téren. A péntek dé-

lután az ifjúságé: Ákos-koncert
és Forráspont várja a résztve-
vőket. Szombat délelőtt a csa-
ládok találkozójára kerül sor a
Margitszigeten, délután pedig
a Kossuth téri szentmisére és
az azt követő fáklyás eucha-
risztikus körmenetre hívunk
mindenkit. A vasárnapi
zárómise a Hősök terén lesz.

Az olvasóink a karácsonyi ünnepi
lapszámmal együtt kapták kézhez

a regisztrációs lapot. Miért fon-
tos fél évvel a rendezvény előtt re-
gisztrálni?

– A regisztráció már elin-
dult papír alapon és interne-
ten is. Arra törekedtünk, hogy
minél kevesebb adatot kelljen
ehhez megadni. A nagy ren-
dezvényeknél az előzetes je-
lentkezés az ülőhely biztosítá-
sát is jelenti. Érdemes tehát
minél előbb regisztrálni.

Az eucharisztikus kongresszus
nevében ott találjuk a nemzetközi
jelzőt. Miben rejlik ez a nemzet-
köziség?

– A világegyházban az eu-
charisztikus kongresszusok-
nak fokozatai vannak. Létezik
az egyházmegyei, az országos
és a nemzetközi euchariszti-
kus kongresszus. Az utóbbira
a világ minden tájáról várjuk
az érdeklődőket. Az óegyház-
ban egy közössége volt a vá-
rosoknak, az a templom pe-
dig, ahol éppen összegyűltek
a szentmisére, a stáció nevet
viselte. A II. vatikáni zsinat
óta hangsúlyozzák, hogy
ezeknek az eucharisztikus
kongresszusoknak a zá ró mi -
séje egy sta tio orbis, mert
ilyenkor a szent misét az egész
világ nevében ajánlják fel.

1938-ban a Budapesten tartott
kongresszuson hatalmas tö-
meg vett részt. Mi változott
azóta?

– Először is nagyon sok
minden változott a mindenna-
pi élet ritmusában. 1938-ban is
voltak látványosságok Buda-
pesten, de a résztvevők nem
tapasztalhatták ezt a sokféle-
séget, mint manapság. Jobb
lett azóta az infrastruktúra és
a közlekedés is. Akkoriban az
emberek könnyebben vállal-
ták akár a hosszabb gyalog-
utat is. 2020-ban mindent
megteszünk azért, hogy a mai

ember mentalitásának is meg-
felelő legyen ez a rendezvény.
A külföldiek kaphatnak Buda-
pest kártyát, mellyel könnyeb-
ben vehetik igénybe a tömeg-
közlekedést.

Ez a kongresszus erődemonstrá-
ció vagy lehetőség a Magyar Egy -
ház belső megújulására?

– Könyörgés az életért és a
megújulásért. Vagyis a kong-
resszus nem egyenlő a meg-
újulással. Csak a folyamat
kezdete, előhírnöke. Elindult
a plébániák megújulási moz-
galma, melyen papokkal, kép-
viselő-testületi tagokkal be-
szélünk arról, hogy milyen-
nek kell lennie egy plébániá-
nak ahhoz, hogy megfeleljen
missziós küldetésének. Ide
tartozik az is, hogy a Magyar
Katolikus Püspöki Konferen-
cia elhatározta a templomi
énekeskönyv megújítását. Ez-
zel az a célunk, hogy az egy-
házi zene frissebbé váljon. A
papképzés során a prédikáció
tanítására is nagyobb hang-
súlyt kell helyezni. Fontos,
hogy tudja a pap, mit akar a
hallgatósággal közölni.

Kik alkotják az eucharisztikus
kongresszus célcsoportját?

– Azáltal, hogy kimegyünk
az utcára, mindenki. A ren-
dezvények egy része ugyan -
akkor a katolikus híveknek
szól.

Gaudete vasárnapon Ferenc pápa
az Angelus után imát kért a
2020-as Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszusért. Miért fontos
ez a felhívás, és hogyan tudunk a
legjobban csatlakozni hozzá?

