
Igemagyarázatában Bogár di Szabó Ist-
ván hangsúlyozta: száz évvel ezelőtt
szórták szét a magyar népet, és rengeteg
fájdalom közepette kellett megtanul-
nunk, „miképpen tesz szabaddá az igaz -

ság, hogyan ébreszt reményt számunkra
is a kegyelem”. Az igazság pedig nem
erővel, nem hatalommal, hanem Isten
Lelke által áll helyre. Az erő nem az em-
berben, hanem Isten Lelkének erejében
van. Megtántorodnak a legkülönbek is,
mondja Ézsaiás próféta, „de akik az Úr-
ban bíznak, erejük megújul, szárnyra kel-
nek, mint a sasok, futnak, és nem lankad-
nak meg, járnak, és nem fáradnak el”
(Ézs 40,31). Az Isten Lelkéből fakadó
igaz ság szabaddá tesz, bátorít és reményt
ad. „Jövel, Szentlélek, jövel, jövel!”

(Folytatás a 8. oldalon.)

Pünkösdhétfőn délelőtt a budavári Nagybol-
dogasszony-templomban (Mátyás-templom)
ökumenikus istentiszteletet mutatott be
Bogárdi Szabó István református püspök, a
Magyarországi Református Egyház zsinatá-
nak lelkészi elnöke, Fabiny Tamás, a Magyar-

országi Evangélikus Egyház elnök püs-
pöke és Erdő Péter bíboros, prímás, esz-
tergom-budapesti érsek.

Kozma Imre római katolikus pap, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat alapító el-
nöke, irgal mas  rendi szerzetes, a mai egy-
ház kiemelkedő személyisége június 4-én
ünnepelte 80. születésnapját. Ebből az al-
kalomból beszélgettünk vele.

Győrzámolyban született, és egyéves volt, amikor
elvesztette az édesapját. Édesanyja és anyai nagy-
mamája nevelték föl. Hogyan emlékszik vissza a
gyermekkorára?

– A legnagyobb hatással az anyai nagyapám
volt rám. Sokszor eltűnődtem apám halálán.
Anyám számára tragédia volt, én természete-
sen semmit sem tudtam erről. Nem sejthetem,
milyen lett volna, ha a szüleim együtt éltek
volna tovább. Családtagok elmondása szerint
hat gyermekről álmodtak, és ezt komolyan
gondolták. Édesapám halála után egy nagycsa-
ládba csöppentem, ez nagy ajándék volt szá-
momra. Nem egykeként nőttem fel. Anyám
legfiatalabb testvére nem sokkal volt idősebb
nálam. Egészséges nagycsalád vett körül.
Anyámék heten voltak testvérek. A születé-

semkor már csak három gyerek volt otthon, de
természetesen a többiek gyerekei is jártak hoz-
zánk. Korán megtanultam, mit jelent, amikor
egy családban egymásért élnek az emberek.
Igazi keresztény család volt a miénk. Ez akko-
riban, főleg falun, még általánosnak számított.
Nagyapám jámbor ember volt, jámborabb,
mint a nagyanyám, aki ugyancsak buzgó hívő
volt, de racionálisabban gondolkodott. 

(Folytatás a 9. oldalon.)
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Határtalanul oldódó
Trianon

Egy szóval tudnám jellemezni, hogy mit is jelent Tria-
non nekem, aki Nagyváradon születtem a 70-es évek vé-
gén, és most családommal Budapesten élek a járványügyi
veszélyhelyzet vége felé járva: a határt. Az akkori Románia
és Magyarország közötti határ – amely gyalog csupán egy
szűk órányira volt a városunktól – fájóan átjárhatatlan volt;
átjutni rajta majdnem lehetetlen a 80-as évek ceauşescui
aranykorában. A szomszédságunkban élt két szerencsés
család. Mint utólag kiderült, titokban és jól előkészítve át-
szöktek a határon. Az egyikük igen kalandosan: vasúti ke-
rekeket szerelt a gépjárművére, úgy gurult át az éj leple
alatt Magyarországra. És talán mindenki emlékszik az egy-
szerű juhászra, aki eltévedt a nyájával, úgy jutott át a hatá-
ron. Sokan azonban nem voltak ilyen szerencsések. Koráb-
ban már írtam egy kislányról, aki Székelyföldről költözött
Váradra a családjával, és minden álmuk megsemmisült,
amikor az édesapját szökés közben lelőtték.  

Az első valós határélményemre sajnos még ma is em-
lékszem. Két évvel a ’89-es forradalom után egy, Nagyvá-
radról átköltözött baráti családhoz indultunk látogatóba
Magyarországra. Amikor körülbelül félnapos várakozás
után a buszunk begurult a határőrsre, akkor jött a java. A
gépjárművezető addig ministránsokat megszégyenítő ha-
tásossággal perselyezett, mondván, ha jót akarunk, össze
kell dobnunk egy kis zsebpénzt a határőröknek, hogy
rendben átengedjenek. Amikor végre sorra kerültünk, és a
gyűjtés eredményét átadták az illetékesnek, le kellett száll-
nunk a buszról. Egy nagy terembe vezettek bennünket,
ahol mindenki a csomagja mögé állt. Jött a határőr meg a
vámos, aki jobb esetben kipakoltatta a táskát, rosszabb
esetben könyékig elmerült benne. A végeredmény pedig –
miután a perselybevételt már megkapta, így semmit nem
kockáztatott – pont úgy alakult, ahogy a közismert vicc-
ben: ha volt rajtunk sapka, az, ha nem volt, akkor meg az
volt a baj. Édesanyámhoz érve a vámos a csomagban föl-
fedezte a baráti családnak szánt, csempészárunak semmi-
féleképpen nem nevezhető ajándékot: három darab padli-
zsánt, ami az erdélyiek egyik kedvencének, a szegények
ételének minősülő padlizsánkrém alapja. (Nem volt olyan
borús időszak, amikor meg ne termett volna a kertekben,
ne lett volna kapható a piacon.) Édesanyám sírva könyör-
gött a határőrnek, hogy engedjen át bennünket, ha kell,
hát kidobja a padlizsánt itt helyben, de a válasza határo-
zott volt: az egész buszt visszafordította.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Boldog, aki jót tehet embertársával
Beszélgetés a nyolcvanéves Kozma Imrével

Fotó: Lambert Attila

A járvány visszatérít 
a csíksomlyói búcsú

lényegéhez
„A Szentlélek száll le rád” (Lk 1, 35) – ezzel a mot-

tóval szervezték meg az idei, különleges csíksomlyói
fogadalmi búcsút, melynek főcelebránsa és ünnepi
szónoka Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt.

A világjárvány okozta megszorítások miatt május
30-án szűk körben tartották meg a búcsúi szentmisét a
kegytemplomban. A szertartáson részt vett Jakubinyi
György nyugalmazott érsek, Tamás József nyugalmazott
segédpüspök, valamint a helyi papság és a ferencesek.
A templom előtti téren jelen lévő zarándokok fáradsá-
got nem ismerve jöttek el a csíksomlyói Szűzanyához,
és magukkal hozták az útjukba ejtett székelyföldi tele-
pülések lakóinak szalagokra írt üzeneteit, kéréseit.

A szentmise elején Urbán Erik OFM, az erdélyi fe-
rences rendtartomány főnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket és mindazokat, akik a szívükben zarándo-
koltak: akik valamelyik kommunikációs csatorna se-
gítségével otthonról kapcsolódtak be az ünnepi szent-
misébe.

„A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Neve-
zett Erdélyi Rendtartománya nevében örömmel kö-
szöntelek benneteket, ezúttal a szokásostól eltérően,
az online térben. Tavaly a nyeregkatedrálisban üdvö-
zöltelek titeket, amelyet a Kissomlyó- és a Nagy -
somlyó-hegy úgy ölel körül, mint bennünket Mária
szeretete és mosolya. 

(Folytatás a 3. oldalon.)Fotó: Romkat.ro

A járványhelyzet ellenére a hagyományokhoz hűen
kivitték a labarumot a Hármashalom oltárhoz, 

ahol közösen imádkoztak és énekeltek 
(a képen a háttérben a csíksomlyói kegytemplom)

Az erő és a szeretet Lelkét kaptuk
Ökumenikus istentisztelet a Mátyás-templomban
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Kedves testvérek, jó napot kí-
vánok!

Folytatjuk az imádságról
szóló katekézist, a teremtés
misztériumáról fogunk elmél-
kedni. Az élet, maga az a tény,
hogy létezünk, megnyitja az
ember szívét az imádságra.

A Biblia első oldala egy
nagy hálaadó himnuszra emlé-
keztet. A teremtéselbeszélést
refrének tagolják, melyek foly-
tonosan hangsúlyozzák min-
den létező jóságát és szépségét.
Isten, az ő szavával, életre hív,
és így minden létezést kap.
Szavával elválasztja a fényt a
sötétségtől, elrendeli a nappal
és az éjszaka váltakozását, az
évszakok egymásra követke-
zését, színpalettát nyit a növé-
nyek és állatok sokféleségével.
Ebben az élőlényektől túláradó
erdőben pedig, mely gyorsan
legyőzi a káoszt, utolsóként
megjelenik az ember, és ez a
megjelenés hatalmas ujjongást
vált ki, mely növeli az elége-
dettséget és az örömöt: „Isten
látta, hogy amit alkotott, na-
gyon jó” (Ter 1,31). Jó és egy-
ben szép: az egész teremtés
szépsége láthatóvá válik!

Elsőként a teremtés szépsé-
ge és misztériuma érinti meg

az ember szívét és készteti őt
imára (vö. A Katolikus Egyház
Katekizmusa 2566.). Így szól a
8. zsoltár, melyet a kihallgatás
elején hallottunk: „Bámulom
az eget, kezed művét, a holdat
és a csillagokat, amelyeket te
rögzítettél. Mi az ember, hogy
megemlékezel róla, az ember
fia, hogy gondot viselsz rá?”
(Zsolt 8,4–5) Az imádkozó em-
ber szemléli a körülötte lévő lé-
tezők misztériumát, látja a fö-
lötte feszülő csillagos égboltot
– melynek mérhetetlen mérete-
it az asztrofizika ma megmu-
tatja –, és azon tűnődik, micso-
da szeretettervnek kell e hatal-
mas mű mögött lennie. És mi
az ember ebben a végtelen tá-
gasságban? „Szinte semmi” –
mondja egy másik zsoltár (vö.
Zsolt 89,48): egy lény, aki meg-
születik, egy lény, aki meghal,
egy roppant törékeny lény.
Mégis az egész világegyetem-
ben az ember az egyetlen lény,
aki tudatában van ennek a túl-
áradó szépségnek. Egy pindur-
ka lény, aki megszületik, meg-
hal, ma még létezik, holnap
már nincs, az egyetlen, aki tisz-
tában van ezzel a szépséggel.
Mi tudatában vagyunk ennek a
szépségnek!

Az ember imája szorosan
kapcsolódik az ámulat, a cso-
dálkozás érzéséhez.

Az ember végtelen kicsiny,
ha a világegyetem méretéhez
viszonyítjuk. Legnagyobb vív-
mányai is elég csekélynek tűn-
nek… De az ember mégsem
semmi. Az imában ellenállha-
tatlanul előtérbe kerül az irga-
lom érzése. Semmi sem léte-
zik véletlenszerűen: az uni-
verzum titka abban a jóindu-
latú pillantásban rejtőzik, me-
lyet valaki megláthat sze-
münkben. A zsoltár kijelenti,
hogy alig teremtettünk kiseb-
bé Istennél, a dicsőség és tisz-
tesség koronáját kaptuk (vö.
Zsolt 8,6). Az Istennel való
kapcsolat az ember nagysága:
a trónra emelése. Természe-
tünknél fogva szinte semmik,
kicsinyek vagyunk, de hivatá-

sunknál, meghívottságunknál
fogva a nagy király gyermekei
vagyunk!

Közülünk ezt sokan megta-
pasztalták. Ha az élet viszon-
tagságai, minden keserűsé-
gükkel, olykor azzal a ve-
széllyel járnak, hogy elfojtják
bennünk az imádság ajándé-
kát, akkor elég feltekinteni a
csillagos égre, szemlélni a
naplementét vagy egy virágot,
hogy lángra lobbantsuk a há-
laadás szikráját.

Talán ez a tapasztalat lehe-
tett a Biblia első oldalainak
alapja.

Amikor a nagy bibliai
teremtéselbeszélést megfogal-
mazták, Izrael népe nem ép-
pen boldog időket élt. Egy el-
lenséges hatalom elfoglalta
földjét; sokakat elhurcoltak, az
emberek rabszolgaként éltek

Mezopotámiában. Nem volt
többé hazájuk, sem templo-
muk, sem társadalmi és vallá-
si életük, semmijük sem ma-
radt.

Mindazonáltal a nagy te -
rem téselbeszéléstől kezdve va-
laki újra elkezdett rátalálni a
hálaadás okaira, elkezdte di-
csérni Istent a létezésért. Az
ima a remény első ereje. Imád-
kozol, és a remény nő, halad
előre. Azt mondanám, az ima
megnyitja az ajtót a remény
előtt. A remény megvan, de az
imámmal kinyitom előtte az
ajtót. Mert az ima emberei őr-
zik az alapigazságokat; ők
azok, akik ismételgetik – min-
denekelőtt maguknak, majd
mindenki másnak –, hogy ez
az élet, minden baja és meg-
próbáltatása ellenére, nehéz
napjai ellenére tele van kegye-
lemmel, melyen csak ámulha-
tunk. És mint ilyet mindig vé-
denünk és vigyáznunk kell!

Az imádkozó férfiak és nők
tudják, hogy a remény erő-
sebb a csüggedésnél. Hiszik,
hogy a szeretet erősebb, mint
a halál, és egy napon biztosan
diadalmaskodik, még ha
olyan időben és oly módon is,
amelyet nem ismerünk. Az
ima emberei visszfényt horda-
nak arcukon: mert a nap a leg-
sötétebb napokon is megvilá-
gítja őket.

Az ima megvilágít téged:
megvilágítja lelkedet, megvi-
lágítja szívedet és megvilágítja
arcodat.

Még a legsötétebb időkben
is, még a legnagyobb fájdal-
mak közepette is!

Mindannyian örömhordo-
zók vagyunk. Gondoltál már
erre? Hogy te örömhordozó
vagy? Vagy inkább rossz, le-
hangoló hírek hordozója
akarsz lenni? Mindannyian
képesek vagyunk örömet vin-
ni. Ez az élet Istentől kapott
ajándék: túl rövid ahhoz,
hogy szomorúságban és kese-
rűségben éljük le. Dicsérjük
Istent, egyszerűen örülve an-
nak, hogy létezünk! Tekint-
sünk a világmindenségre, pil-
lantsunk a szépségekre, de
nézzünk keresztjeinkre is, és
mondjuk: „De te létezel, te
ilyennek teremtettél bennün-
ket, önmagadnak teremtettél!”
Meg kell éreznünk szívünk
nyughatatlanságát, mely arra
késztet, hogy köszönetet
mond junk Istennek, és dicsér-
jük őt! A nagy királynak, a Te-
remtőnek a gyermekei va-
gyunk, és képesek vagyunk
kibetűzni az ő kézjegyét az
egész teremtésből; abból a te-
remtésből, amelyet ma nem
védelmezünk, de amelyen ott
van Isten kézjegye, aki azt sze-
retetből alkotta. Segítsen az
Úr, hogy ezt egyre jobban
megértsük, és vezessen arra,
hogy „köszönöm”-öt mond-
juk: és ez a „köszönöm” egy
gyönyörű ima!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Az ima megvilágítja szívedet és arcodat
Ferenc pápa katekézise

A Szentatya május 20-án folytatta az imáról szóló
katekézissorozatát. Elmélkedésének középpontjában a
teremtés misztériuma állt: ha képesek vagyunk elámulni
a bennünket körülvevő világ szépségén, jóságán és nagy-
ságán, az imára, hálára, a teremtett világért, a létezésért
mondott köszönetre indít minden embert. Ferenc pápa
teljes katekézisének fordítását közreadjuk.

A körlevélben ezt olvashatjuk: „a hit cse-
lekvésre indít (...) a gazdaság területén” is.
Hogyan kapcsolódik a hit a gazdasághoz?

– A körlevél legfontosabb monda-
nivalója, hogy Egyház a nem hívő
embereknek is felkínálja azt a gazda-
sági szemléletet, amit a társadalmi
tanításában hirdet. Ez egy erényeti-
kán alapuló rendszer, ilyen értelem-
ben tehát azt mondanám, hogy a
gazdaság összekapcsolódik az er-
kölccsel. Az erkölcs pedig a hitben
gyökerezik. Utalnék a természettör-
vény fogalmára, amit Aquinói Szent
Tamás ismertetett Summa theologiae cí-
mű művében, és ami már a klasszi-
kus görög kultúrának is része volt. A
természettörvény szerint minden
emberben benne él a parancs: kö-
vesd a jót és kerüld a rosszat. Az em-
ber tehát erkölcsi lény. Alapvető haj-
lama a jóra való. A természettörvény
az ember erkölcsiségét fogalmazza
meg, és az Egyház társadalmi tanítá-
sa szintén ezen az alapon áll, a gaz-
daság vonatkozásában is.

A körlevél az emberi tevékenységek ösz-
szehangolásának igényével lép fel, egy
egységesítő elv alapján. Vajon napjaink
plurális világában megvalósítható ez a
kultúra egészét érintő összehangolás?