– Mivel a Szentatya hirdette
meg a kongresszust, és ő jelölte
ki a színhelyét, biztosak lehe-
tünk abban, hogy szívén viseli
ezt a rendezvényt. Ferenc pápa
is tudja, hogy a lelki hatás nem

csak szervezés kérdése, ebben
a kegyelemnek is nagy szerepe
van. Fontos tehát az imádság.
Érdekes, hogy Ferenc pápa
összekapcsolta az Eucharisztiát
a betlehemállítással. A betle-
hem arra hívja fel a figyelmet,
hogy Isten emberré lett, az
Eucharisztia pedig azt jelenti,
hogy közöttünk is maradt. Is-
ten egy olyan bensőséges élet-
közösségre lépett velünk, mely
emberi értelemmel fel sem fog-
ható.

A szentmisék végén imádkozunk
a kongresszusért, Európa és a vi-
lág megújulásáért. Ön miben lát-
ja a mai világ s benne Európa re-
ményét?

– Istenben van a remé-
nyünk. Hisszük, hogy nem
csak véletlenül sodródunk.
Napjainkban, újra és újra,
egymással ellentétben álló ki-
hívásoknak kell megfelel-
nünk. A gazdaság, a távközlés
és a kultúra globalizálódásá-
val egyre többet tudhatunk
egymásról. Ez azonban nem
elég, oda is kell figyelnünk a
másik emberre. Jobban meg
kell ismernünk más népeket,
más közösségeket, különösen
itt, az Európai Unión belül.
Ha tiszteljük mások tapaszta-
latát, kultúráját, akkor jobban
fogjuk becsülni a magunkét is.
Most voltam Madridban, ahol
a helyi püspöki konferencia és
a katolikus egyetemek képvi-
selői előtt beszéltem a nem-

zetről és a nacionalizmusról.
Azért engem kértek fel erre,
mert kíváncsiak voltak a kö-
zép-kelet-európai tapasztala-
tokra, főleg annak fényében,
hogy sokáig voltam az Euró-
pai Püspöki Konferenciák Ta-
nácsának elnöke. Előadásom-
ban számomra magától érte-
tődő kérdésekről is beszéltem,
melyekről a hallgatóságból
többen megjegyezték, hogy
számukra ezek ismeretlen té-
nyezők voltak. A különböző
népek történelmi tapasztalatai
segítséget jelenthetnek a ma-
gunk problémáinak megoldá-
sához.

Ebben is meg kell látnunk a
teológiai dimenziót. Isten sze-
retete az egész emberiségre
kiárad. A Szentírásban azt ol-
vashatjuk, hogy Isten gondos-
kodik a népekről, a különféle
népeknek hirdetik az evangé-
liumot, az utolsó napon pedig
összehív minden népet.

A kongresszus hírét a missziós
kereszt segítségével a határokon
túlra is elviszik. Miért a keresztre
esett a választás, és miért szüle-
tett az a döntés, hogy nem csak
magyar vonatkozású ereklyék ke-
rülnek bele?

– A kereszt a misszió szim-
bóluma. Már a 2007-es város-
misszió során is ez a kereszt
tűnt fel. Fontos, hogy Krisztus
keresztje számunkra a feltáma-
dás, a megváltás és a remény
jele. Ez az a kereszt, melyhez
minden hívő ember kapcsoló-
dik. A szentekre tekintve azt
látjuk, hogy minden élethely-
zetben Krisztust kell utánoz-
nunk. De ez nem olyan valami,
ami távol áll tőlünk, hiszen mi
is lehetünk szentek. És hogy
miért van a keresztben olyan
ereklye, mely nem magyar
szenthez kötődik? Aki itt, a
Kárpát-medencében Krisztus
vértanúja és hőse volt, az vala-
miképp hozzánk tartozik. An-
nak az ereklyéje, aki oly sokat
tett a magyar Egyházért, mint
Boldog XI. Ince pápa – aki nél-
kül aligha beszélhetnénk ma-
gyar kereszténységről –, nyil-
ván illik a keresztbe. Lehet,
hogy a szomszéd országok
szentjei és boldogjai nem tud-
tak magyarul, de ide jártak
szemináriumba, vagy a híveik
voltak magyarok.