– Úgy gondolom, hogy a termé-
szettörvény mint egységesítő elv alap-
ján igen, lehetséges, bár az Egyház

szándéka szerinti jó a bűn miatt soha
nem valósult meg teljes tisztaságában
az emberi történelem során. Nem vé-
letlen, hogy Szent II. János Pál pápa
az Emlékezet és azonosság című művé-
nek mottójául a búzáról és a konkoly-
ról szóló evangéliumi példabeszédet
választotta: a jó és a rossz  együtt nö-
vekszik és vetélkedik a világban, az
emberi történelem pedig ez a  küzde-
lem maga. De azt is tudjuk, hogy a vé-
gén nem marad el az aratás. 

Az MKPK körlevele „a társadalom pere-
mére jutottak és a szegények felé forduló
szolgáló szeretetre” buzdít mindenkit. Ta-
pasztalja-e ennek a szemléletnek a terjedé-
sét vagy jó példáit az Egyházon kívül is?

– Elsőként a Magyarországon be-
vezetett közmunkaprogram, a roma-
politika, az Erzsébet-program jutott
eszembe; az állam a gyerekek nya-
raltatása révén is törődik a szegé-
nyekkel. De a legjobbak természete-
sen az egyházi példák, Teréz anyától
kezdve a Sant’Egidio közösségig. Az
emberekben a természettörvény sze-
rint megvan a hajlam arra, hogy jót
cselekedjenek az igazságosság alap-
ján, bár ez nem mindig érvényesül.

Térjünk vissza a gazdasághoz. A körlevél
sürgeti a vagyonkoncentráció irányának
megváltoztatását. Vajon gondolkodnak-e
erről a gazdasági élet vezetői is? Érde-
keltté tehetők a szemléletváltásban?

– A világ helyzete ebből a szem-
pontból jelenleg szörnyűséges. A tár-
sadalom legfelső 10 százalékának
kezében összpontosul a föld vagyo-
nának 90 százaléka. Ezt hívja a szak-
irodalom 10-90-es társadalomnak.
Iszonyatosan torz, égbekiáltóan
igaz ságtalan ez az elosztási rend-
szer. Három és fél milliárd ember él
szegénységben. A globalizáció meg-
jelenésével a XXI. századra kiélező-
dött a szegénység problémája.

A publikációim témája és amit ta-
nítok, lényegében arról szól, hogy
amilyen az emberi értékrend, olyan
a gazdasági rend. Végső soron az
ember erkölcsi értékrendjén múlik,
hogy ez a mérhetetlen igazságtalan-
ság megszűnik-e. Elsődleges feladat
tehát az ember értékrendjének átala-
kítása. Haszonelvű módon nem le-
het megoldani ezt az óriási problé-
mát. Anyagi alapon tartósan nem le-
het érdekeltté tenni a gazdasági veze-
tőket. Ez fából vaskarika lenne. Min-
denféleképpen az erkölcsi értékrend-
re alapoznék, de hozzátennék struk-
turális lépéseket, normákat, törvé-
nyeket is: ezek a külsődleges lépések

szabályozhatnák a vagyonkoncent-
rációt. A probléma az, hogy a ma-
gántulajdon sérthetetlensége a kapi-
talizmus alaptörvénye; egy állam ne-
hezen lépheti meg azt, hogy korlá-
tozza a magánvagyonokat. Ugyan -
akkor vannak önkéntes kezdemé-
nyezések. Egy-egy felső vezető úgy
dönt, hogy inkább erényetikai alapon
szeretné vezetni a vállalatát, legyen az
multicég vagy kisvállalat. A „Blue -
print for better business” (A jó üzlet
lenyomata, blueprintforbusiness.org) el-
nevezésű mozgalmat például multi-
nacionális cégek felső vezetői hozták
létre. Az Egyház társadalmi tanításá-
nak elveire támaszkodva kialakítottak
egy olyan üzleti modellt, amelynek
alapja az emberi méltóság, az igazsá-
gosság, a közjó, a szolidaritás és a
szubszidiaritás. Ennek a modellnek a
segítségével igyekeznek jó irányba te-
relni az üzleti gondolkodást.

A gazdaságról való közgondolko-
dás jelenleg haszonelvű, de számos
példát látunk arra, hogy vállalati föl-
ső vezetők összefognak ez ellen. Egy
rangos konferencián Stefano Zama-
g ni bolognai közgazdász pro feszor is
beszámolt erről. Számos multinacio-
nális cég felső vezetője nem a szűk
értelemben vett haszonmaximalizá-
lási modellt tartja ideálisnak a gaz-
dálkodásban, hanem inkább az úgy-
nevezett érintetti modellt, ami a gaz-
dasági folyamatban részt vevők ér-
dekeinek figyelembevételét és védel-
mét jelenti.

Véleménye szerint változtathatnak-e a je-
lenlegi gazdasági, társadalmi trendeken
a mostani járványhelyzet tanulságai?

– Jelenleg is sokan munkálkodnak
azon, hogy a munkavállalók és a vál-

lalkozók érdekeit védjék a járvány-
helyzetben. A Gazdasági Együttmű-
ködési és Fejlesztési Szervezet
(OECD) az együttműködést, a mun-
kavállalók érdekvédelmét szorgal-
mazza ajánlásaiban, elemzéseiben.
Emberközpontú elvek ezek. Az em-
berközpontú gazdaság fogalmát a
Katolikus Egyház társadalmi tanítá-
sában találjuk meg, legjellemzőbben
Szent II. János Pál pápa gazdasággal
kapcsolatos írásaiban. A pápa vilá-
gosan kimondja, hogy a munka és a
gazdaság alanya és egyben célja az
ember. A gazdasági, állami, politikai
tevékenység arra hivatott, hogy az
embert szolgálja, minden egyes em-
ber javát, más szóval a közjót.

Jó példa a mostani helyzetben
Magyarország. Az úgynevezett gaz-
daságvédelmi akcióterv számos
olyan elemet tartalmaz, ami az em-
ber védelméről szól: ilyen a bankhi-
telek törlesztési kötelezettségének
felfüggesztése, a kisadózó vállalko-
zások tételes adója (kata) alá eső vál-
lalkozások adójának elengedése, a
munkahelyek megőrzésének segíté-
se (az állam a bérköltség egy részét
átvállalja a munkaadótól), a beruhá-
zások és a kiemelt ágazatok újraindí-
tására irányuló támogatások. Mind -
ez ezermilliárd forintos nagyság-
rendben, ami a hazai GDP 18–20
százalékát jelenti. 

Úgy gondolom, itt nem a haszon
maximalizálásáról van szó, hanem az
emberről. Külön kiemelném, hogy az
állam Magyarországon nagy hang-
súlyt helyez az idősek védelmére,
ami más országok intézkedéseivel
összehasonlítva is örvendetes.  

Körössy László
Fotó: Merényi Zita

Út egy igazságosabb gazdasági rendszer felé
Baritz Sarolta Laura OP közgazdász a Megújulás a szeretetben című körlevélről 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2019. november 
13-án körlevelet adott ki, Megújulás a szeretetben címmel.  A korunk
problémáira reflektáló dokumentum gazdasági vonatkozá sai ról Baritz
Sarolta Laura domonkos szerzetes nővért, közgazdászt, a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanárát, a Keresztény Társadalmi
Elvek a Gazdaságban (Keteg) szakirányú továbbképzés szakfelelősét
kérdeztük. 
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Ez a katedrális az idén a
sokszorosára növekedett, hi-
szen ma, a fogadalmi búcsúnk
ünnepén az egész Kárpát-me-
dence egyetlen templommá,
egy nagy katedrálissá vált,
amelynek tartópillére Kárpát -
alja, Felvidék, Őrvidék, Délvi-
dék-Vajdaság, Bánság, Parti-
um, az anyaország, a moldvai
csángó vidék és Erdély,
amelynek oltárán ott áll a
Napbaöltözött Asszony, akit
mi úgy ismerünk: Csíksom-
lyói Segítő Szűz, karján a Kis-
deddel.

Az Édesanya nem csak azt
várja, hogy gyermekei meglá-
togassák, hanem az idei év-
ben, az Eucharisztia évében,
amely egységünk kifejezője,
maga látogat el hozzátok, s
alázatosságában a háttérbe
vonul, és Szent Fiát adja, aki
valóságosan jelen van az Oltá-
riszentségben. Az apostolok
Jézus feltámadása után félel-
mükben bezárkóztak, önkén-
tes karanténba vonultak, ott-
hon maradtak. De az Úr nem
feledkezett meg róluk. Elküld-

te nekik a Szentlelket, hogy
megerősödve tegyenek tanú-
bizonyságot. A Szentlélek
szállt le rád, Mária, a Szentlé-
lek tölt el minket is, megerősít-
ve bennünket, hogy rendület-
lenül hűek maradjunk hitünk-
höz, és megfogadjuk: visszaté-
rünk, Szűzanyánk, csíksom-
lyói szentélyedbe.

Szétszórtan és szétszagga-
tottan vagyunk, de az anya-
nyelvünkön elmondott imák
összefűznek bennünket. Ezzel
a lelkülettel imádkozzunk és
kapcsolódjunk be közösen az
ünnepi szentmisébe” – fogal-
mazott Urbán Erik OFM.

Bevezetőjében Kovács Ger-
gely érsek hangsúlyozta: nem
könnyű az idei búcsúra tekin-
teni, amikor a technika köt
össze bennünket, hiszen meg-
szoktuk, hogy évről évre több
mint százezer ember zarándo-
kol el Csíksomlyóra. Arra biz-
tatott, hogy szívünkben za-
rándokoljunk el a Szűzanyá-
hoz, és ebben a megváltozott
helyzetben is keressük a jót.

*
Az alábbiakban az idei

csíksomlyói fogadalmi búcsú
szónoka, Kovács Gergely gyu-
lafehérvári érsek ünnepi ho-
míliáját olvashatják teljes ter-
jedelmében:

Krisztusban szeretett test-
véreim!

A mai pünkösdszombati
búcsú Mária-zarándoklat, de
holnap, pünkösd napján a
Szentlélek eljövetelét ünnepel-
jük. A Szentírás tanúsága sze-
rint a Szűzanya és a tanítvá-
nyok együtt voltak, együtt ké-
szültek és imádkoztak, együtt
várták a Szentlélek kiáradását.

Zarándokolni és együtt len-
ni: a koronavírus-járvány mi-
atti állami rendelkezések kö-
vetkeztében épp ez a két elem
hiányzik idei ünneplésünkből.
De hogyan lehet így ünnepel-
ni? – tették és teszik fel sokan
a kérdést.

Egy idős, bölcs ember ta-
nyán gazdálkodott a fiával
együtt. Egy vihar alkalmával
a lovaik megijedtek, és elsza-
badulván elkóboroltak. Keres-
ték, de nem találták meg őket.
A szomszédok sajnálkoztak

rajtuk, és azt mondogatták,
hogy milyen nagy rossz érte
most őket. Az öreg bölcs erre
így szólt: „Honnan tudjátok,
hogy ez rossz?”

És valóban, pár nappal ké-
sőbb a lovak visszatértek, de
magukkal hoztak pár vadlo-
vat is. Így lovaik száma a két-
szeresre növekedett. A szom-
szédok erre ezt mondták:
„Örülünk, hogy ilyen nagy
szerencse ért.” A bölcs öreg is-
mét megkérdezte: „Honnan
tudjátok, hogy ez jó?”

A vadlovakat az öreg bölcs
fia be akarta törni, leesett a ló-
ról, és eltörte a lábát. A szom-
szédok most sopánkodtak:
„Jaj, milyen nagy rossz érte
magukat!” Az öreg ismét
megkérdezte: „Honnan tudjá-
tok, hogy ez rossz?”

Háború tört ki, és a fiatalo-
kat behívták katonának. A
bölcs öreg fia azonban nem
vált be, mert törött volt a lába.
Így a rossz jónak bizonyult,
ahogy előzőleg a jó rossz-
nak…

Krisztusban szeretett test-
véreim! 

Az elmúlt hetekben, külö-
nösen az utóbbi napokban jó-
formán mindenkitől csak szo-
morú, letört, csüggedt szava-
kat hallottam, ha szóba került
a mai ünnep. És érthető. El-
marad a megszokott nagy tö-

meg. Elmaradnak a zarándok-
csoportok. Elmarad a megszo-
kott ünneplés. Elmaradnak a
távolról jövő vendégek, elma-
rad a hazalátogató családtag.
Nincs mellettem a zarándok-
lat alatt az idegen, akivel szó-
ba elegyedek, aki megoszt ve-
lem egy gondolatot, egy élet-
tapasztalatot, és kiderül, hogy
testvérek vagyunk. Elmarad a
letört és hazavitt nyírfaág, el-
marad a búcsúfia.

Ma délelőtt, miközben az
autóban errefelé tartottam,
egy üzenetet kaptam. Ez állt
benne: „Vár minket a jó Mária.
Olyan ez, mint amikor a ván-
dormadár érzi, hogy útra kell
indulnia, benne van a génje-
inkben. És én itthon ülök.”

Kedves testvéreim!
„Honnan tudjátok, hogy ez

rossz?” A Jóisten soha nem
akar rosszat a népének! „Ami
van, annak szabad lennie!” –
mondja Mustó Péter jezsuita
atya. Ha Isten megenged vala-
mit, amit rosszként élek meg,
rágódhatom rajta, emészthe-
tem magam, kereshetek ma-
gyarázatokat, de a tényen
nem tudok változtatni. Nem
értem meg, lehet, hogy fáj, de
akkor is tudnom kell, hogy Is-
ten jó, és jót akar a népének.

„Istenem, Istenem, miért
hagytál el engem?” (Mt 27, 46)
– fohászkodik Jézus a keresz-
ten. Úgy érzi, hogy Atyja el-
hagyta őt, aztán harmadnapra
kiderül, hogy mégsem.

A történelem folyamán
nem egyszer érezhette úgy a
népünk, hogy Isten elhagyta,
elfordította tőle az arcát. És ha
ezeket az alkalmakat, történé-
seket felidézzük, rendszerint
megkísért bennünket a sirán-
kozás, a kesergés, a mélységes
gyász érzése.

Ilyenkor Ferenc pápánk
szavai jutnak eszembe, aki
egy évvel ezelőtt itt, Csíksom-
lyón azt mondta: „nem sza-
bad elfelednünk vagy tagad-
nunk a múlt összetett és szo-
morú eseményeit”, de arra
biztatott, hogy tudjunk a jövő
érdekében cselekedni, „kérve
az Úrtól a kegyelmet, hogy a
régi és a mostani sérelmeinket
és bizalmatlanságainkat vál-
toztassa új lehetőségekké a
közösség érdekében”.

Krisztusban szeretett test-
véreim! Különös, furcsa, szo-
katlan a mai ünneplésünk. De
hadd tegyem föl újra a kér-
dést: „Honnan tudjátok, hogy
ez rossz?” A koronavírus-jár-
vány alatt sokszor megfogal-
maztuk, hogy annyi minden
átértékelődik bennünk… Meg-
tanulhattuk, hogy mi az iga-

Hungarikum lett a csíksomlyói
pünkösdi búcsú

Hungarikummá nyilvánította a csík somlyói pünkösdi bú-
csút és a csíksomlyói kegyhelyet a Hungari kum Bizottság, el-
ismerve annak egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. A tes-
tület május 21-ei ülésén meghozott döntés méltó elismerése a
székelység több száz éves hagyományának, az egész Kárpát-
medencei magyarság közös szellemi értékének.

A csíksomlyói búcsút 2018-ban terjesztették a Hungari kum
Bizottság elé a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) kezdeményezésére, az erdélyi ferences rend támo-
gatásával.

Urbán Erik OFM, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke a
romkat.ro erdélyi katolikus portálnak elmondta, hogy a hír
mindannyiuk számára öröm. A csíksomlyói kegyhely már
több mint tíz éve tagja az Európai Máriás Hálónak, amihez
húsz európai ország huszonegy kegyhelye tartozik. Ez azért
fontos, mert Csíksomlyó így Európában egyre ismertebb, so-
kan zarándokolnak ide távoli vidékekről is. A kegyhely be-
kapcsolódott az európai Mária-kegyhelyek körfogásába.

„Ezzel a lépéssel, hogy a kegyhely most hungarikummá
vált, még inkább a magunkénak érezzük a pünkösdi búcsút,
mert a kegyhely elsődleges szerepe a hit őrzése, megerősítése
és továbbadása. Szent VI. Pál pápa azt mondta, hogy a kegy-
helyek lelki klinikák. Az ősi kegyhelyeknek emellett kultúra-
megőrző, identitáserősítő szerepük van. Csíksomlyó továbbra
is hitünk megőrzésére, erősítésére és továbbadására buzdít” –
nyilatkozta Urbán Erik OFM. 

Forrás: Romkat.ro    

(Folytatás az 1. oldalról.)

Később Esztergomba jártam gimnázi-
umba, azután meg Budapestre egyetemre,
így sokszor volt alkalmam átélni a határát-
kelés hol jobb, hol rosszabb – de többnyire
inkább rosszabb – élményét.

Esztergomban gyakran lesétáltam a Du-
na-partra. Román útlevelemmel a zsebem-
ben, vízum híján csak szemléltem a csonka
hídfőt, hallgattam a túlpartra induló kom-
pok moraját – nem sok esélyem volt arra,
hogy betegyem a lábam a Mikszáth- és
Márai-könyvekben megénekelt Felvidékre.

A rossz élmények hatására még ma is
görcs van a gyomromban, ha itthonról ha-
zaindulok, habár a határátkelőkön ma már
játszi könnyedséggel lehet átlépni. Amióta
az Európai Unió tagjai vagyunk, megnyíl-
tak előttünk a határok. Esztergomi diakó-
nusszentelésem után természetes volt,
hogy a családom tagjaival és a plébániák-
ról érkezőkkel átsétáltunk az újjáépített
Mária Valéria hídon, hogy fagyival a ke-
zünkben megcsodálhassuk Esztergom leg-
szebb panorámáját.