Milyen buzdítást intézne az olva-
sókhoz?

– Imádkozzunk a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kong-
resszusért. Nézzük meg, hogy
mi magunk mit tehetünk a si-
keres megvalósításáért. Ehhez
kívánok sok erőt és kegyelmet
minden kedves olvasónak.

Kuzmányi István
Lejegyezte: Baranyai Béla

Könyörgés az életért és a megújulásért
Az idei évben szeptember 13. és 20. között rendezik meg
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).
A katolikus világesemény előkészületeiről és a készülő-
dés már most tapasztalható gyümölcseiről is beszélget-
tünk a házigazda Erdő Péter bíborossal, prímással.

Új Ember hetilap éves egyéni előfizetés: 16 200 Ft
Új Ember hetilap és Adoremus  
együttes éves egyéni előfizetés: 21 400 Ft (26 600 Ft helyett)

ELÉRHETŐSÉGEINK: http://ujember.hu/elofizetes;
+36 1 235-0484, +36 1 633-3790, +36 1 633-3132

TARTSON VELÜNK 2020-BAN IS!
FIZESSEN ELŐ KEDVEZMÉNYESEN KIADVÁNYAINKRA!
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Kegyelemmel Teljes tisz-
ta személyében már megkez-
dődik az alapozás: ahol „elha-
talmasodott a bűn, ott túl-
áradt a kegyelem” (Róm 5,20).
Ahogyan a II. vatikáni zsinat
tanít bennünket: „Mária,
Ádám leánya, elfogadván az
isteni Igét, Jézus anyja lett; Is-
ten üdvözítő akaratát bűntől
nem késleltetett, teljes szívvel
átölelve az Úr szolgáló leá-
nyaként teljesen átadta magát
Fia személyének és művének;
s neki alárendelve vele együtt
szolgálta a mindenható Isten
kegyelméből a megváltás
misztériumát” (Lumen genti -
um, 56).

Gábor angyal irányt mutat:
„Gyermeket fogansz, fiút
szülsz, és Jézusnak fogod el-
nevezni”, aki „a Magasságbeli
Fia” (Lk 1,31–32) lesz. Jézus
nevének jelentése: „az Úr sza-
badít”. Isten saját Fiát küldi
szabadítóként, Megváltóként,
aki Máriától fog e világra szü-
letni. A főangyal világosan ki-
mondja: „a Szentlélek száll le
rád, és a Magasságbeli ereje
borít be árnyékával. Ezért a
születendő Szentet is az Isten
Fiának fogják hívni.” (Lk 1,35)
Mária készséggel nyitja meg a
szívét Isten üdvözítő akarata
előtt: „Íme, az Úr szolgálója
vagyok, legyen nekem a te
igéd szerint” (Lk 1,38).

XVI. Benedek pápa A Názá-
reti Jézus című trilógiájának
harmadik részét Jézus gyer-
mekségtörténetének szenteli.
Ebben a kötetben így fogal-

maz Róma emeritus püspöke:
„Úgy gondolom, fontos, hogy
az angyali üdvözlet lukácsi
történetének utolsó mondatát
is meghallgassuk: »Erre eltá-
vozott tőle az angyal.« Elmúlt
az Isten hírnökével való talál-
kozás nagyszerű órája, az
egész élet fordulópontja, Má-
ria pedig egyedül maradt az-
zal a megbízatással, amely tu-
lajdonképpen minden emberi
képességet meghalad. Tovább
kell mennie az úton, amely
sok-sok sötétségen át vezet
(…) egészen a kereszt éjszaká-
jáig (…) Az angyal elmegy, a
küldetés marad, s vele érik az
Istennel való belső közelség.”
(III, 41). Jézus nem hagyja ma-
gára édesanyját istenanyai
küldetésében. Nem csak Má-
ria Szentlélek-hordozó: az is-
teni Lélek is hordozza Máriát.