A járványidőszak viszont sok mindent
eszembe juttatott a múltból. Például azt,
hogy ha nem vigyázunk közös értékeink-
re, egy szempillantás alatt ismét valóság
lehet a múlt. Amióta családlátogatás céljá-
ból hivatalosan is el lehet hagyni Budapes-
tet, nem volt kérdés, hová menjünk elő-
ször a gyerekekkel: Nagyváradra és Esz-
tergomba. Az utóbbit már abszolváltuk. A
híd magyar oldalára érve fájó volt tapasz-
talni, hogy most nem tudunk átsétálni raj-
ta. Jó hír, hogy azóta már feloldották a szi-
gorú korlátozásokat, és negyvennyolc órá-
ra bárki ellátogathat északi szomszédunk-
ba anélkül, hogy a karantén veszélyét koc-
káztatná. De Váradra továbbra sem lehet
menni…

Még mielőtt megijedne az olvasó, hogy
átcsapok féktelen EU-optimizmusba, meg-
nyugtatom. A jelenlegi helyzettel, az intéz-
ményekkel kapcsolatban megvannak a kri-
tikai észrevételeim, de egy dolog vitathatat-
lan, és most erre fókuszálok: a határok légi-
essé válásával, átjárhatóságával már nem is
emlékszünk arra, milyen volt a határok kö-
zé szorított múlt. Ma már természetes, hogy
családjaink zavartalanul találkozhatnak,
magyar a magyarral ismeretséget köthet.
Az is magától értetődő, hogy ha a Buda-
pesttől csak pár órára lévő Hernád-áttörés-
nél szeretnék kirándulni, ebben csak a ked-
vezőtlen időjárás akadályozhat meg. Leg-
utóbb rácsodálkozhattunk a Székely Nem-
zeti Tanács által kezdeményezett aláírás-
gyűjtés eredményére. Úgy tűnik, hogy ami-
kor a helyi és az államközi kapcsolatok
szintjén nem tudunk előrelépni a székely-
földi önrendelkezés ügyében, európai uniós
tagságunk, az intézmények kínálta keretek
megoldást jelenthetnek, végeredményként
Trianon sebeit is gyógyítva.

Az Európai Unióhoz csatlakozás útja,
amelyen Antall József indította el Magyaror-
szágot, és amelyen a környező országok
többsége is követett bennünket, sok régi fáj-
dalmunkra jelentett gyógy írt. Jó emlékezni
erre most, amikor újra vágyunk a találkozá-
sokra, amikor azt kívánjuk, hogy Délvidék
és Kárpátalja irányába is minél előbb nyílja-
nak meg a határok. Fontos, hogy vigyáz-
zunk arra, ami ma már természetes része az
életünknek. És ha az esztergomi hídra te-
kintünk, egyvalamiben biztosak lehetünk:
ha egymással és a környező népekkel nem
építjük a kapcsolatainkat, hanem vissza-
bontjuk őket, akár a közös, európai intéz-
ményi kereteink gyengítésével, az százéves
sebzettségünk, elszakítottságunk rémisztő
valóságába vezethet vissza minket.

Kuzmányi István

Határtalanul oldódó
Trianon

zán értékes, a maradandó, a
lényeges. Meggyőződésem,
hogy a csíksomlyói pünkösd-
szombati búcsúval is ugyanez
történik. A járvány visszave-
zet bennünket a lényeghez, az
ünnep magvához.

És ezt megfogalmazhatjuk
a történelem segítségül hívása
által, kezdve az 1352-ben tett
fogadalommal, majd az 1484-
ben VIII. Ince pápa által adott
búcsún keresztül egészen
napjainkig. Ez az ünnep mé-
lyen beivódott a vidék katoli-
kusainak lelkébe a ferencesek
szolgálata által.

De még inkább megfogal-
mazza a csíksomlyói pün-
kösdszombati búcsú miben-
létét, lényegét szent életű Már-
ton Áron püspökünk, amikor

1949-ben azt mondja szentbe-
szédében: összegyűltetek,
„hogy tanújelét adjátok hite-
teknek, és a boldogságos
Szűzanya által megerősödve
továbbra is kitartsatok, min-
den megpróbáltatásotok elle-
nére, a Katolikus Anyaszent-
egyházba vetett hitetekben”.

Tavaly pedig Ferenc pápa
így fogalmazott: „Ti minden
évben, pünkösd szombatján
elzarándokoltok ide, hogy ele-
get tegyetek őseitek fogadal-
mának, megerősödjetek az Is-
tenbe vetett hitben és a Szűz-
anya iránti áhítatban.”

A csíksomlyói pünkösd-
szombati búcsú történetében
nem a mai az első alkalom,
amikor nem gyűlhetünk ösz-
sze. De hitünk kifejezésének, a

Szűzanyához való ragaszko-
dásunknak mindez nem lehet
akadálya.

A mostani járvány és a vele
járó karantén sok mindenre
megtanított, megtaníthatott
bennünket. Hiszem, arra is,
hogy tudjuk értékelni az ün-
nepet, a találkozást.

Milyen rossz érzés volt,
amikor valaki nagyon készült
a csíksomlyói Szűzanyához,
de betegség vagy más ok mi-
att végül nem tudott eljönni.
Most mindannyian otthon
maradottak vagyunk, és még
búcsúfiát is hiába várunk. 

Kedves testvéreim!
„Honnan tudjátok, hogy ez

rossz?” Ne feledjük, hogy a
történelem ura az Isten, aki
mindig jót akar nekünk! Vál-
laljunk sorsközösséget, és
higgyünk abban, hogy a Szűz-
anya, a Napbaöltözött Asz-
szony megsegít. Nem zarán-
dokolhattunk most el ide,
nem lehetünk fizikailag
együtt, de a Szűzanyához való
gyermeki ragaszkodásunkat
semmi és senki nem veheti el
tőlünk.

Imádkozzunk az aranyró-
zsás Csíksomlyói Segítő Szűz-
anyához: „Mindannyian a
gyermekeid vagyunk, nem
vagyunk árvák, mert te ve-
lünk vagy, és vigyázol ránk.
Róma püspöke arra biztatott,
hogy őrizzük meg Erdély
örökségét, mely számunkra
először te vagy. Ígérjük gyer-
meki szeretettel, hogy hozzád,
csíksomlyói Szűzanyánk és
Szent Fiadhoz, Urunkhoz, Jé-
zus Krisztushoz hűségesek
maradunk. Ámen!” (Vértesal-
jai László SJ imája)

Forrás: Romkat.ro
Fotó: Dezső László

A járvány visszatérít 
a csíksomlyói búcsú lényegéhez



Görögkatolikus Egyházunkban a pünkös-
döt követő mindenszentek vasárnapján érde-
mes odafigyelnünk a szentek segítségül hívá-
sára. Minden szertartásunk utolsó (elbocsátó)
imájában a pap így fordul Krisztus Urunk felé:
„minden szenteinek esedezései által könyörül-
jön rajtunk, s üdvözítsen minket mint jóságos
és emberszerető.” Mily nagyszerű: folyton tu-
datosítjuk, hogy a szentek velünk vannak,
imádkoznak, esedeznek értünk! Biztos, hogy a
hétköznapi dolgokban is segítenek, de ami a
legfontosabb: az üdvösségünkért való fárado-
zásunkban mellettünk állnak. Az ünnepi evan-
gélium (Mt 10,32–33.37–38; 19,27–30) ez utób-
bira hívja fel a figyelmünket. Ha mi sem ta-
gadjuk Jézust, hanem megvalljuk, ahogyan az
őt követők tették, akkor akár az utolsókból is
elsők lehetünk az üdvösségben. Ehhez fontos
a Jézusra figyelés, amit az apostoli szakasz
(Zsid 11,33–12,2a) összegez számunkra: „Emel -
jük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjé-
re, Jézusra.”

Figyeljünk Jézusra az imádságban. Könnyű
ezt most tudatosítanunk, hiszen még alig távo-
lodtunk el Urunk mennybemenetelének ünne-
pétől. Akkor az apostolok „égre emelt szem-
mel” (ApCsel 1,11) követték a mennybe emel-
kedő Urat. Tele volt a szívük lelkesedéssel. Már
értették feltámadásának koráb-
ban megmagyarázhatatlan té-
nyét, és megváltozott, átszelle-
mült lélekkel imádkoztak: „ál-
landóan” ott voltak a templom-
ban (Lk 24,60). Ugyanakkor „a
hit szerzőjére és bevégzőjére”
figyeltek: Jézusra. Jó volna, ha
mi is egyre elmélyültebben és
egyre figyelmesebben tudnánk
imádkozni!

Figyeljünk Jézusra a hitben.
Az apostoli szakasz arról szól,
hogy „a hit erejével” (Zsid
11,33) mi mindent műveltek az
ószövetségi „szentek”. Szinte
horrorfilmbe illő a különféle
szenvedéseikről szóló felsorolás.
De vállalták a kínokat, „hogy
dicsőségesebb feltámadásban
részesüljenek” (Zsid 11,35), bár
még csak vágyakozással tudtak

„a hit szerzőjére és bevégzőjére” tekinteni.
Mindvégig kitartottak, és ezt igazolták a paran-
csok megtartásával. Így lehettek győztesek. Rá-
juk is érvényes Szent János megállapítása: „a
győzelem, amely legyőzi a világot: a mi hi-
tünk” (1Jn 5,4). Ha figyelünk rájuk, a példájuk-
ból mi is megerősítést kapunk a hitünk terén.

Figyeljünk Jézusra a tanúságtételben. Megtet-
ték ezt azok a szentek, akik szinte „felhőként
vesznek minket körül” (Zsid 12,1). Az eredeti
görög szöveg azt írja róluk, hogy „tanúk”. A
magyar fordítások „hitvallóknak”, illetve „bi-
zonyságtevőknek” is nevezik őket. A lényeg
azonban az, hogy imaéletük és hitük megpe-
csételéseként valódi tanúk, „vértanúk” lettek.
Mert már előzetesen megélték Jézus tanítását:
„Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti
azt; aki azonban elveszíti értem az életét, az
megtalálja azt” (Mt 10,39). A tanúságtételük
bennünket is arra buzdít, hogy ne szégyelljük
Jézust és tanítását az emberek előtt, mert csak
így kapunk százszoros jutalmat és az örök éle-
tet (Mt 10,29). Ha vértanúnak nem is kell len-
nünk, legyünk hitvallók és bizonyságtevők!

Ne hagyjuk ki a nagy lehetőséget: most
buzgóbban kérjük az összes szent mennyei
pártfogását!

Ivancsó István

A Barnabás arámi–héber ere-
detű név. Az Apostolok csele-
kedetei a szentet így mutatja
be: „József, a ciprusi származá-
sú levita, akit az apostolok Bar-
nabásnak neveztek el, ami azt
jelenti, hogy a vigasztalás fia”
(ApCsel 4,36); „derék ember
volt, telve Szentlélekkel és hit-
tel” (ApCsel 11,24).

Barnabás jelentős misszioná-
rius volt, és nem utolsósorban ő
volt az, aki a rettegett üldözőt,
Sault a megtérése után elvitte a
jeruzsálemi egyház vezető férfi-
jaihoz, és ezzel az evangélium
legnagyobb hirdetőjét hozzáse-
gítette munkája megkezdésé-
hez. Barnabás pogányok közötti térítése annak
elismerését jelentette, hogy a pogányok az
Egyház teljes jogú tagjai; ez pedig abból a hit-
ből indult ki, hogy a megváltás az egész világ-
ra kiterjed.

Az Újszövetségben aránylag sok szó esik
róla, de életéről keveset tudunk meg. Az első,
amit olvashatunk, hogy szántóföldjét eladta,
és árát az apostolokhoz vitte, az egyházközség
szegényeinek szánt adományaként (ApCsel
4,37).

Az üldözést szenvedő tanítványok eljutot-
tak a szíriai Antiochiáig, és egyházközséget al-
kottak. Nem sokra rá pogányok csatlakoztak
hozzájuk. Amikor a jeruzsálemi egyház tudo-
mást szerzett róluk, odaküldte Barnabást. Ő a
pogányok megtérésében felismerte Isten ke-
gyelmének művét. Örömében elhozta magá-
val Tarzuszból Pált munkatársnak. Antiochiá -
ban kapták először Jézus követői a keresztény
(Krisztus-követő) nevet (ApCsel 11,26). Barna-

básnak sikerült a híveket föllel-
kesítenie, hogy a számukra is-
meretlen jeruzsálemi közössé-
get megsegítsék. Pál utazott Je-
ruzsálembe, hogy az adományt
elvigye (ApCsel 11,30). Vissza-
térve magukkal vitték Anti -
ochi ába Márkot, a második
evan gélistát, Barnabás unoka-
öccsét.

Barnabás és Pál missziós út-
ra indult Márkkal. Először Cip-
rusra, Barnabás hazájába men-
tek, azután Kis-Ázsiába, ame-
lyek mindig pogányok lakta vi-
dékek voltak. A munka, amire
a Lélek hívta őket, az első rend-
szeres pogánymisszió volt. Pál

és Barnabás fölvette az Egyházba a pogányo-
kat, anélkül hogy rájuk kényszerítette volna az
ószövetségi törvény rituális, kultikus előírása-
it.

Több városból el kellett menekülniük, a zsi-
dók ellenséges magatartása miatt. De ők sor-
ban meglátogatták az újonnan alapított egy-
házközségeket. Antiochiában pedig „elbeszél-
ték, mi mindent tett az Isten általuk, s hogy a
pogányok előtt kitárta a hit kapuját” (ApCsel
14,27).

Éppen a pogányok miatt viszály támadt
Antiochiában. Pálnak és Barnabásnak véde-
keznie kellett a túlbuzgók ellen, akik rá akar-
ták kényszeríteni a megtért pogányokra a mó-
zesi törvényt, a körülmetéléssel. Ügyük meg-
védése érdekében Jeruzsálembe mentek, ahol
„beszámoltak arról, mi mindent tett közremű-
ködésükkel az Isten” (ApCsel 15,4). Pétert és
Jakabot megnyerték maguknak.

Nem sokkal később nézeteltérés támadt Pál
és Barnabás között. Pál ugyan -
is Barnabást meghívta máso-
dik apostoli útjára, de Márkot
nem. A két barát elvált egy-
mástól. Pál, más kísérőkkel,
előbb Szíriába indult, Barnabás
pedig Márkkal Ciprusra. Ettől
kezdve nincs róla biztos ha-
gyomány.

Legendája szerint Cipruson
munkálkodott, főként mint a
Máté-evangélium hirdetője.
Ott találkozott Elimász varázs-
lóval, aki már az első apostoli
útjukon is szembeszállt az
apostolokkal. Elimász hatal-
mas felkelést szított ellene,
ezért a zsidók Szalamiszban
elfogták, és a bíró elé hurcol-
ták. Ám meg sem várva az íté-
letet, megkövezték.

L. K.
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A „tanúk” példája és segítsége

Szentháromság ünnepének evangéliuma Is-
ten belső életének mélységeibe vezet el ben-
nünket. Jézust egy alkalommal éjnek idején
kereste fel Nikodémus, hogy kifejezze az irán-
ta való csodálatát. Szemében Jézus egy külön-
leges, Istentől jött tanító, aki ráadásul olyan je-
leket visz végbe, amelyekre képtelen lenne, ha
nem volna vele az Isten. A vele való beszélge-
tés során fogalmazza meg Jézus ezt a monda-
tot: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszü-
lött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne
vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Ez
mintegy magába sűríti az egész evangéliumot,
és egyúttal feltárja Isten legfontosabb tulaj-
donságait. Ha megpróbáljuk kibontani, látjuk,
hogy nem véletlenül nevezik az evangéliumok
evangéliumának. Belőle választ kapunk egy
sor kérdésre.

Ki az Isten? Nem valami elvont, személyte-
len valóság, hanem olyan valaki, aki képes
szeretni, sőt képes előbb szeretni. Kezdemé-
nyez, és szereti a világot. Szeretetből keresi a
kapcsolatot az emberrel. Az is nyilvánvaló,
hogy nincs egyedül, mert van egy Fia. Több
nincs, csak egyetlen, az egyszülött, aki ezért
különösen értékes számára, egyedi és megis-
mételhetetlen. Ha pedig van Fia, akkor megtu-
dunk róla valami olyat, amit itt Jézus sem
mond ki. Azt, hogy ő Atya. Ha pedig Atya, ak-
kor mindent Atyaként tesz. Atyaként teremt,
szeret és adja oda a Fiát, úgy, hogy szinte
megszakad a szíve. Máshogyan szeret az Atya
és máshogyan szeret a Fiú. Így van ez emberi
kapcsolatainkban is. Az Atya ajándékoz, nagy-
lelkű, áldozatkész, kezdeményező, a Fiú pedig
az, aki felismeri ezt a szeretetet, rácsodálkozik
és válaszol rá, úgy, hogy viszontszeret.

Mit tesz Isten? Ajándékoz. A világ annyira
fontos, annyira drága a szemében, hogy a leg-
értékesebbet, a Fiát adja érte. Fontos neki, hi-
szen az övé, az ő műve, az ő keze alkotása,
amely emiatt megérdemli gondoskodását, sze-
retetét.

Miért és kiért cselekszik Isten? A világért.
A világ itt az embert jelenti, hiszen az ég, a
föld és a csillagok nem képesek személyként
cselekedni, nem képesek hinni benne. Csak
az ember képes erre. Isten valójában az em-
bert szereti ennyire, aki a teremtés célja és ko-
ronája. Az emberért cselekszik, de nem csak
úgy általában, hanem konkrétan, azzal a cél-
lal, hogy az ember, aki hisz benne, el ne vesz-
szen.

Mit jelent, hogy Isten megmenti az embert?
Ez az üdvösség. Ez a szó ma inkább elfedi azt
a tartalmat, hogy mire képes Isten az ember
megmentéséért. A megmentés az örök élet,
ami az örök halál ellentéte. Az örökké tartó
élet viszont ellentmond minden földi tapasz-
talatnak. Nyilvánvaló, hogy nem jelen életünk
koordinátáiról van itt szó, hanem egy merő-
ben új valóságról, arról, amely az Isten világa,
arról az életről, amely Isten élete.

Így rejtőzik el és tárul fel ebben az egyetlen
mondatban Isten belső életének gazdagsága,
aki Atyaként teremt, szeret, ajándékoz, Fiú-
ként erre engedelmesen válaszol, szeretetből
meghal és feltámad, hogy utat készítsen az
embernek önmagában. Szentlélekként pedig
mindazt, aki hisz benne, bevonja belső életé-
nek dinamikus, örök valóságába, a Szenthá-
romság misztériumába.

Ternyák Csaba érsek

A Te Deum laudamus dallamának ismerjük
az úgynevezett monasztikus változatát is,
amelyet az Antiphonale monasticum III (2007)
tartalmaz. Emellett ismert még egy monaszti-
kus jellegű simplex dallam is, amelyet a
Nocturnale Romanum közöl (2002).

A himnusz liturgikus alkalmazásának első
tanúi Arles-i Cæsarius (470–543), Szent Benedek
(480–547) és Touloni Ciprián (476–549). A legin-
kább ismert közlés Szent Benedektől szárma-
zik, aki így ír a Regulájában: „A negyedik
responzórium után pedig kezdje el az apát a
Téged, Isten, dicsérünk kezdetű himnuszt” (Reg.
11.8).

A szöveg és a dallam első tanúja a IX. szá-
zadi Musica et scholica enchiriadis (880 körül),
amely tartalmazza az első verset és a tizenötö-
diket, mégpedig ez utóbbit dasia jelekkel. En-
nek a zenei részletnek a sajátossága, hogy az
úgynevezett ambrozián dallamváltozatot köz-
li. A számunkra elsőként ismert teljes szöveg-
és dallamkapcsolattal ellátott tanú a XII. szá-
zadi ciszterci antiphonale (BnF Latin 8882,
143r–144r), amely egyébként Aquinói Szent Ta-
más úrnapi officiumát is tartalmazza. Ez a dal-
lam néhány hang kivételével a monasztikus-
nak nevezett változat tanúja.

A himnusz műzenei feldolgozásai közül 
Giovanni Francesco Anerio művétől kezdve a
leginkább ismertek Marc-Antoine Charpentier,
Joseph Haydn, Antonín Reicha, Wolfgang Amade-
us Mozart, Joseph Bengraf, Hector Berlioz,
Antonín Dvořák, Giuseppe Verdi, Kodály Zoltán,
Werner Alajos művei. De nem mehetünk el
szótlanul Georg Friedrich Händel Dettingeni és
Utrechti Te Deum kompozíciói mellett sem.

Mielőtt áttérünk az egyes szakaszokhoz fű-
zött elmélkedésekre, megemlítjük, hogy a Te
Deum szövege sok helyütt a zsoltároknak, a
próféták és az Újszövetség könyveinek részle-
teit idézi, valamint kapcsolatban áll a zsoltár-
könyörgésekkel is. Ennek tanúja a Psalterium
gallicanum (795–800; BnF Latin 13159, 155v-r).
A próféták közül Izajást idézi, a Zsoltárok
könyvéből a 24., 28., 31., 67., 71., 123., 144.
zsoltár szakaszait, az Újszövetségből Márk
evangéliumának egy részletét, illetve további
részleteket Szent Pálnak a Rómaiakhoz, az
Efezusiakhoz és a Kolosszeiekhez írt levelei-
ből, valamint a Zsidóknak írt levélből. Végül
Péter apostol 1. levelének és a Jelenések köny-
vének szövegeire történő utalást is beleszőtt a
himnusz szerkesztője.

Sztankó Attila



Az Akadémiára tervezett konfe-
rencia a veszélyhelyzet kihirdeté-
se miatt elmaradt. Éppen nagy-
böjt előtt álltunk, amikor a kari-
tász hagyományosan adomány-
gyűjtést hirdet. Meghiúsult ez az
akció? 

– A karitászkonferenciát a
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszushoz kapcsolódó-
an, neves külföldi előadók
részvételével tartottuk volna
meg. Bízom abban, hogy egy
későbbi időpontban megren-
dezhetjük. A templomokban
meghirdetett nagyböjti ado-
mánygyűjtést a járvány elle-
hetetlenítette, nem sikerült be-
fejeznünk, így idén csak sze-
rény eredményeket könyvel-
hettünk el. A pandémia azon-
ban sokkal több munkát adott
nekünk, mint amennyit béke-
időben végzünk.

Több vagy más jellegű munkát
igényelt ez az időszak? 

– Új kihívásokkal szembe-
sültünk. Olyanokkal, amilye-
nekkel sem a karitász, sem
más segélyszervezet nem ta-
lálkozott még. Nem voltunk
felkészülve ezekre sem eszkö-
zökkel, sem mentálisan. Nem
volt elegendő ismeretünk ar-
ról, mit kell tennünk ebben a
helyzetben, így teljesen ráha-
gyatkoztunk az állami utasítá-
sokra. A Karitatív Tanácson
belül összefogás alakult ki az
országban működő hat legna-
gyobb karitatív szervezet kö-
zött. A védőeszközök és az
adományok elosztása össze-
hangoltan zajlott. Így tudtuk
ellátni a váratlan feladatokat
is. Nagyon sok egyházi, ala-
pítványi és civil szervezetnek,
intézménynek segítettünk. El-
juttattuk hozzájuk az adomá-
nyokat, főként fertőtlenítősze-
reket, gumikesztyűket, száj-
maszkokat, de kaptunk vita-
minokat és nagy mennyiség-
ben Béres Cseppet is. Nem
csak az adományok célba jut-
tatásával foglalkoztunk, ha-
nem mi is vásároltunk, amire
szükség volt. Nagyon jelentős
összegeket költöttünk el erre. 

Mi volt a legnehezebb az elmúlt
időszak feladatai között? 

– A beszerzés nagyon nagy
kihívást jelentett, hiszen pél-
dául gumikesztyűre még soha
nem volt szükség ilyen meny-
nyiségben. Mostanában egy
közepes méretű intézmény-
ben naponta akár több száz
pár is elfogyhat, hiszen min-
denkinek törekednie kell a
fertőzés megelőzésére. A kü-
lönféle védőfelszerelések, az
érintésmentes lázmérők be-
szerzése is rengeteg erőfeszí-
tést igényelt. A járvány elején
szájmaszkot is alig kaptunk,
ha pedig sikerült találnunk,
csak elképzelhetetlenül magas
áron lehetett megvásárolni.
Utóbb a nemzetközi kapcsola-

tainkat mozgósítva tudtuk
megoldani ezeket a gondokat,
például egy olyan külföldi cég
bevonásával, amelyiknek kí-
nai partnere van. Nagy segít-
séget jelentett, hogy az állam
nem vetett ki vámot és áfát
ezekre a termékekre.

Említette, hogy sok adományt
kaptak. Főként magánszemélyek-
től vagy inkább nagyvállalatoktól?

– Nagyobb cégektől is ér-
keztek felajánlások. Volt, hogy
tíz- vagy százezer maszk érke-
zett, amelyeket a segélyszerve-
zetek között osztottak szét.
Ezek célba juttatásához futár-
szolgálatok is felajánlották a
segítségüket, és volt olyan au-
tókereskedő, aki gépkocsikat
bocsátott a rendelkezésünkre
a szállításhoz. Nagyon jóleső
gesztusok voltak ezek, és nem
mellesleg megkönnyítették a
munkánkat.

Gondolom, erre szükség is volt,
hiszen a karitász önkénteseinek
egy része bizonyára a veszélyez-
tetett korosztályba tartozik, rájuk
különösen vigyázni kell.

– Valóban, önkénteseink
egy részének a koránál fogva
korlátozott volt a mozgástere.
De a fiatalok esetében is hang-
súlyoztuk, hogy ne csak a se-
gítőmunkára koncentráljanak,
hanem az egészségük megőr-
zésére is.

A karanténidőszak alatt, úgy tu-
dom, Győrben volt egy szokatlan
segélyakciójuk.

– Igen, a Hungária Nagy-
cirkusz esete. Ez is megmutat-
ta, milyen nehéz helyzetbe ke-
rülhettek emberek a járvány
miatt. A cirkusz minden fel-
szerelésével együtt megérke-
zett Győrbe, felállították a sát-
rukat, de a veszélyhelyzet mi-
att az előadások elmaradtak,
így bevételek híján teljesen el-
lehetetlenült a helyzetük. A
társulat tagjai között sok a
külföldi, ők a határok lezárása
miatt már nem tudtak haza-
menni. Nekik és a cirkuszi ál-
latoknak is segítségre volt
szükségük, ellátásra szorul-
tak, így támogattuk a dolgo-
zókat és az állatoknak is vit-
tünk ennivalót.

A Katolikus Karitász RÉV Szen-
vedélybeteg-segítő Szolgálata a
függőségtől szenvedőkkel foglal-
kozik. Számos szakember figyel-
meztetett arra, hogy a karantén
ideje alatt növekedhet az alkohol-
fogyasztás és könnyebben kiala-
kulhat a játékfüggőség is. Mit ta-
pasztaltak a szenvedélybetegekkel
foglalkozó munkatársaik? 

– Sajnos valóban megvolt
az esély arra, hogy a kénysze-
rű összezártság miatt konflik-
tusok alakuljanak ki a csalá-
dokban és a kapcsolatokban,
gondot okozzon a túlzásba

vitt alkoholfogyasztás, illetve
növekedjen azoknak a száma,
akik nem tudnak szabadulni a
játékszenvedélytől. A RÉV on-
line tartotta a kapcsolatot
azokkal, akik már korábban
hozzájuk fordultak segítsé-
gért. Sok volt az új érdeklődő
és segítséget kérő megkeresé-
sek is érkeztek, de ők tartósan
nem maradtak kapcsolatban
velünk. Ez azért jelent gondot,
mert az egyszeri tanácsadás
ezekben az esetekben nem se-
gít. Egy hosszabb folyamat so-
rán lépésről lépésre kell ha-
ladni ahhoz, hogy a szenve-
délybeteg a rendszeres segít-
ségnyújtással megtámogatva
ki tudjon lábalni a bajból.

A vidéken élő rászorulókat min-
den évben vetőmaggal és palán-
tákkal szokták segíteni. Idén is
meg tudták oldani ezt?

– A vetőmagosztás szeren-
csére még a járvány előtt meg-
történt, így a rászorulók a kis-
kertekben időben el tudták
vetni a magokat. A járvány
ideje alatt több helyről kap-
tunk palántákat, ezekből csak
az egri karitász több tízezret
osztott szét. Vidéken nagyon
nagy örömöt szereztünk ezzel
az embereknek, hiszen ott ér-
tenek a kerti munkákhoz, és
szívesen foglalkoznak nö-
vénytermesztéssel.

Évek óta működik a karitász or -
vosmissziója. Gondolom, sem
Kár pátaljára, sem Erdélybe, sem a
Délvidékre nem jutottak most el.

– Egész évre megterveztük
az útjainkat, de ezek a határok
lezárása miatt most természe-
tesen elmaradtak. Nem tud-
tuk fölkeresni a településeket,
és elvégezni a szükséges szű-
rővizsgálatokat. A legtöbb
helyre visszajárunk, és a szak-
emberek beszámolói örömmel
töltenek el bennünket. Látjuk,
hogy van értelme a munká-
nak, hiszen az orvosmisszió
tagjai sok esetben tapasztal-
ják, hogy javul a pácienseik ál-
lapota. Fontos, hogy időről
időre visszatérjenek a telepü-
lésekre, és nyomon kövessék
az ott élők egészségének ala-
kulását, mert sok esetben új
szemüvegre vagy a járást, a
mozgást segítő eszközökre
van szükség. Ez a munka
most a járvány miatt megsza-
kadt, de júniusban már mehe-
tünk Szerbiába, a Délvidéken
folytathatjuk a megkezdett
munkánkat. Reméljük, hama-
rosan Kárpátaljára és Erdély-
be is eljutunk. Gondolkod-
tunk azon, hogy a kényszerű
távollétünk ideje alatt hogyan

tudnánk segíteni a határon túl
élőket.  Így találtuk ki a baba-
csomagot: azokat az édes-
anyákat támogatjuk, akik az
elcsatolt területeken nevelik a
kisgyermeküket, vagy gyer-
mekáldás előtt állnak. Terve-
ink szerint ez nem egyszeri
juttatás lesz, folyamatosan
szeretnénk segíteni a gyerme-
ket vállaló kismamákat. Kár-
pátaljára és a Délvidékre, va-
lamint Gyimesbe viszünk, il-
letve küldünk babacsomago-
kat. 

Gondolom, mindenhol örömmel
fogadták a segítséget, és ez a
munkatársaknak is erőt adott. 

– Az életünk és a munkánk
jelentősen megváltozott az el-
múlt időszakban. Más felada-
tokat láttunk el, mint koráb-
ban, más módszerekkel, rész-
ben más kapcsolatokon ke-
resztül. Azt gondolom, a jár-
ványhelyzet után az élet nem
ott fog folytatódni, ahol meg-
szakadt. Az elmúlt két hónap-
ban a Katolikus Egyház hiva-
talos segélyszervezeteként mi
jelentünk meg az emberek
számára úgy, mint a látható
Egyház. Hiszen nem lehetett
nyilvános szentmiséket tarta-
ni, a szentségeket kiszolgáltat-
ni, elmaradtak a keresztelők,
az esküvők is. Mi voltunk az
Egyház kinyújtott keze, amely
elért az emberekhez. Ez a
szolgálat persze sokkal több

feladatot jelentett szá-
munkra, mint koráb-
ban, de örömet is. A
hívek, a rászorulók
csak így találkozhat-
tak személyesen az
Egyházzal. És érez-
tük, milyen hálásak
a gondoskodásun-
kért.

Az utóbbi időben eny-
hültek a korlátozások,
jelentősen lassult a jár-
vány terjedése. Milyen
feladataik vannak eb-
ben az új helyzetben? 

– Az egyházi, il-
letve civil fenntartá-
sú idősotthonok és
szociális otthonok

gyakran fordulnak hozzánk
kérésekkel. Nagy kihívást je-
lent számukra a fertőtlenítő-
szerek, gumikesztyűk, tisztí-
tószerek, szájmaszkok beszer-
zése, hiszen mindenből a sok-
szorosa fogy most náluk, mint
máskor. Mi ezt részben a püs-
pöki konferencia által biztosí-
tott katasztrófaalapból, rész-
ben pedig adományokból és a
megtakarításainkból tudjuk
előteremteni számukra. A ka -
ran  ténidőszak alatt megtanul-
tuk, hogy nemcsak az anyagi-
akat kell tartalékolni, hanem
az eszközöket is. A járvány
hazai megjelenésekor hiába
állt rendelkezésünkre megfe-
lelő anyagi fedezet, gyakran
előfordult, hogy nem tudtuk
beszerezni a szükséges eszkö-
zöket, mert Európa-szerte hi-
ány volt azokból az árucik-
kekből, amelyekre a járvány
megfékezéséhez szükség volt.

●
Az előttünk álló időszak

terveiről Zagyva Richárd, a
Katolikus Karitász igazgató-
helyettese adott áttekintést:

„Hosszú távú segítséget
szeretnénk nyújtani hátrányos
helyzetű embereknek, telepü-
léseknek, térségeknek. Törek-
szünk arra, hogy lehetőleg
olyan támogatást adjunk a
családoknak, ami aktivitásra,
együttműködésre ösztönzi
őket. Így jöhet létre az a válto-
zást előidéző segítségnyújtás,
amelynek során ránk és rájuk

is szükség van. Ezeket nevez-
zük hosszú távú felzárkóztató
programoknak. Reményeink
szerint ezek a lehetőségek
megváltoztathatják egy-egy
család vagy akár egy egész te-
lepülés életét, szociális helyze-
tét. A karitász ezért indította
útjára a vetőmag- és a palán-
taprogramját, de adtunk már
élő állatokat is családoknak. A
Szép otthon program keretében
a lakásokat a lakók újítják fel a
karitász segítségével. Fontos-
nak tartjuk, hogy a családta-
gok maguk is részt vegyenek
a munkákban. Nagyon örü-
lünk annak, hogy A fogantatás-
tól a foglalkoztatásig elnevezésű
állami felzárkóztatási stratégi-
ához csatlakoztak a nagy kari-
tatív szervezetek. Ennek a
programnak a keretében há-
romszáz különösen hátrányos
helyzetű település felzárkóz-
tatása a cél.

Az emberi életet a fogan-
tatástól segíteni szeretnénk,
hogy a felcseperedő gyerme-
kek ne szenvedjék el a felnőt-
té válásuk során azokat a
szociális hátrányokat, amiket
a segítségünk nélkül valószí-
nűleg nem kerülhetnének el.
Az Ormánság Sellyei járásá-
ban 38 településen végez fel-
zárkóztató tevékenységet a
karitász. Ezeken a települése-
ken rendszeres közösségfej-
lesztő és gyermekprogramo-
kat nyújtunk az ott élőknek,
és több helyen úgynevezett
Jelenlét Pontot működtetünk,
ahol ügyfélszolgálat és krí-
zistanácsadó segítségét vehe-
tik igénybe a rászorulók.  A
szülőknek háztartásvezetési
ismereteket tanítunk, oktat-
juk őket a gyermeknevelésre,
a kevéske pénz okos beosztá-
sára is. Emellett szoros kap-
csolatot tartunk a helyi pol-
gármesterrel, orvossal, védő-
nővel, plébánossal, lelkész-
szel.