Szűz Mária istenanyaságá-
nak hitigazsága a legrégibb
Mária-dogma. Krisztus való-
ságos istenségének és valósá-
gos emberségének helyes
megvallásából fakad: Mária a
testet öltött, örök isteni Igét
szüli e világra, ezért joggal
hívhatjuk őt Istenszülőnek
(Theotokosz). Jóllehet ez a hit-
igazság együtt fejlődik a vele
igen szoros egységet alkotó
örök szüzesség hittételével,
mégis előbb tisztázódnak a
körvonalai (efezusi zsinat,
431).

A szüzességnek, az érintet-
lenségnek van egyfajta termé-
szetfölötti vonzereje. Ha tud-
juk, hogy a ragyogó tisztaság,
a szentség megőrzése komoly
erkölcsi erőfeszítésbe, meg-

szentelt küzdelembe kerül az
illető részéről, akkor még job-
ban felnézünk az ilyen sze-
mélyre. Isten Anyjának szü-
zessége messze több, mint va-
lami jámbor lelkület követke-
zetes megélése: az „értünk,
emberekért, a mi üdvösségün-
kért” emberré lett Isten, az
Üdvözítő szolgálata s ezzel a
mi szolgálatunk is. De miért

beszélünk most Mária szűzi
mivoltáról? Mert az isten-
anyaság csodáját nem szem-
lélhetjük igazán Mária örök
szüzességének csodája nélkül.
Szüzességének értelmét pedig
istenszülői mivolta adja. Az
Anya testének és lelkének
tiszta temploma, mely a min-
dent újjáteremtő Isten mun-

kálkodása folytán a kegyelem
csodája, a legszentebb otthon
lesz a közénk érkező Ige szá-
mára. S ő így is várja majd ha-
za földi életét befejező Édes-
anyjának teljes személyét –
megdicsőült testét és lelkét – a
mennyei Atya házába.

A liturgiát élénk figyelem-
mel kísérő hívőnek szembe-
tűnhet, hogy a Máriát illető

négy hitigazságból hármat, is-
tenanyaságát, szeplőtelen fo-
gantatását és mennybevételét
főünnepként üljük meg. De
hol marad az örök szüzesség
megünneplése? Az utóbbi
nem kapott külön ünnepet, ez
igaz, de – figyeljük meg – ott
rejtőzik a január 1-jei ünnep
miseszövegeiben, szoros egy-

ségben az istenanyaság több-
szöri említésével. Annyira el-
választhatatlan Mária isten-
szülői mivoltától, hogy Egy-
házunk sem szándékozik
önál lóan ünnepelni. Ahogyan
az elmélkedést nyitó könyör-
gésben is olvastuk: karácsony
nyolcadának betetőzéseként
Mária szűzi anyaságát ünnepel-
jük.

Isten Anyja elvá-
laszthatatlan az
Egyháztól, Krisztus
Testétől is, melynek
a kegyelem rendjé-
ben szintén anyja.
Mekkora ajándék
volt Isten hívő népe
számára, hogy Fe-
renc pápa 2018-ban
elrendelte az Egy-
ház Anyjának litur-
gikus emléknapját!
Mária anyai mivol-
ta, szolgálata való-
sággal meghosz-
szabbodik irá-
nyunkban: egyszü-
lött Fiával együtt
anyai szívére öleli
minden gyermekét,
akik a keresztség-
ben Krisztus testvé-
reivé lettek. Szent
II. János Pál pápa

szavaival élve: „Ha Mária a hi-
te révén az örök Fiú testi anyja
lett, akit a Szentlélek erejében
az Atyától kapott szüzességé-
nek sértetlenségében, akkor
ugyanabban a hitben felfedez-
te és elfogadta az anyaságnak
azt a másik dimenzióját is, me-
lyet Jézus messiási küldetése
során kinyilatkoztatott (…),

amikor szemei előtt és lelké-
ben feltárult Fia messiási kül-
detése, önmagától vált egyre
nyitottabbá arra az »új« anya-
ságra, amely az ő, Fia melletti
szerepét feltárta” (Redemp to -
ris Mater, 20).