A Katolikus Karitász egy-
házi szervezetként fontosnak
tartja, hogy szeretetszolgálati
jellegű tevékenységét profesz-
szionális szociális munka ke-
retében lássa el.”

Bókay László
Fotó: Merényi Zita
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A Katolikus Karitász és
két egyházmegyei szerve-
zete, a Győri Egyházme-
gyei és a Váci Egyházme-
gyei Karitász összefogás-
sal segített a Hungária
Nagycirkusz Győrben re-
kedt tagjainak.

A járvány magyarországi ter-
jedésének időszakában Kraj
Henrik cirkuszigazgató a Győri
Egyházmegyei Karitászhoz for-
dult segítségért, mivel győri tur-
néjuk megkezdését a március-
ban bevezetett kijárási korlátozások ellehetet-
lenítették. A győri szervezet azonnal tartós
élelmiszert adományozott Magyarország
egyik legrégebbi cirkuszdinasztiájának. A
munkatársak emellett fölvették a kapcsolatot a
Váci Egyházmegyei Karitásszal, amely az
igazgató Maglódon élő, idős szüleinek nyúj-
tott segítséget: az édesapát éppen a születés-
napján lepték meg rendkívüli adománnyal.
Időközben a Matusz-Vad Kft., a Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok, a Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft., valamint a Ceres Sütőipari Zrt. is

felajánlotta a segítségét a cirkusz állatainak át-
meneti táplálásában.

A Győrben maradt cirkuszi társulat nehéz
helyzetéről személyesen is meggyőződve a
Katolikus Karitász nemrég további húsz tar-
tósélelmiszer-csomagot adományozott rendkí-
vüli adománykeretéből a közösségnek, amit a
Győri Egyházmegyei Karitász munkatársai
vittek el a helyszínre május 19-én.

Forrás: Paksa Balázs 
Fotó: Győri Egyházmegyei Karitász

Karitász-összefogás 
a Hungária Nagycirkuszért

Mi voltunk a látható Egyház
Több mint két hónappal ezelőtt még a szerkesztőségből
kerestem meg Écsy Gábor atyát, a Katolikus Karitász
országos igazgatóját és Zagyva Richárd igazgatóhelyet-
test, hogy a Magyar Tudományos Akadémián március
24-én rendezendő nemzetközi karitászkonferenciáról be-
szélgessünk. Az eseményt azonban a kihirdetett veszély-
helyzet miatt nem tartották meg. Most, hogy kezd visz-
szatérni az életünk a régi kerékvágásába, arra kértem
őket, hogy meséljenek a járványidőszakban végzett mun-
kájukról, a tapasztalataikról és a jövőbeli terveikről.
Ezúttal már személyesen találkozhattunk. Écsy Gábor
atya az elmúlt néhány hónap történéseiről adott tájé-
koztatást.
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Kicsák Tamás szerény em-
ber. Szerény kántor. Amikor a
balatonfüredi Piros templom
karzatán beszélgetni kezdünk,
Aszófő és filiái kántorának ne-
vezi magát, majd kérdésemre
fel is sorolja őket: Fövenyes,
néha-néha Örvényes és kisegí-
tőként a balatonfüredi Piros
templom az állomáshelyei.
Szinte véletlenül derül ki,
hogy 2004-óta csaknem állan-
dó jelleggel a tihanyi apátság
helyettesítő kántora is. Az el-
múlt év májusa óta ez csak-
nem egész héten leköti: csü-
törtököt kivéve minden hét-
köznap és vasárnap este Ti-
hanyban is ott kell lennie. A
kántorság ennek ellenére nem
a főállása, mert amúgy a helyi
közterület-felügyeletnél dol-
gozik.

Miután a Piros templom
orgonájának rossz állapotáról
és a felújítására kapott 25 mil-
liós ajánlatról is mond néhány
szót, odakint még megmutatja
a város egyik nevezetességét,
a 105 éves mezei szilfát, amely
öregebb, mint a mellette álló,
1927-ben épült, vagyis 93 éves
templom. A fa egy nagy ágát
egyszer levágták (kinek, mi-
nek lehetett útjában?), de így,
kicsit féloldalasan is nagyon
életvidámnak tűnik, és leg-
alább ötven évet letagadhatna.

Utunk innen a Balaton-
partra, a füredi mólóhoz és a
Tagore sétányra vezet. A Bala-

ton most még csak éledezik,
de mivel nemsokára beindul a
sokak által annyira várt nya-
ralószezon, a nyári misékről
és a misehallgatókról kérdez-
getem. Aszófőn június végén
minden évben csaknem a
dup  lájára ugrik a misehallga-
tók száma. És míg máskor
idő sebbek járnak, ilyenkor –
mivel fél 12-kor kezdődik –
gyerekcsoportok is gyakran
beállítanak, megszakítva a ki-
rándulásukat. Fövenyesen szin-
tén sokan járnak templomba
nyáron, nagyrészt Győrből és
környékéről, Sopronból is. A
Páduai Szent Antal-búcsún
pedig minden évben egyene-
sen csurig van a templom és a
kertje. Míg Fövenyesen főként
családok érkeznek, nemritkán
strand papucsban, addig Aszó-
főn és Tihanyban nyáron in-
kább turisták és táborozók. A
reggeli misére nemegyszer a
hajnalig tartó buliból esnek be
a fiatalok, szokták is mondo-
gatni, hogy utána aludni men-
nek majd. Tihany az utóbbi
években különösen népszerű
lett a nyaralók körében. Ez
azért is lehet, mert a bencés
atyák jó érzékkel kulturális
programokat kapcsolnak a li-
turgiákhoz: múzeumi veze-
tést, éjjeli apátságbejárást,
kőtárlátogatást.

*
Tamásékhoz megyünk to-

vább, és nagyjából mintha a

Családi körbe csöppennénk. A
vacsora végeztével, a nappali-
ban letelepedve a gyerekek
még körbejárnak, és újra meg
újra sütivel kínálgatnak ben-
nünket, mi pedig Tamással
először a teraszon, aztán a le-
vesestál fölött, végül a kana-
pén üldögélve a kántorságról,
az egyházi szolgálat iránti el-
kötelezettségről beszélgetünk,
amit ő – noha sok-sok szabad-
idejét leköti – úgy tűnik, a leg-
természetesebbnek, élete szer-
ves részének tart.

– Egyik éjjel felébredtem, és
azon kezdtem gondolkodni,
hogyan is kezdődött. Aztán
felhívtam a bátyámat, aki
görögkatolikus pap, hogy
megkérdezzem, ő hogyan em-
lékszik vissza a kezdetekre –
mondja. – Az egész biztos,
hogy édesapánk példája, aki
harminc éven át görög kato -
likus kántorként szolgált 
Nyír csaholyban, meghatározó
volt. Jól emlékszem azokra a

litániákra is, amelyekre édes-
anyám vitt a templomba, mert
ő meg római katolikus. Az or-
gona hangja akkor és ott fo-
gott meg először. Később,
bencés diákként a tanárom, Já-
ki Teodóz atyai támogatása se-
gített a fejlődésben. Még ké-
sőbb pedig, a 90-es évek vé-
gén – akkor rendőr voltam
Füreden – Kor zenszky Richárd
atya biztatott, hogy fejezzem
be a kántorképzőt.

Édesapámtól tanultam meg,
hogy a szolgálat az első. Ő
ugyanis a téesz traktorosaként,
hiába próbálták betörni, min-
dig fennen hangoztatta, hogy
neki ugyan bármit mondhat-
nak, ha 10-kor kezdődik a li-
turgia, fél 10-kor leállítja a
traktort, és megy a templom-
ba. Úgyhogy a szüleim mellett
szinte belenőttem a kántorko-
dásba, és mivel sok római ka-
tolikus volt a tágabb csalá-
dunkban, soha nem támadt
gondom abból, hogy miért

megyek a római ka-
tolikus templomba.
Emlékszem, talán tíz-
éves voltam, és a litá-
niavezető apáca néni
már megengedte,
hogy a Loretói litáni-
át én kísérjem, ami
érthetően nagyon
büszkévé tett olyan
kis gyermekként. Hi-
szen már akkor kán-
tornak tarthattam
magam. Pedig utána
mennyit kellett még
tanulnom, hogy egy-
szer valóban az le-
hessek!

Ha munkaként te-
kintenék a kántorko-
dásra, már rég bele-

fásultam volna. Diákszínész-
ként szerepeltem a Kőműves
Kelemenben, és nagyon megra-
gadt bennem a legismertebb
dalából az a sor, hogy „hit
nélkül sem alkotni, sem élni
nem lehet”. Azt hiszem, ez a
kántorságra hatványozottan
igaz. Az egyházi zene szerete-
te, az orgonálás öröme, a hí-
vek visszajelzései és a velük
való kapcsolat, a közösség
egyaránt kell hozzá. Van pél-
dául egy ének, az Imádlak és
áldlak, Isten, rejtelem, amit an-
nak idején gyakran játszottam
a veszprémi Regina Mundi-
templomban. Az ottani hívek
nagyon megszerették és hálá-
sak voltak érte. A kántorko-
dástól nem elfárad, hanem
erőt kap, feltöltődik az ember,
ha szívvel csinálja.

És persze nagy erőt ad a
családom is: a feleségem, a
gyerekek. Például a két fiam
olyankor, amikor abban verse-
nyeznek, hogy ki segítsen ne-

kem a misén a regiszterek hú-
zogatásával. Három gyerme-
künk van: a 11 éves Márk, a ki-
lencéves Sári és a hatéves Ben-
ce. Reggel-este együtt imádko-
zunk, és ezt ők is igénylik,
egyáltalán nem érzik kény-
szernek. Az autóban meg
együtt szoktunk énekelni
taizéi, hagyományos és keresz-
tény könnyűzenei énekeket.

*
Aszófőn minden vasárnap

más-más énekeket vesz elő,
Tihanyban pedig attól függő-
en válogat, hogy kik vesznek
részt a misén. Amikor főleg a
helyiek, akkor az általuk ked-
velt énekeket játssza. Máskor
a vájtfülűbbeknek próbál ked-
vezni: gregoriánnal, a Merce-
des-misével, a Missa mundival
és a Missa de angelissel várja a
nyaralókat.

Bizonyos határok között a
konfliktusokat is vállalandó-
nak tartja, hogy ne mindig
ugyanaz ismétlődjön, és meg-
ismertethessen a hívekkel új
énekeket. Az orgonák többsé-
ge, az apátságit leszámítva,
rossz állapotú, és sok ráfordí-
tást igényelne, hogy ez változ-
zon. Néhol pedig csak szinte-
tizátor van.

*
Édesapjáékat, mivel hatan

voltak testvérek, és mind jó
hangúak, görögkatolikus lé-
tükre gyakran hívták passiót
énekelni a római katolikus
templomba Nyírcsaholyban.
Tamás az elhivatott görög -
katolikus kántor, a néhai
Kicsák Pali bácsi fiaként már
gyermekként megismerhette a
kántori szolgálat jó ízét.

Kiss Péter
Fotó: Lambert Attila

A kántorkodástól feltöltődik az ember
Kicsák Tamás a szolgálat jó ízéről

Egy kántor szerepe meghatározó lehet a lelkek fölemelé-
sében. Misén, esküvőn és temetésen egyaránt sokat tehet
a jelenlevők méltó részvétele érdekében. Sok-sok ünnepi
pillanat megteremtője lehet, méghozzá oly módon, hogy
szinte láthatatlan marad, egyáltalán nem tolakszik elő-
re, nem akar szerepelni. Jelenlétének lényegi eleme a szol-
gálat.

A járvány idején a zarándok-
latokat is szüneteltetni kellett,
ahogyan a búcsúk megtartásá-
ra sem volt lehetőség a meg-
szokott módon. Így a Mátrave-
rebély-Szentkút Nemzeti Kegy-
helyet sem keresték föl a hívek.
Az elmúlt időszak tapasztala-
tairól és a jelenlegi helyzetről
Orosz Lóránt ferences szerze-
tessel, a kegyhely igazgatójá-
val beszélgettünk.

Hogyan élték meg ezt az időszakot?

– Elég gyötrelmes két és fél hónap
volt mindenkinek, így persze ne-
künk is. Ám amint megfigyelhetjük,
a Jóisten segítségével pont a nehéz
idők adnak alkalmat arra, hogy a hi-
tünk igazi gyümölcsöket teremhes-
sen. Minden fájdalma és tökéletlen-
sége mellett ez az időszak számunk-
ra különösen értékes volt, hiszen le-
hetőségünk nyílt a rendszeres szer-
zetesi élet elmélyültebb megélésre.
Az igaz, hogy itt, vidéken, szinte az
erdő mellett, különösebb hatását
nem igen tapasztaltuk a járványve-
szélynek azonkívül, hogy sajnálatos
módon nem jöttek hozzánk a zarán-
dokok. Dolgoztunk és imádkoztunk,
mindennap elmondtuk a járvány
megszűnéséért az imádságot, amit
Berhidai Piusz tartományfőnök kért a
rend tagjaitól. Én tanítok a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskolán,
ezt a munkát most online formában
végeztem. Az internetes tanításba

természetesen bele kellett jönnöm, és
az új rendszert is meg kellett szok-
nom.

A mátraverebély-szentkúti kegyhely ki-
sugárzása közismert, ezért is keresik fel
évről évre olyan sokan. Most hogyan
tudta betölteni ezt a fontos szerepét?

– Nálunk már évek óta megol-
dott, hogy a liturgikus programokat
– szentmiséket, zsolozsmákat és li-
tániákat – online is tudják követni a
hívek, így az internetes jelenlét nem
jelentett problémát. Sokan kértek
tőlünk e-mailben imádságot, mise-

szándékot. A kegyhely honlapján és
Facebook-oldalán is tartottuk a kap-
csolatot a hívekkel. Végig éreztük
azt a támogató figyelmet, amivel
követték Szentkút életét. Mivel nem
vagyunk plébánia, a kegytemplom
nem volt zárva, a lehetőségekhez
képest végig látogatható volt.

Sok lelkipásztor szerint ez az elmélyülés-
re is alkalmat adott. A Mátraverebély-
Szentkútra látogatók Szűz Mária köz-
benjárását kérik…

– A Boldogságos Szűz Mária kö-
zelebb van az Úr Jézushoz, mint bár-

ki más. Ő eleve csendes személy.
Visszahúzódása, figyelme és hall-
gatása minta és példa lehet szá-
munkra. Csöndes, elmélyült jelen-
léte volt jellemző ránk is.

A kegyhely felajánló imádságában is
szó esik az egymás iránti szolidaritás-
ról. Ez az időszak Ön szerint erősítet-
te a közösségi egybetartozást?

– Igen, de inkább úgy fogal-
maznék, hogy erősíthette. Lehető-
séget adott arra, hogy növekedjen
a szolidaritás, jobban odafigyel-
jünk egymásra, és hordozzuk a
másik ember terheit. Láttunk is
erre példákat, ám az, hogy milyen
gyümölcsei lesznek a jövőben,
még nem érzékelhető pontosan.

„Fakassz életünkben ma is új forrást”
– hangzik ugyanennek az imádság-

nak az egyik sora. Jelen időszak vajon
változtatott valamit az embereken, a vi-
lágon?

– A lényeges dolgok mindig a rej-
tekben történnek, ezért sem tudjuk
pontosan, hogy egy eseménynek mi-
lyen következményei lesznek. A Jó-
isten járvány nélkül is minden áldott
nap felkínálja a megtérés és a válto-
zás lehetőségét, csak mi vagy nem
vesszük észre, vagy nem mindig tu-
dunk élni vele.

Föl lehet keresni nyáron a zarándokhá-
zat?

– Az állami rendelkezések szerint
május 18-ától a zarándokház már fo-
gadhat vendégeket.

Milyen szabályok vonatkoznak azokra,
akik ellátogatnak Szentkútra?

– Természetesen a fertőtlenítési
szabályokat betartjuk, munkatársa-
ink pedig maszkot viselnek. A távol-
ságtartási előírásokra ugyanígy fi-
gyelünk.

Van érdeklődés?

– Hála Istennek, sokan érdeklőd-
nek, és az első fecskék már meg is je-
lentek Szentkúton.

A búcsúk rendje – különösen a Porci -
unkula-búcsú, ahol a betegek kenetének
közösségi kiszolgáltatása történik, vagy
a Nagyboldogasszony-főbúcsú – hogyan
alakul?

– Egyelőre nem tudjuk, hogy a bú-
csúk szokásos rendje mikor állhat
vissza. Azért sem lehet még biztosat
mondani erről, mert meg kell vár-
nunk a vonatkozó állami rendelkezé-
sek alakulását. Amint látjuk már,
hogy milyen lehetőségek nyílnak
meg, a változást azonnal közzétesz-
szük az online felületeinken. Arra ké-
rünk minden kedves zarándokot,
hogy kövesse a honlapunkat és a
Facebook-oldalunkat.

Baranyai Béla
Fotó: Merényi Zita

Ami lényeges, az a rejtekben történik
Orosz Lóránt ferences szerzetes, a szentkúti kegyhely igazgatója a járványhelyzet lelki gyümölcseiről



7EGYHÁZ2020. június 7.

A Concilium nemzetközi teológiai folyóirat szerkesz-
tőbizottságának tagjává választották Kovács Gusztá-
vot, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektorát.

A folyóiratot 1965-ben alapították, azzal a céllal, hogy
erősítse a II. vatikáni zsinat szellemét a teológiai gondolko-
dásban. Az alapítók között olyan nagynevű teológusok vol-
tak, mint Yves Congar, Johann Baptist Metz, Karl Rahner, Henri
de Lubac, Hans Urs von Balthasar és Edward Schille beeckx.

A folyóirat hat nyelven jelenik meg, évente öt alkalom-
mal.

A húsztagú szerkesztőbizottságban mind az öt kontinens
képviselteti magát. Magyarországról korábban Nyíri Tamás
és Tomka Miklós voltak a folyóirat munkatársai.

Forrás és fotó: 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Magyar teológus a Concilium
folyóirat szerkesztőbizottságában

Ferenc pápa 2020. május 26-án Tharrosz
címzetes püspökévé és a Gyulafehérvári
Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte
ki Kerekes László szentszéki tanácsost,
a kézdivásárhelyi Boldog Özséb Plébá-
nia plébánosát.

A kinevezett segédpüspök 1968. július 23-
án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait
szülőfalujában, Gelencén
kezdte meg, majd Kéz-
divásárhelyen folytatta.
1986-ban érettségizett a
Gyulafehérvári Római Ka-
tolikus Kántoriskolában.
Filozófiai és teológiai ta-
nulmányait 1987-ben kezd-
te meg a Gyulafehérvári
Római Katolikus Hittudo-
mányi Főiskolán, majd
1990-től a budapesti Köz-
ponti Papnevelő Intézet
növendékeként folytatta,
és 1992-ben fejezte be.
1993. május 16-án szentel-
ték pappá Gelen cén, a
Szent Imre-templomban.
1994-ben kánonjogi licen -
ciátust, majd 2004-ben
egyházjogi doktorátust
szerzett az ottawai (Kana-
da) Szent Pál Egyetemen.

26 évnyi papsága alatt Kerekes László sok-
féle pasztorális feladatkörben szolgált. 1994 és
2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság
bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudo-
mányi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánon-

jogtanára volt. 1996-tól ugyanitt retorikát,
homiletikát és pedagógiát tanított. Társalapí-
tója a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola
Studia Theologica Transsylvaniensia című tudo-
mányos folyóiratának. 2000 decemberében
szentszéki tanácsosi címet kapott. Jelenleg a
Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bíró-
sági helynöke, és 2004 óta a Boldog Özséb Plé-
bánia plébánosa Kézdivásárhelyen. Anyanyel-

vén kívül folyékonyan be-
szél románul és angolul.

„A püspökszentelés
hely színét és időpontját a
későbbiekben közöljük.
Foglaljuk imánkba a fő -
egy házmegye kinevezett
segédpüspökét!

»Az Úr Krisztus, az élő
Isten Fia, aki azért jött,
hogy megváltsa népét
bűneitől, hogy minden
ember megszentelődjék,
miként őt küldte az Atya,
úgy küldte ő is apostolait,
akiket, nekik adván a
Szentlelket, arra szentelt,
hogy ők is megdicsőítsék
az Atyát a földön, és üd-
vözítsék az embereket
’Krisztus testének, azaz
az Egyháznak építésére’
(Ef 4,12)«.

Gyulafehérvár, 2020. május 26-án, Néri Szent
Fülöp emléknapján: Dr. Kovács Gergely érsek.”

Forrás és fotó: 
Gyulafehérvári Főegyházmegye

Pierbattista Pizzaballa érsek, a Jeruzsá-
lemi Latin Patriarkátus apostoli admi-
nisztrátora május 26-án levélben kérte a
plébánosokat, a szerzeteseket és a híve-
ket, hogy bár minden templomot meg-
nyitnak, az egyes lelkipásztori területe-
ken tartsák be az előírt intézkedéseket.

A jeruzsálemi egyházme-
gye óvatosan és fokozatosan
állítja vissza a közösségi is-
tentiszteletet. A koronaví-
rus-járvány miatt elrendelt
karantén után a szentföldi
civil hatóság lassanként eny-
híti a korlátozásokat. Az
egyházmegye különböző lel-
kipásztori egységei számára
azonban nem lehet pontos és
egységes útmutatást adni,
mert a polgári hatóságok
döntései településenként kü-
lönböznek és folyamatosan
változnak – mondta el Pizza -
balla érsek.

A jeruzsálemi apostoli adminisztrátor együtt -
működésre szólította a plébánosokat, hogy a
templomok és a liturgiák a lehető legjobban el-
érhetők legyenek mindenki számára, tisztelet-

ben tartva természetesen a hatóságoknak az
adott helyre vonatkozó előírásait. – Minden te-
lepülésen más szabály van ugyanis érvényben
a szájmaszkok használatára és az emberek kö-
zötti biztonsági távolságra vonatkozóan. Az
áldozástatásnál is be kell tartani az egészség-
ügyi intézkedéseket. Vagyis nem lehet egysze-
rűen és egyszerre visszatérni a karantén elren-

delése előtti szokásokhoz – hívta fel a figyel-
met a főpásztor.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Fábián Attila

Ferenc pápa május 26-án kihallgatáson
fogadta Angelo Becciu bíborost, a Szen-
tek Ügyeinek Kongregációja prefektusát.
Az audiencián a pápa dekrétumok köz-
zétételét hagyta jóvá, melyek öt csoda,
két vértanúság és egy hősies erénygya-
korlás elismerését tartalmazzák.

Elismerik a Boldog César de Bus-nek, a Ke-
resztény Tanítás Atyái kongregáció (doktriná -
riusok rendje) alapítójának tulajdonított cso-
dát. César de Bus 1544-ben született a francia-
országi Cavaillonban, és 1607-ben Avignonban
halt meg.

Elismerik a Boldog Charles de Foucauld atyá-
nak tulajdonított csodát. Charles de Foucauld
Strasbourgban született 1858-ban, és az algéri-
ai Tamanrasset-ben halt meg 1916-ban.

Elismerik a Boldog Maria Domenica Manto -
vani nővérnek, a Szent Családról Nevezett Kis-
nővérek Intézete társalapítójának és első elöl-
járójának tulajdonított csodát. Maria Dome ni -
ca Mantovani az olaszországi Castelletto di
Brenzonéban született 1862-ben, és ott is halt
meg 1934-ben.

Elismerik Isten szolgája Michael McGivney
egyházmegyés papnak, a Kolumbusz Lova-
gok Rendje (The Knights of Co lumbus) alapí-
tójának tulajdonított csodát. Michael McGiv -
ney az egyesült államokbeli Waterbury város-
ban született 1852-ben, és Thomaston városá-
ban halt meg 1890-ben.

Elismerik Isten szolgálója Pauline-Marie Jari -
cot nővérnek, a Hitterjesztés Tanácsa és az Élő
Rózsafüzér Műve alapítójának tulajdonított
csodát. Pauline-Marie Jaricot Lyonban szüle-
tett 1799-ben, és ott is halt meg 1862-ben.

Elismerik Isten szolgája Simeone Cardonnak
és öt társának, a közép-olaszországi Casamari
ciszterci kongregáció szerzeteseinek vértanú-
ságát, akiket a hit elleni gyűlöletből öltek meg
1799 májusában.

Elismerik Isten szolgája Cosma Spessotto
olasz ferences szerzetes vértanúságát, akit a
hit elleni gyűlöletből öltek meg El Salvador-
ban 1980-ban.

Elismerik Isten szolgája Melchior-Marie-Jo-
seph de Marion-Brésillac prusai püspöknek, az
Afrikai Missziós Társaság alapítójának hősies

erényeit. Melchior-Marie-Joseph de Marion-
Bré sillac 1813-ban, a franciaországi Castelnau -
daryban született, és a nyugat-afrikai Sierra
Leone fővárosában, Freetownban halt meg
1859-ben. 

A Michel Lafon francia kiadó 2002-ben je-
lentette meg a 2005 novemberében boldoggá
avatott Charles de Foucauld imáit tartalmazó
könyvét, amely magyarul is napvilágot látott.
2019-ben szerkesztőségünk gondozásában ad-
tuk ki a javított változatát. A kötetet a Jézus
Kistestvérei Női Szerzetes Közösség felkérésé-
re Takács Károlyné Sarbó Sári fordította, és Szabó
Ferenc SJ írt hozzá előszót.

A könyv megvásárolható az Új Ember
könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenci-
ek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütör-
tök, péntek 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig),
vagy megrendelhető az Új Ember online könyv -
áruházban: bolt.ujember.hu

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News

Böcskei László nagyváradi megyéspüs-
pök szentmisét mutatott be elődje,
Tempfli József halálának negyedik év-
fordulóján. A szertartást május 25-én
tartották a székesegyház előtti téren,
nagyváradi papok koncelebrálásával.

A járványidőszaknak ezekben a napjaiban
eszembe jutott, hogy akik előttünk éltek, és
előttünk távoztak el az Úrhoz, sok mindent át-
éltek és elviseltek az életükben – fogalmazott

emlékező beszédében Böcskei László. – József
püspök olyan időket élt meg, amelyekre sokan
már nem emlékszünk, vagy nem is éltük meg.
Más jelleggel, de az ő életükben is voltak ne-
héz idők, tiltások, szigorítások. Akik korábban
éltek, azoknak is át kellett élniük azt, amit az

Úr Jézus kilátásba helyezett: a keresztény ta-
núságtétel nem könnyű feladat, a helytállás
pedig áldozatokat követel.

Elődeink, József püspök is, bizonyára sokat
gondoltak rá, hogy bekövetkezhet olyan hely-
zet, megpróbáltatás, amiben most vagyunk, a
járványhelyzet idején. Vajon ha élne a püspök
úr, hogyan viselné ezt az állapotot? – tette fel a
kérdést a főpásztor. – Bizonyára számára sem
lett volna könnyű az otthon maradás, a külön-
böző tiltások, korlátozások betartása. Van

azonban egy vonás, ami rá is jellem-
ző volt: sok mindent fel tudott aján-
lani a Jóistennek: a nehézségeket, a
megpróbáltatásokat. Tudott örülni a
sikernek, de a kudarcokat is Isten-
nek ajánlotta. És soha nem adta fel a
küzdelmet. Istenbe kapaszkodott,
és mindig továbbment a maga út-
ján, a maga módján.

Ezt a gondolatot vihetjük ma-
gunkkal a mai évfordulón: minden-
kinek saját útja van, egyikünk sem
lehet olyan, mint a másik, és nem is
kell egyformának lennünk. Legyen
élő, erős a kapcsolatunk Istennel, és
ne ijedjünk meg akkor sem, ha
megpróbáltatásokkal találjuk szem-

ben magunkat. Ajánljuk föl nehéz helyzetein-
ket Istennek, és belőle erőt merítve legyünk ki-
tartóak a szolgálatban – zárta beszédét Böcskei
László, majd a szentmise végén Tempfli József
sírjánál imádkozott.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Kerekes László 
a Gyulafehérvári Főegyházmegye

új segédpüspöke

Kinyitnak a jeruzsálemi
egyházmegye templomai 

Szentté avatják Foucauld atyát 
Kanonizációs dekrétumokat hagyott jóvá a pápa

Tempfli Józsefre 
emlékeztek Nagyváradon
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Hogyan tovább? Intézmény vagy
Lélek? Hivatal vagy közösség? Tíz
hét karantén. Egyeseknek bezártsá-
got, másoknak társas beszűkülést,
többünknek egymásra rácsodálkozó
boldogságot jelentett. De világossá
vált számunkra, hogy mi az, amitől
egyesek rosszul, mások könnyek kö-
zött is jól vannak? Tanárosan szólva:
vizsgaidőszak van. Vizsgázik a csa-
lád, az iskola és a templom is. Ben-
nük a családtagok, a diákok, a klé-
rus, a hívek. Kiderül, hogy a jövőben
fel tudjuk-e használni azt a tudást,
amire most szert tettünk.

Újra megnyíltak a régi terek:
templomok, boltok, munkahelyek és
iskolák. Gyakran halljuk: ezután
semmi sem lesz olyan, mint régen.
Miért? Mert mindenhová egy na-
gyon erős új tapasztalattal a tarisz-
nyánkban fogunk visszatérni. Átél-
tük mindennek a hiányát, de valami
újat is. Azt, hogy Isten ott is meg tud
ajándékozni minket, ahol eddig nem
engedtük meg neki.

Fölfedeztük a családtagjainkat,
akiket szinte nem is ismertünk. Meg-
tanultunk otthon lenni, elkezdtük
gondozni a környezetünket. Rendet
raktunk, kertészkedtünk, felújítot-
tunk, és közben beszélgettünk, al-
kottunk, jobban megszerettük az ott-
honunkat és egymást. Rájöttünk,
hogy hiányoznak a barátaink, és
úgynevezett bőréhségünk, öleléshiá-
nyunk is volt; erre korábban nem is
gondoltunk. Azelőtt nem értékeltük
nagyra a kézfogást, egymás közellé-
tét, azt, hogy láthatjuk a másik em-
ber mosolyát. Rájöttünk, hogy az
ölelés is otthont jelent: védett va-
gyok nálad, nem félek a közelségtől.

Beköltözött a szentmise az ottho-
nunkba, ráébredtünk – és alig mer-
tük bevallani magunknak –, hogy a
házi oltárunknál szinte közelebb jött

hozzánk Isten, mint a nagymisén. Az
üres templomban online miséző
papjainknak pedig kínálta magát
húsvétkor az üres sír szimbolikus
képe: Nincs itt. Feltámadt. Előttetek
Galileába ment. Lehet, hogy Ferenc
pápának van igaza, és „ma Krisztus
belülről kopogtat az Egyház ajtaján,
és ki akar menni”? 

Azt is megtanultuk, hogy nem-
csak az iskolapadban lehet hasznos
dolgokat tanulni, hanem tésztát

gyúrva, önállóan kutatgatva és gazo-
lás közben a kertben is. Rácsodálkoz-
tunk, hogy házi feladat nélkül is bol-
dogulunk, és elgondolkoztunk azon,
hogy mivel is telik el hét-nyolc óra a
suliban. Feltűnt, hogy jegyek nélkül
is születnek teljesítmények, és van,
amikor nem működik az iskolában
élet-halál urának tartott osztályozás. 

Átértékelődtek tehát a minden-
napjainkat jelentő körülmények,
minden, amiről azt hittük, hogy ez
így jó, vagy legalábbis nincs mit ten-
ni, ilyen a világ.

Legelőször az otthonunkat láttuk
másnak. Ha korábban nem volt ben-

ne élet, akkor bajban voltunk. Rosz-
szabb lett, mint egy kollégium: bosz-
szantóak a társak, szűk a tér, nincse-
nek jól bevált szabályok, törvények,
és nincs menekvés…

Ha jól működtünk, akkor is nehéz
volt, de hamar feltaláltuk magunkat,
és megtaláltuk egymást is. Bár néha
extrém sportnak tűnt egy időben
főzni, pelenkázni, digitális órán részt
venni, és mutatványszámba ment,
hogy melegítőben látjuk el felelős

beosztásunkat, idővel egyre jobban
ráéreztünk ennek az ízére. Eddig hi-
ányoltuk a játékot, a beszélgetést, a
párnacsatát, a közös biciklizést és
filmnézést, a kerti munkát, a nagy
padlás- vagy könyvtárrendezést.
Most itt volt az idő minderre. Ám ha
visszazökkenünk a régi kerékvágás-
ba, és elfelejtjük, hogy mit is jelent az
otthon, akkor megint csak ágyra járó
kollégisták leszünk, szülőként pedig
ellátórendszert működtetünk élő
kapcsolatok helyett, és ez rosszabb
lesz, mint volt. 

A gyerekek visszatérnek az isko-
lába. És láss csodát! Örülnek. Minek

is? Annak, hogy végre pótolják majd
az anyagot? Annak, hogy de jó, meg-
írhatják a négy jegyet érő témazárót?
Nyilván nem ennek. Egymásnak
örülnek. Nem csak a társaknak, ha-
nem mindazoknak, akikhez kötőd-
nek. A tanároknak, a takarító néni-
nek, Zita néninek a titkárságon. Ám
ha visszazökkenünk a régi kerékvá-
gásba, ha elhalványulnak a kapcso-
latok, ha nem lehet majd mindez a
teljesítményeinket megelőző érték,
akkor rosszabb lesz, mint volt.

Ha visszatérünk a munkahe-
lyünkre, ugyanezt éljük át. Örülünk.
Nem a ránk zúduló feladatoknak,
nem a főnök szeme mindent lát életér-
zésnek, hanem az inspiráló kapcsola-
toknak, a bátorító és bizalommal tel-
jes vezetőnek, a családias légkörnek.
Ha pedig visszatérünk a régi kerék-
vágásba, és a bizalom helyére újra a
kontroll lép, ha az alkotást felváltja a
minőségbiztosítás szerinti megfele-
lés, akkor rosszabb lesz, mint volt. 

Újra kinyit a templomunk is. En-
nek is örülünk. Mit várunk? Azt,
hogy újra a másik ember hátát nézve
imádkozhassunk? Valamilyen prédi-
kációt? A jól ismert koreográfiát?
Nem! Találkozásra várunk. A szere-
tett papunkkal, az ismerős arcokkal, a
lélekkel megzendülő muzsikával és
mindebben az élő Krisztussal. „Isten
dicsősége az élő ember.” De ha visz-
szazökkenünk a régi kerékvágásba,
ha újra szolgáltató egyházzá válunk,
és ha közben esetleg a közösségünket
összetartó pásztorunkat is elhelyez-
ték, akkor rosszabb lesz, mint volt. 

Mi az átváltozás kulcsa? A szemé-
lyességet jelentő otthon. „A siker
csodálatos, de az ember nem tud éj-
szaka hozzábújni, ha fázik” – vallja
Marilyn Monroe.