És ha már az ezredforduló
eme kiemelkedő szentjét emlí-
tettem, aki mély, egyszerű,
gyermeki hittel és szereteté-
nek tisztán lobogó tüzével te-
kintett a Szűzanyára, zárásul
legyen szabad fölidéznem egy
személyes emlékemet. II. Já-
nos Pál pápa – míg ereje en-
gedte – minden évben felke-
reste a római szeminárium
növendékeit. 2001-es látogatá-
sa alkalmából egyházmegyé-
jének papja, Marco Frisina
atya, a már itthon is egyre töb-
bek által kedvelt, kiváló zene-
szerző oratóriumot kompo-
nált, melyet megtanított ne-
künk, és azzal köszöntöttük a
Szentatyát. A mű egyik leghí-
resebb tétele (Madre, fiducia
nostra – Anyánk, bizodalmunk)
sokunkban mély nyomot ha-
gyott. Ez az ének nem más,
mint bizalomteljes odafordu-
lás Isten Anyjához, aki egyút-
tal a mi égi Édesanyánk. E té-
tel zárósorai erősítsenek ben-
nünket istengyermekségünk
örömteli megélésében. Ő kí-
sérje zarándoklépteinket, aki
istenanyasága által lett a mi
Anyánkká is: „Üdvözítőnk
Anyja, védelmezd fiaidat /
Neked ajánljuk életünket, szí-
vünket, / őrizz meg bennün-
ket hűségben az isteni Szere-
tet iránt.”

Kovács Zoltán 

Üdvözítőnk Anyja, védelmezd fiaidat

Lukács László piarista szerze-
tes több mint három évtizedig
volt a Vigilia folyóirat főszer-
kesztője. Ebből az alkalomból
jelent meg Farkas Edit és Horá-
nyi Özséb szerkesztésében
a 35 éve a Vigilia élén című ta-
nulmánykötet. A könyv bemu-
tatóját a budapesti Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főis-
kola dísztermében tartották,
december 12-én.

A kötetről és Lukács László mun-
kásságáról Várszegi Asztrik püspök,
emeritus pannonhalmi főapát be-
szélt. Ez a könyv a tisztelet és a hála
kifejeződése. Emellett a folytatást és
az életet is szolgálja, hiszen az itt ol-
vasható tanulmányokban fontos
gondolatokat találhatunk, és később
más művek ebből nyerhetnek ihletet.
A könyv szerzői a Vigilia szellemi
környezetéből kerültek ki. 

A magas színvonalú kiadvá-
nyoknak, folyóiratoknak nehéz
hosszú távon fennmaradniuk, a
Vigiliának mégis sikerült. Ez elsősor-
ban Lukács László értelmiségi meg-
közelítésének és az Egyházat jól is-
merő diplomáciai készségének kö-
szönhető. Várszegi Asztrik azt is el-
mondta, hogy Lukács Lászlót ismer-
ve most „az aktív nyugalom” idő-
szaka következik számára. Az eme-
ritus apát végül Isten áldását kérte a
piarista szerzetes e „lélek- és szel-
lemnemesítő” munkájához.

Lukács László a megjelentekhez
szólva elmondta, eleinte sajátos mó-
don kapcsolódott a Vigiliához. Még
gimnazistaként könyvkötészettel is
foglalkozott, és hozzá került bekö-
tésre a Vigilia 1950-es évfolyama.

A folyóiratot 1935-ben alapította
Aradi Zsolt, Balla Borisz és Possonyi
László, akik olyan katolikus kiad-
ványt szerettek volna létrehozni,
mely nyitott „az egzisztenciális ke-
resztény életélmény irodalmi kifeje-
zésére”. A lap 1944-ben megszűnt,

majd 1946-ban újraindult. A Katoli-
kus Egyháznak a diktatúra idején
csak három sajtóterméke lehetett: az
Új Ember, a Magyar Kurír és a Vigilia.
Ebben az időszakban a folyóirat egy-
részt gondoskodott a katolikus pap-
ság szellemi továbbképzéséről, más-
részt a világi katolikus olvasók szá-
mára adott a kor színvonalának
megfelelő olvasnivalót.

Possonyi László után Sík Sándor,
majd Mihelics Vid volt a Vigilia fő-
szerkesztője. Őket Rónay György,
Doromby Károly és Hegyi Béla követte.
Lukács László 1984-ben vette át a la-
pot.

A Vigilia mindig igyekezett meg-
tartani az egyensúlyt a teológiai és
az irodalmi írások közreadásában.
Szerkesztői arra törekedtek, hogy a
magas színvonal megőrzése mellett
olyan műveket jelentessenek meg,
amelyek az átlag magyar katolikus

értelmiségi számára is befogadha-
tók. A rendszerváltás előtti idő-
szakban sok olyan polgári és ke-
resztény gondolkodású szerző
publikálhatott a Vigiliában, akiknek
az írásai máshol nem jelenhettek
meg. S bár a rendszerváltás után
nagyon sok folyóirat jött létre, és
így a Vigilia is versenyhelyzetbe
került, a minőségből soha nem en-
gedtek.

A Vigilia 1990-től könyveket is
kiad, elsősorban teológiai, életve-
zetési és irodalmi műveket.

Lukács László végül bejelentet-
te, hogy várhatóan a jövő év elejé-
től a teljes Vigilia-archívum elérhe-
tő lesz az interneten. 

A Vigilia vezetését Görföl Tibor
veszi át Lukács Lászlótól. A pécsi

illetőségű új főszerkesztő azzal
kezdte, hogy a Misina tetején álló té-
vétornyot éjszakánként megvilágít-
ják, de csak elölről; a város felől nem
látható része sötét marad. Napjaink-
ban sok ember vagy harsány és íz-
léstelen, vagy sötét és üres dolgokkal
találkozik. Ha ezt a két végletet sze-
retnénk elkerülni, akkor a nagy szel-
lemek művei és a szent életű embe-
rek példája felé kell fordulnunk. Saj-
nos a nagy szellemek egyre keveseb-
ben vannak, a szent életű emberek
pedig szótlanná váltak. Ebben a
helyzetben kell megpróbálnunk köz-
vetíteni az értékes és színvonalas
gondolatokat.

„Arra is vigyáznunk kell, hogy
amit teszünk, ne tegyük túlságosan
jól” – mondta Görföl Tibor, John
Hen ry Newman példájára hivatkozva.
A katolikus teológusra annak idején
rábízták a dublini egyetem megala-
pítását, később pedig egy folyóirat
szerkesztését is, de tevékenységét
„túl jónak” találták, ezért Newman
egyiket sem folytathatta.

Hans Maier politikatudós mondta,
hogy a katolikus és a
nem keresztény kultú-
ra között mély szaka-
dék jött létre. Akik az
egyik oldalon vannak,
semmit sem tudnak a
másikról, sőt, sokszor
csak legyintenek a töb-
biekre. „A Vigilia fela-
data az, hogy megma-
radjon valami a szel-
lem iránti tiszteletből,
és eljussunk oda, hogy
a kultúra művelői ne
legyintsenek egymás-
ra” – zárta szavait
Görföl Tibor.

Az eseményt Lukács
Lilla és Lu kács Juli ze-
nei előadása tette szí-
nessé.