A boldogság alapja minden kuta-
tás szerint a személyesség. Társas lé-

nyek vagyunk. A tanulás alapja is
ez, sőt az igehirdetésé is. Ha ez meg-
van, akkor a Lélek otthon érzi ma-
gát, és bőségesen osztja ajándékait a
családban, az iskolában, a munkahe-
lyen és a templomban. Ám ha hi-
ányzik, akkor szomjazunk, kínló-
dunk, bántjuk egymást, pedig lehet,
hogy egyébként minden rendben
van. Van ételünk, tető a fejünk fö-
lött. Jól szerepeltünk a PISA-felmé-
résen, több tanítványunk verseny -
győztes. Mindenki a munkahelyén
tartózkodik, időben leadjuk az
anyagokat, teljesítünk. Emberek ül-
nek a szépen felújított templomban,
újra lehet békejobbot nyújtani, per-
selyezni, elhangzik az evangélium,
nem csak lélekben áldozhatunk, és
lesz körmenet is.

De vajon képes lesz-e a család, az
intézményeink és az Egyházunk ott-
hont kínálni? Mert ha nem, akkor
rosszabb lesz, mint volt. Éppen a ka-
rantén fájdalmain keresztül sejlett föl
előttünk, hogy mi az, ami igazán
számít.

Mentsük meg magunkban, egy-
másban és az intézményeinkben az
otthont! „Ne keressük az élőt a hol-
tak között!” Fel fogjuk ismerni őt a
másik lelkében: a sebeiből, a hangjá-
ból, amikor majd a nevünkön szólít
minket. Őt vártuk! Aki békét hoz és
elűzi a félelmet, hogy otthon le-
gyünk nála. Amikor hazamegyünk,
dolgozunk, tanulunk vagy imádko-
zunk.

„Töltsük meg a házat szeretettel.
Rakjuk újra a kályhát, újra a tüzet.
Éljük egymásnak a napokat. Költöz-
zön vissza az ölelés, valamely késői
józanabb, de maradóbb szerelem.
Költözzünk vissza egymásba.” (Lati-
novits Zoltán)

Uzsalyné Pécsi Rita
Fotó: Lambert Attila

Vizsgázik az otthon, az iskola és a templom

Vajon képes lesz-e 
a család, az intézmé-

nyeink és az Egyházunk
otthont kínálni? Mert
ha nem, akkor rosszabb

lesz, mint volt. 
Éppen a karantén fáj-
dalmain keresztül sej-

lett föl előttünk, 
hogy mi az, 

ami igazán számít.

”

(Folytatás az 1. oldalról.)

Igehirdetésében Fabiny Ta-
más emlékeztetett Szent Pál
Timóteushoz írt második le-
velére: „Hiszen Isten nem a
félénkség lelkét, hanem az
erő, a szeretet és a józanság
lelkét adta nekünk” (2Tim
1,7). Hozzátette: pünkösdöt
ünnepeljük, a Szentlélek ki-
áradását. A pünkösdi tanítvá-
nyok – II. Rákóczi Ferenc feje-
delem imádságának szavaival
szólva – nádszálak voltak, de
a pünkösdi csoda, a szeretet
hatására oszlopokká lettek.
Szinte a dinamit erejével ha-
tott pünkösd története, úgy,
mint az ősrobbanás, mint a
szélvihar, akusztikus hatások-
kal kísérve. De még inkább a
bensőben történt robbanás,
ami ugyancsak dinamikus
erejű volt. Ma nekünk is olyan
egységben kellene lennünk,
amilyen egységben a tanítvá-
nyok voltak. Érvényes ránk a
régi történet, amikor az apa
látja, hogy a gyerekei vesze-
kednek, ágakat vesz a kezébe,
és azt mondja nekik: Látjátok?
Ezeket egyenként mind el le-
het törni, de kötegben nem.
Egyenként, külön-külön mi is
összetörnénk, ezért kell össze-
fognunk. Fabiny püspök em-
lékeztetett arra, hogy az Egy-
ház története kétezer évvel
ezelőtt pünkösdkor kezdő-
dött, a Szentlélek eljövetelé-
vel. Ezért rendkívüli a jelentő-

sége annak, hogy ezen az ün-
nepen ökumenikus egység-
ben, szeretetben imádkoznak
együtt a nagy egyházak. A
szeretetben nincs félelem,
mert a szeretet ereje Isten ki-
áradó Lelkéből fakad. Imád-
kozzunk egymásért, hogy ne
a félelem, hanem a szeretet és
a józanság lelke uralkodjon
bennünk, itthon és a külhoni
magyarokban egyaránt.

Erdő Péter bíboros, prímás a
homíliájában a következőket
mondta: „Sokan azt hiszik, a
kereszténység valamiféle filo-
zófia, olyan meggyőződés,
aminek logikus elméleti tartal-
ma van, és azt próbálja követni
az ember. Életének döntései
pedig úgy alakulnak, hogy
vagy enged az elveiből, vagy
nem; vagy kompromisszumot
köt, vagy nem. Felületes meg-

közelítése ez annak, amiről a
keresztény ember életében szó
van. Jézus most felolvasott sza-
vai rávilágítanak arra, hogyan
is áll ez a dolog a hitünkkel és
az életünkkel. A Mester azt
mondja: »Ha szerettek engem,
tartsátok meg a parancsaimat.«
Tehát nem arról van szó, hogy
ha igaznak és meggyőzőnek
tűnik számotokra, amit tanítok,
akkor éljetek is a szerint, ha-
nem azt mondja: »Ha szerettek
engem, akkor tartsátok meg,
amit parancsolok.« Szeretetről,
személyes kapcsolatról van te-
hát szó Jézus Krisztussal. Ez a
hitünk lényege. Van-e hozzá
egy kedves szavunk, tudunk-e
beszélgetni vele az imában,
szükségét érezzük-e annak,
hogy közel legyünk hozzá? 

A kinyilatkoztatott isteni
igazság nem a puszta józan

ész belátása. Több annál. Ott
lép be a kinyilatkoztató Isten,
ahol a mi emberi erőnk a ké-
pességeinek végéhez ér. Mert
hétköznapi, józan ésszel alig
hisz ma valaki a holtak feltá-
madásában, és hol a lélekván-
dorlás, hol az asztrológia, hol
más fantasztikus dolgok felé
kalandozik el az ember értel-
me. De Jézus megmutatta tel-
jes isteni és emberi valóságát,
amikor feltámadt a halálból. 

Különösen nagy szüksé-
günk van a Szentlélekre a
mostani időkben. »Áraszd ki
Lelkedet, és minden életre kel.
És megújítod a föld színét« –
imádkozza az Egyház a zsol-
tár szavaival. Egy-egy termé-
szeti csapás, emberi katasztró-
fa vagy járvány után a termé-
szet is megújul, és ugyanígy
az emberi közösség élete is.

Ezekben a napokban tanúi le-
hetünk a fokozatos, óvatos új-
rakezdésnek. De ne ott kezd-
jük újra, ahol március elején
abbahagytuk! Alkalmat kap-
tunk az Istentől, hogy felfe-
dezzük, mi az, ami igazán lé-
nyeges az életünkben. Nagy-
szerű volt megtapasztalni,
hogy fölébredt az emberek
szívében a segítő szeretet, a fi-
atalabb nemzedékek is kivet-

ték a részüket a karitász mun-
kájából, meleg ételt, gyógy-
szert, fertőtlenítőszereket vit-
tek az időseknek és a rászoru-
lóknak.

A látszólagos csendben so-
kat kellett szervezni és töpren-
geni a legjobb megoldásokon.
Feladatot és lehetőséget kap-
tunk tehát a gondviseléstől, és
tudatosabbak lettünk az
összetartozásban, közössége-
inkben, plébániáinkon, határa-

inkon innen és túl. Kérjük a
Szentlélek segítségét, hogy az
értékeket világosabban látva,
jobban felismerve járjunk azon
az úton, amit Krisztus szerete-
te kíván tőlünk. Ámen.”

Az istentiszteleten az egy-
házi vezetők együtt imádkoz-
tak a koronavírus-járvány ál-
dozataiért, a betegeket ellátó
orvosokért, ápolókért, és hálát
adtak Istennek, hogy lecsen-

gőben van a járvány, bár a ve-
szély még nem múlt el. Meg-
emlékeztek a trianoni béke-
diktátum aláírásának 100. év-
fordulójáról, és imádkoztak a
nemzet egységéért.

A könyörgéseket a járvány
leküzdésében főszerepet vál-
laló orvosok, ápolók, szociális
munkások, valamint gyógyult
betegek mondták.

Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

Az erő és a szeretet Lelkét kaptuk
Ökumenikus istentisztelet a Mátyás-templomban
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Nagyapám jámborsága az
Istenhez való mély kötődésé-
ben is megmutatkozott. Az I.
világháborúban súlyos sérü-
lést szenvedett, amibe emberi
számítások szerint bele kellett
volna halnia. Túlélte, hazajött.
Fogadalomból minden hónap
első péntekén gyalog elzarán-
dokolt Győrzámolyból a győri
kármelita templomba, meg-
gyónt, megáldozott, és ugyan-
csak gyalog jött haza. Nyáron,
amikor a nagy melegben ke-
mény fizikai munkát végzett,
mindig láttam a meztelen fel-
sőtestén a kármeliták vállru-
háját, rajta a Szűzanya képé-
vel. Ezt soha nem vette le, csak
akkor, amikor fürdött. Életre
szóló élmények voltak ezek,
csakúgy, mint a mondásai.
Hatéves voltam, amikor elő-
ször beszélt nekem arról, hogy
az élet ajándék. Tőle hallottam
először azt is, hogy az élet arra
való, hogy elajándékozzuk,
nem tarthatjuk meg magunk-
nak, a másik emberért kell él-
ni.

A győri bencésekhez járt gimná-
ziumba. Érték-e ott olyan élmé-
nyek, amelyek máig megmarad-
tak Önben?

– Akkoriban tandíjat kellett
fizetni az egyházi gimnázi-
umba járó diákoknak. Én vi-
szont tandíjmentes voltam, és
egyéb támogatásokat is kap-
tam, mivel félárva voltam,
szegényes körülmények kö-
zött éltünk. Elsős koromban
egy találkozásunkkor mond-
tam az igazgató úrnak,
Holenda Barnabásnak, hogy
úgy érzem, túl sokat kapok,
mérhetetlenül sok áldozatot
hoznak értem, és még anyagi-
lag is segítenek. Ő csak annyit
válaszolt: Megéri. Amikor
érettségi után elköszöntem
tőle, és közöltem vele, hogy
fölvettek a papi szeminárium-
ba, rám nézett, és csak ennyit
mondott: Ugye, megmond-
tam, hogy megéri! Emellé ál-
lítható a nagyapám mondása,
amivel elengedett a szeminá-
riumba: Édes fiam, azért
imádkozom, hogy tanulmá-
nyaid végére érve a hited ne
legyen kevesebb, mint most.
Ez kapaszkodót jelentett szá-
momra a későbbiekben, ami-
kor kérdések vetődtek föl
bennem az Istennel és a hittel
való kapcsolatomban.

Kezdettől fogva pap akart lenni?

– Nyolcéves koromban ha-
tároztam el ezt, és attól kezdve
semmi nem ingatott meg.
Gyermekkoromban nagyszerű
papokat ismertem meg. Szi-
getköz az Esztergomi Főegy-
házmegyének – ezt így mond-
ták – „internálótábora” volt. Itt
rejtették el szem elől azokat a
papokat, akik figyelemre mél-
tók voltak. Olyan papokkal ta-
lálkoztam itt, akik vagy bör-
tönből szabadultak, vagy oda
készültek. Ez a harmincvala-
hány pap minden héten talál-
kozott a falunkban; ez Kutasi
Károly esperes urunknak volt
köszönhető, aki negyvenkét
évig szolgált nálunk. Ezeknek
a papoknak a közelében nőt-
tem fel. Természetes volt szá-
momra, hogy a papi sorshoz
hozzátartozik az üldöztetés.

Napjainkban kesergünk a ke-
resztényüldözés miatt, pedig
hát Jézus maga mondta: Ha
engem üldöztek, titeket is ül-
dözni fognak. Gyermekko-
romban azt szívtam magam-
ba, hogy a papok üldöztetés-
nek vannak kitéve. Mindez
meghatározta a papsággal
kapcsolatos későbbi gondol-
kodásomat, életszemléletemet,
az emberekhez való viszonyo-
mat. Papi hivatásom kezdeté-
től belekalkuláltam az életem-
be, hogy bántani fognak, és
harmadrangú állampolgár le-
szek. Nem mentem fejjel a fal-
nak, de soha semmit nem fo-
gadtam el, ami akadályozott a
feladatom ellátásában. Amire
esküt tettem, azt minden hely-
zetben elvként őriztem, és ah-
hoz igazodtam. Bántásokban
volt is részem. Alighogy föl-
szenteltek, még el sem kezd-
tem a szolgálatot, már megtá-
madott a szemináriumban egy
gazdasági ügyekkel foglalko-
zó békepap. Hatodévesként, a
szentelés után két hónappal
tartottam egy – vissza gon -
dolva – harmat sze rény évnyi-
tó beszédet a kispapoknak. Le-
het, hogy volt benne egy-két
keményebb mondat, de szó
sem volt politikáról, a rend-
szert támadó kitételről. Utána
odajött hozzám az említett bé-
kepap, és többek előtt lehor-
dott: Ha tudtam volna, hogy
ilyen elvei vannak, megakadá-
lyoztam volna, hogy pappá
szenteljék. Így indult a papi
életem.

Ezek után, gondolom, nem voltak
illúziói…

– Valóban nem, de mint
említettem, kezdettől fogva
számítottam arra, hogy akár
börtönbe kerülök. Amikor a
szemináriumba mentem, ezért
beszéltem rá édesanyámat ar-
ra, hogy menjen férjhez, mert
papként nem tudok gondos-
kodni róla. Az, hogy az üldöz-
tetést beépítettem az életem-
be, végig meghatározott min-
dent. Ugyanakkor beleszeret-
tem az emberekbe. Megada-
tott az a kegyelmi ajándék,
hogy szeretni tudtam őket.
Nem érdekelt, hogy kinek mi
a felfogása, a véleménye, min-
den emberrel kapcsolatra tö-
rekedtem, mert vallottam,
hogy összetartozunk. Soha
nem foglalkoztam azzal, hogy
mi van a másik fejében, mit
érez a szívében. Ez meghatá-
rozta az emberi kapcsolatai-
mat. Egy idő után még a
kihallgatótisztek felől is felsej-
lett valami tiszteletfoszlány. Ki
hinné, hogy a félelmet keltő
kihallgatások, a minden uta-
mat ismerő „nyomkövetők”
kísérete hozzátartozott a min-
dennapjaimhoz? Ha tudnák a
bajkeverők, hogy mindez in-
kább az ember elhivatott útját
igazolja, az igazságot: Az én
utaim a ti utaitok! Ez a fájdal-
mas tapasztalat nem tudott le-
téríteni a pályámról. 

Amikor a Pesti ferences
templomban konferenciabe-
szédeket tartottam, kicsinek
bizonyult az épület. Az utcára
is kiszorultak a hallgatóságot
alkotó fiatalok. Tudható volt,
hogy akadt közöttük tégla, és
ott voltak a titkosrendőrök is.
De megadatott a Lélek jelen-
létének bizonyossága, hogy
hangozzék a felülről jövő üze-

net. Ezek a bátor, megfélemlít-
hetetlen fiatalok értették, hogy
Istennel bárhol lehet találkoz-
ni, akár a templomok rejtekén
is, de missziójuk a világba
szól, mert Isten mindenkié.

Budapest XII. kerületi városré-
szében, Zugligetben kétszer is
szolgált lelkipásztorként. Másod-
szor egy krisztusi lelkületű plébá-
niaközösséget hozott létre, amely-
nek a híre már a 80-as években le-
gendás volt. Miként sikerült ezt
megvalósítania?

– Amikor a Pesti ferences
templomban a fiatal házasok-
kal kezdtem foglalkozni, be-
telt a pohár. Ez 1976 őszén
volt. Lékai László bíboros úr –
aki néhány alkalommal in-
kognitóban elvegyült az otta-
ni fiatalok között – közölte ve-
lem, hogy az Állami Egyház-
ügyi Hivatal nem járul hozzá
lelkipásztori szolgálatom to-
vábbi gyakorlásához, ezért ci-
vil foglalkozás után kell néz-
nem. November 5-én névnapi
köszöntésével felkeresett az
egykori zugligeti plébánosom,
Bárány Anzelm atya, és el-
mondta: szeretné, ha vissza-
kerülnék Zugligetbe, az utód-
jául. Fölfedtem neki a titkot,
hogy éppen civil állást kere-
sek magamnak. Erre ő: Imrus-
kám, maga nem tudja, hogy
Isten is van? Azt feleltem: Va-
lamit sejtek. Alig telt el pár
nap, hívott a bíboros úr, hogy
sikerült elérnie, mehetek plé-
bánosnak Szügyre és Patvarc-
ra. Néhány nappal később is-
mét hívatott a bíboros úr: me-
hetek Zugligetbe, ha Horváth
Rihárd templomigazgató úr is
támogatja ezt. Kérte, hogy be-
széljek vele a támogatása el-
nyerése érdekében. A bíboros
úr nem örült a válaszomnak:
Nem beszélek. Egész életem-
ben soha semmit nem kértem
magamnak, most sem teszem.
Gyorsan peregtek az esemé-
nyek. Igazolódott, hogy való-
ban van Isten. 1977. január 15-
én Zugligetbe kerültem plébá-
nosnak úgy, hogy nem vol-
tam békepap. Megjegyzem,
ebben az időben plébánosi be-
osztást Budapesten csak béke-
pap nyerhetett el. 