Baranyai Béla
Fotó: Merényi Zita

35 éve a Vigilia élén
Megjelent a Lukács Lászlót köszöntő kötet
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HÍREK KÉPEKBEN

Fila Béla dogmatikaprofesszor sok
éven át szolgált Hódmezővásárhe-
lyen. Az itt élőkben mély nyomokat
hagytak a nagy tudású lelkipásztor
szent beszédei. Az Új Ember kiad-
ványok sorozatban megjelent A he-
tedik szoba küszöbén című könyv-
ben ezekből a prédikációkból olvas-
ható válogatás. A kötetet december
14-én Hódmezővásárhelyen is bemu-
tatták.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely
polgármestere házigazdaként köszön-
tötte a megjelenteket. Mint elmondta,
Fila Bélát személyesen is ismerte, meleg
szívvel emlékszik azokra a szentmisék-
re, melyeket Béla atya tartott. Fila Béla a
60-as években már szolgált Hódmezővá-
sárhelyen, ahova 2000-ben tért vissza.
2012-ben a város díszpolgára lett.

„Mindannyian emlékszünk arra,
hogy Béla atya, rossz egészségi állapota
miatt, ülve prédikált. Ez a törékeny és el-
esett ember sokszor csak nehezen botor-
kált el a kis székéhez, ám amikor elkez-
dett beszélni, mindenki érezte szellemé-
nek erejét” – mondta Görföl Tibor, a kötet
teológiai lektora, aki a dogmatikapro-
fesszor gondolkodásáról és lelkipásztori
stílusáról beszélt.

Fila Béla intenzív szellemi életet élt.
Mindenkinek vannak kérdései, ám neki

nagyon sok kérdése volt, ez pedig ele-
venen tartotta a gondolkodását. Minden
alkalommal célzottan egyvalakihez be-
szélt. Ezért is lehettek hatásosak a pré-
dikációi, hiszen sokan érezhették úgy,
hogy most éppen hozzájuk szól. Béla
atya nemcsak ismerte az életet, az em-
berek problémáit, de meg is értette őket.
Mindenkit komolyan vett, nem egysze-
rűsítette le a gondokat, nem mondta
senkinek, hogy bírjátok ki, úgyis elmú-

lik… A kudarcokról személyes tapasz-
talatai voltak, őt is sokszor érte meg-
aláztatás, többször is el kellett hagynia
azt a közeget, ahol szívesen volt.

Fila Béla beszédeit áthatotta a hála.
Hallgatóit is arról szerette volna meg-
győzni, hogy minden nehézség ellenére
hálát kell adniuk mindazért, amit kap-
tak. Életének középpontjában Jézus
Krisztus alakja állt, és másokat is arra
szeretett volna rávenni, hogy ez a hála a
Jézus iránti szeretetből forrásozzon.

„Béla atya nagyon sokat készült a be-
szédeire” – emelte ki Görföl Tibor. – Ha
valaki megkérdezte tőle, hogy mennyi
időt fordít a felkészülésre, azt mondta,
hogy amint befejezte a prédikációt, már
a következőn gondolkodik. Egész héten
azon járt az esze, hogy mit fog mondani
a következő vasárnap.

Rendkívül művelt ember volt. De
nem csak az elmélet állt közel hozzá, ő
az imádság embere is volt. Úgy gondol-
ta, hogy az imának és az életnek össz-
hangban kell lennie egymással.

Erős kritikai érzéke volt, nem vett
készpénznek semmit abból, amit mond-
tak neki. Mindenről és mindenkiről
megvolt a maga véleménye. Ugyanak-
kor ez a kritika sohasem vált cinizmus-
sá, nem lett tőle megcsömörlött ember-
ré. Ezt a kritikai érzékét is a szentség di-
menziójába tudta emelni.

Az est végén a jelenlévők elmesélték
Fila Bélával kapcsolatos személyes em-
lékeiket, így is kifejezve tiszteletüket és
szeretetüket az öt évvel ezelőtt elhunyt
tudós lelkipásztor iránt.

Fila Béla A hetedik szoba küszöbén cí-
mű kötete megrendelhető az Új Ember on-
line könyváruházban (az Új Ember köny-
vesbolt január 19-éig zárva tart).

Baranyai Béla
Fotó: Lambert Attila

Nem csak az elmélet
embere volt

Hódmezővásárhelyen is bemutatták 
Fila Béla könyvét

A december 18-i általános kihallgatás során
Ferenc pápa ismét a betlehemállításról beszélt.
Egy meglehetősen különös kompozícióról ej-
tett szót, amely úgy ábrázolja a Szent Csalá-
dot, hogy József a kezében tartja Jézust, míg
Mária pihen.

Elmondta, hogy a 83. születésnapján mutattak ne-
ki egy nagyon különös, egyedi betlehemet, amely ezt
a kedves címet viseli: Hagyjuk pihenni anyut. A közös-
ségi oldalakon is nagy sikert aratott a betlehem,

amelyben Mária alszik, míg József, kicsit távolabb, a
karjában tartja Jézust, aki mintha álmában éppen
nyújtózkodna. A Szentatya hangsúlyozta: az ábrázo-
lás a család, a házasság gyengédségéről tanúskodik.

„Sokan vannak köztetek, akiknek be kell osztani-
uk, hogy az éjszaka folyamán mikor lesz a férj és mi-

kor lesz a feleség a
gyermekkel, aki csak
sír, sír és sír – mond-
ta, mielőtt elmagya-
rázta a betlehem üze-
netét. – Meg is hív-
hatjuk a Szent Csalá-
dot az otthonunkba,
ahol örömöket és
gondokat élünk meg,
ahol mindennap fel-
ébredünk, ahol étke-
zünk és alszunk a
szeretteink közelé-
ben. A betlehem házi
evangélium” – fogal-
mazott a Szentatya.

A pápa hangsú-
lyozta a betlehemké-
szítés hagyományá-
nak fontosságát. El-
mondta, hogy maga 
is elment Greccióba,
ahol Szent Ferenc felál-
lította az első betlehe-
met. Idén kiadta az
Admirabile signum kez-
detű apostoli levelet,
amelyben elmondja,
mit jelképez ez a ha-
gyomány.

A katekézisben Fe -
renc pápa arra is rámutatott, hogy a betlehemállítás
egyszerű, ám hatékony módja annak, hogy a szívün-
ket felkészítsük Jézus születésére.

Thullner Zsuzsanna

Hagyjuk pihenni anyut
A betlehem, ami annyira tetszett Ferenc pápának

Az                 könyvesbolt zárva

A könyvesbolt 2019. december 24.  
és 2020. január 19. között felújítás  

miatt zárva. A webbolt ezen időszak  
alatt zavartalanul üzemel, de a 2019.  
december 24. és a 2020. január 19.  

között leadott rendeléseket  
csak január 20-tól tudjuk postázni. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

• A karácsony előtti napok-
ban kápolnát adtak át a Kis-

kunhalasi Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben. Az

Isteni Irgalmasság-kápolnát
Tanács Eszter Tímea bv. ezre-

des, főtanácsos, az intézet pa-
rancsnoka adta át, majd Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti ér-

sek áldotta meg. 

• Szent István vértanú
diakónus ünnepén, de-
cember 26-án Erdő Péter
bíboros, prímás mutatta be
a hallássérült hívek hagyo-
mányos karácsonyi szent-
miséjét a budapesti piaris-
ta kápolnában.

• A Szent István Rádió de-
cember 23-án a déli Úrangyala
imádsággal megkezdte adása
sugárzását Kisújszálláson. 
A Médiatanács a Kisújszállás
103,2 MHz helyi rádiós frek-
vencia használatára kiírt pályá-
zatán az egyedüli pályázót, a
Magyar Katolikus Rádió Ala-
pítványt nyilvánította nyertes-
nek. A 103,2 MHz-es frekvenci-
án a Szent István Rádió Tokajjal
hálózatba kapcsolódva szól a
Szent István Rádió Kisújszállás.