Voltak, akik azt jövendöl-
ték, hogy itt majd zátonyra fut
a papi életutam. Én azonban a
megújulás vágyával érkeztem,
azzal, hogy fölépíthetem az
egyházközséget, ami a lel-
kemben élt. Nekiláttunk. Egy
héttel az érkezésem után az
egyházközség minden család-
jának levelet küldtem. Fel-
ajánlottuk a szolgálatainkat. A

fiatalok személyesen vitték el
a leveleket. A vezérlő elv rop-
pant egyszerű volt: nincs egy-
házközség, keresztény közös-
ség karitatív cselekedetek nél-
kül. E gondolat köré szervező-

dött az egyházközség élete és
tevékenysége, mivel a külde-
tésünk a templomon kívülre
szól. Elfogadhatatlan volt szá-
munkra a tiltás, ami az egyhá-
zi közösségeket a templom
belső terébe száműzte.

A világ is fölserkent, nem
tétlenkedett: rendőrök írták
fel a templomba érkezők au-
tóinak a rendszámát. Egy al-
kalommal az együttműködé-
semet is felkínáltam nekik,
mondván, szívesen átnyújtjuk
nekik egy listán a rendszámo-
kat. A közösség közben
nőttön-nőtt, ezért növelni kel-
lett a templom befogadóképes-
ségét. Júniusban kezdtük el a
munkát. Naponta két-három-
száz ember bontotta a falakat.
Majd ez a szociálisan érzékeny
és elkötelezett közösség, Ma-
gyarországon talán elsőként,
belefogott egy szociális háló
létrehozásába. Ennek az lett az
eredménye, hogy a kerületben
egyetlen rászoruló ember sem
maradt segítő nélkül.

Szívesen emlékezem egy
sajátos eseményre, ami mind-
járt a kezdetekkor, 1977 már-
ciusában történt. A tanácsel-
nök úr találkozóra hívta a ta-
nácsházára a kerületben élő
59 papot, minden felekezet-
ből. Beszámolt az elmúlt év-
ről, és felvázolta az új eszten-
dő feladatait, majd mindenki
hozzászólhatott. Én voltam az
egyetlen, aki hallgattam. A ta-
nácselnök úr meg is szólított:
Plébános úrnak nincs vélemé-
nye? Mondtam, hogy van, de
nem szeretném kifejteni. Nem
hagyta ennyiben. Ekkor rövi-
den szóltam arról, hogy a XII.
kerületben élnek olyan csalá-
dok, amelyek nyomorognak,
emberek, akik a János-hegy
oldalában olyan körülmények
között laknak, mint a szülőfa-
lumban a disznók az ólban,
de erről nem szeretnék itt be-
szélni. Másnap felhívott tele-
fonon, és kérte, hogy menjek
be hozzá. Négy órán át tartott
a beszélgetésünk, majd a kéré-
semre eljött velem „a bemuta-
tóra”. Elhűlt a látottaktól. At-
tól kezdve a leghűségesebb
szövetségesemként számíthat-
tam rá. A másik fő segítőm
pedig a párttitkár asszony lett,
akit a tanácselnök úr kért fel
erre. Ők természetesen nem
tudtak arról, hogy mindeköz-
ben továbbra is kaptam a be-

hívókat a kihallgatásokra. Er-
ről nem beszéltem velük.

A tanácselnök a barátságá-
ba fogadott. Az utolsó kíván-
ságát is én teljesítettem: én te-
methettem el. A párttitkár

asszony pedig a tiszte-
letével ajándékozott
meg.

A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat is
ennek a bátor, harcos,
kockázatvállaló ke-
resztény közösségnek
a szülötte. Ez a közös-
ség fogadta a nyugat-
európai, elsősorban
németországi segély-
szállítmányokat. Az-
tán következtek a vi-
lágtörténelmi esemé-
nyek: a keletnémet
menekültek érkezése
és befogadása, a ro-
mániai forradalom, a
délvidéki háború… 

A magyarországi
rendszerváltás elősze-
leként zajló történések

elhozták az én személyes
rendszerváltásomat is. Azt te-
hettem, amiért pap lettem, til-
tások nem akadályozták a jó
megtételét, sőt, a politikai ve-
zetés is értékelte és örömmel
nyugtázta a munkánkat. Ve-
lünk örült Németh Miklós mi-
niszterelnök, Horn Gyula kül -
ügyminiszter. A szociális háló
kiépülését hálásan fogadta a
tanácselnök és a párttitkár
asszony is. Örültek hívők és
nem hívők egyaránt. Egyre
többen találtak vissza a temp-
lomba, a közösségünkbe. 

Zugligetben egy keresz-
tény közösség megmutatta az
erejét, az áldozatkészségét a
mindennapokban, és teljesí-
tette keresztény küldetését.
Nem mindenki nézte ezt jó
szemmel, de mi nem törőd-
tünk vele. Nem ijedtünk meg
a magunk árnyékától, mert
biztosak voltunk az igazunk-
ban, abban, hogy mi a külde-
tésünk. Csak jót tettünk. Való-
színűleg mindaz, amiről szól-
tam, azért sikerülhetett, mert
mindig oda mentünk, ott vol-
tunk, ahol baj volt. 

Testvéri és felebaráti közösségről
szokott beszélni. Mi a különbség
a kettő között?

– A testvérem az, akivel
azonos az értékrendünk, ez
tart össze bennünket. Ebbe a
testvéri közösségbe a felebará-
tom nem tartozik bele, de ő is
éppolyan ember, mint bárki
más. Ha bajban van, ugyan -
úgy segítek rajta, mint a test-
véremen. Egy példával szeret-
ném ezt megvilágítani. Akik a
zugligeti egyházközség terü-
letén laktak, de nem tartoztak
az egyházközség hívő közös-
ségéhez, azoknak a családtag-
jait ingyen temettem el, ha
egyházi temetést kértek. Ezek-
nek a családoknak a tagjai a
későbbiekben az egyházköz-
ség hűséges tagjaivá váltak

Napjainkban Európában és
Magyarországon is sok szó
esik a keresztény örökségről,
amely az ember hivatásához
tartozik. Minden ember
elhívatik az emberré válás út-
jára. Ennek három eleme az
önismeret mint görög örök-
ség, az önnevelés mint latin
örökség és a közösségi életre
való alkalmasság mint a hívő
keresztény közösség ajándé-

ka. Nekem könnyű dolgom
volt, mert ezt mind megtanul-
hattam, részben a családban,
kis koromban, részben az is-
kolában, ifjú koromban, rész-
ben pedig a keresztény egy-
házközség mindennapjaiban.
Emberré válásunk folyamatá-
ban megkérdőjelezhetetlen a
család, az iskola és az egyház-
község szerepe. Az önismeret
híján lévő és az önnevelést
nem vállaló ember alkalmat-
lan a közösségi életre, ahol ki-
teljesedhet felelősségben és ál-
dozatkészségben. 

Sorsdöntő helyzetben van
az ember. Ha nem vállalja az
emberré válás útját, amely a
keresztény örökség része, ak-
kor magányossá válik. A ma-
gány egzisztenciális árvaság,
mert ellenkezik az ember lét-
módjával. Az ilyen ember
nem tud szeretni, és kizárja
magát az emberi kapcsolatok-
ból. Ha vállalja az emberré vá-
lás útját, nyitottá válik. A nyi-
tottság egzisztenciális vigasz.
Az ember létmódját igazolja,
amely közösséget, egységet
teremt, és befogad. A közössé-
gi létforma nem a kihaszná-
lók, a haszonlesők világa, ha-
nem azok ereje és biztonsága,
akik képesek a szeretetre, egy-
mással közösséget vállalnak,
egymásból és egymásért él-
nek.

Jézus, aki elhozta az Atya
szeretetét, szeretni tanít ben-
nünket. Az emberi szeretet
normája isteni parancs. „Sze-
ressétek egymást, amint én
szerettelek titeket!” Krisztus
földi élete Isten szeretetének
drámai megjelenítése, halálig
kitartó áldozatkészségének
bemutatása, ami egymás irán-
ti szeretetünk drámaiságát és
áldozatkészségünkkel mérhe-
tő szeretetünk nagyságát vetí-
ti elénk. Meglepő lehet szá-
munkra Németh László dráma-
író kijelentése, mégis igaz: A
szeretet drámai; vagy beleha-
lunk, vagy nem is igaz. Elgon-
dolkodtathat bennünket Pi-
linszky János megjegyzése is a
halálig menő áldozatkészség
nagyságáról: „Halálmagból
élet!” Mégis igaz, hogy az élet
minden áldozatot megér.

Mi lesz akkor, ha megelég-
szünk azzal, hogy önző ön-
magunkhoz mérjük a másik
emberrel való kapcsolatun-
kat? Ez esetben mire számít-
hat ama másik ember? 

Ha Jézus a mérce, aki ön-
magánál jobban szeretett min-
ket, akkor rájövünk arra, hogy
milyen szép is az élet, minden
áldozatot megér, és erre min-
den ember érdemes. 

Sorsdöntő a keresztények
helyzete kontinensünkön most,
amikor az öntörvényűség gőg-
je a keresztény Európa funda-
mentumát aláásta. Kérdés,
hogy vállaljuk-e a megváltás
művének folytatását. Van-e
hozzá akaratunk, hitünk, kül-
detéstudatunk?

A lényeg, hogy hozzuk ki ma-
gunkból a legjobbat mások javára?

– Ezért élünk, ez az életünk
értelme. Aki jót tesz, az jobb
lesz. Aki örömet szerez má-
soknak, az maga is eltelik
örömmel, boldog lesz, és álta-
la a világ is jobbá válik.

Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila 

Boldog, aki jót tehet embertársával
Beszélgetés a nyolcvanéves Kozma Imrével
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Adoremus

Tisz telt Ol va só ink!
Az egy há zi köz le mé nye ket és hí re ket 

szer keszt ve kö zöl jük. 
Meg ér té süket kö szön jük. 

A szerkesztőség

DR. SCHULEK ELEMÉR
gyémántdiplomás szakorvos

életének 91. évében 2020. május 19-én
szerettei körében visszaadta lelkét Teremtõjének.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2020. június 11-én 11.00 órai kezdettel

a Szent Gellért Plébániatemplom Urnatemetõjében lesz 
az evangélikus egyház szertartása szerint.

(1115 Budapest, Bartók Béla út 149.)

Gyászolják:
felesége, unokaöccsei és családjaik, rokonai, barátai és ismerõsei.

Cím: Dr. Schulek Elemérné, 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12.
E-mail: scht.frici@gmail.com

Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett,
átölelt és azt mondta: gyere haza.

A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden prog-
ramját megtartja, változatlan időpontokban. Csak együttlétünk helye
változik: otthonainkban imádkozunk. Az imaanyagot, aki velünk tart,
megkapja. A résztvevők áldást kapnak a megadott időpontban az
Oltáriszentséggel. Honlapunkon keresztül elérhetőek vagyunk
(www.szeretetlang.info.hu). Programok: június 4-én, csütörtökön,
18 órakor: szentségimádás, Szeretetláng imaóra. Június 5-én, pén-
teken, 17.30-kor: az öröm útját járjuk. Június 18-án, csütörtökön, 18
órakor: szentségimádás hazánkért. 

Forsthoffer Máté bencés atya halálának 30. évfordulója alkal-
mából szentmisét mondanak a Pesti ferences templomban június
8-án, hétfőn 18.30-kor.

LELKIGYAKORLAT

A máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház
2020. II. félévi lelkigyakorlatai:

2020. június 12–13. (péntek vacsorától szombat ebédig):
Szentek nyomában. Lelkigyakorlat minden korosztály számára.
Vezeti: Ocsovai Grácián OFM.

2020. július 4. (szombat): Cor-Way® LelkesTest kurzus és
lelkigyakorlat nordic walkinggal, házaspároknak. A résztvevők
száma: 8 házaspár. Vezeti: Molnár Renáta Cor-Way® alapító,
személyi edző, lelkigyakorlat-vezető, élménypedagógus. Bő-
vebb információ: https://jezusigyaloglas.hu/lelkigyakorlatok. Je-
lentkezési lap: https://bit.ly/37vJrmW

2020. július 25. (szombat): Egyedülállók életmódtréningje a
40+ korosztály számára. Vezeti: Molnár Renáta Cor-Way® ala-
pító, személyi edző, lelkigyakorlat-vezető, élménypedagógus.
Bővebb információ: https://jezusigyaloglas.hu/lelkigyakorlatok.
Jelentkezési lap: https://bit.ly/39vGtk1

2020. augusztus 10–12. (hétfő ebédtől szerda ebédig): Lel-
kigyakorlat özvegyek számára. Vezeti: Kármán János atya.

2020. szeptember 4–6. (péntek vacsorától vasárnap ebé-
dig): Szent Pio és az Eucharisztia. Szent Pio lelkisége. Lelki-
gyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Szpisják Péter
Pál kapucinus atya.

2020. október 8–10. (csütörtök vacsorától szombat ebédig):
Lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Kemenes
Gábor atya.

2020. október 16–18. (péntek vacsorától vasárnap ebédig):
Lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Majnek Antal
megyéspüspök atya.

2020. november 13–14. (péntek vacsorától szombat ebé-
dig): Lelkigyakorlat orvosoknak, ápolóknak, egészségügyben
dolgozóknak. Visszatalálás a bennünk élő Gyógyítóhoz. Vezeti:
Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója és
munkatársai.

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferencia-
központ, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. 
T.: 06/28-420-176. Fax: 06/28-510-742. E-mail: info@mater
salvatoris.hu Honlap: http://www.matersalvatoris.hu

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: Június 18-án 18 órától 21-
én 13 óráig: A szabadulásról. Gál Péter atya lelkigyakorlata.  Június
28-án 18 órától július 1-jén 13 óráig: Barsi Balázs atya lelkigyakor-
lata. Július 30-án 18 órától augusztus 2-án 13 óráig: Eucharisztia

és misszió egy karizma fényében. Kiss Imre atya, teológiatanár,
fokolarinó pap lelkigyakorlata. Augusztus 20-án 18 órától 23-án 13
óráig: Jézus gyógyít. Gál Péter atya lelkigyakorlata. Szeptember 
7-én 18 órától 10-én 13 óráig: Gyónás és irgalom. Kovács Cs. Albert
atya lelkigyakorlata. Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30-466-0749

ANTIKVITÁS
EGYKORI PIARISTA diák antikvitása festményt, régiséget vá-
sárol. Üzlet: Budapest VII., Dózsa Gy. u. 44. T.: 06/1-321-7000,
06/20-980-7570. Honlap: www.visnyei.hu

INGATLAN
BELBUDAI, 80 négyzetméteres, alacsony rezsijű polgári lakás
kiadó. T.: 06/30-429-9651

RÉGISÉG
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget
és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk.
Budapest VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-266-4154. Nyitva:
hétfő–szerda 10 és 17, csütörtök 10 és 19 óra között.

SZOLGÁLTATÁS

Takarítást vállalok Budapesten. T.: 06/30-812-1121

FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál
is. T.: 06/1-213-5726
Kert takarítását vállalom Budapesten és környékén. T.: 06/70-
626-8285

KŐMUNKÁKAT, valamint új sírkövek faragását, meglévő
síremlékek átalakítását és felújítását vállalom. T.: 06/20-
361-8318 Albert Farkas

Keressen minket a Facebookon is!

A hirdetések tartalmáért 

és azok valódiságáért 

a hirdető vállal felelősséget.

KÖSZÖNJÜK, HOGY  
ADOMÁNYAIKKAL 

TÁMOGATJÁK  
A MUNKÁNKAT!

Mecséri-Kovács  
Viktória Bernadett

(Közleményünkben az elmúlt héten,  
lapzártánkig beérkezett adományok  

beküldőinek neve olvasható.)
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Nehéz két és fél hónapon va-
gyunk túl. Hogyan élte meg a be-
zártságot?

– Kettős érzés van bennem:
sok pozitív élménnyel, gazda-
gító találkozással, hasznos
idővel, ugyanakkor sok szo-
rongással teli. Nagyon jó,
hogy a külső tevékenységek
megszűnése miatt most több
időt tölt együtt a közösség az
étkezéseken, az imádságokon.
Házon kívüli és belüli rendez-
vényeket is törölnünk kellett.
Szent Benedek ünnepe, kiállí -
tás  megnyi tók, az ökumenikus
konferencia Kurt Koch bíbo-
rossal – ezek mind-mind el-
maradtak. Kiestek előadások,
liturgikus alkalmak és az isko-
lához kapcsolódó programok
is: a ballagás, a bérmálás, a
szóbeli érettségi vizsgák, a
szülőkkel való találkozások.

A szerzetesek közül többen bizto-
san örültek annak, hogy sokkal
meghittebb körülmények között
élhette meg a közösség az ünne-
peket és a hétköznapokat. Elin-
dult-e a gondolkodás arról, hogy
ez is jó irány lehet?

– Évek óta mondogatjuk,
hogy a húsvét tekintetében jó
volna egy pihenőévet tartani,
mert ilyenkor mindig annyi a
program és a feladat, hogy
szinte csak úgy beesünk az
ünnepre. Az idei húsvét meg-
indító élménye volt, hogy az
online eszközökön keresztül
rengetegen kapcsolódtak be a
főapátsági eseményekbe. Ki-
alakult egy hatalmas virtuális
közösség, ami a pasztoráció
szempontjából jelentős fejle-
mény. Úgy gondoljuk, hogy a
vasárnapi konventmise élő
közvetítését mindenképpen
megtartanánk a jövőben is.
Soprontól Detroitig számos
helyről kaptunk visszajelzése-
ket, amelyek arról tanúskod-
nak, hogy az emberek öröm-
mel kapcsolódnak be a bazili-
kai liturgiákba. A lelkipásztori
hatást az internet most meg-
sokszorozta. Rendkívül nagy
létszámú közösség követett
minket – a nagyhéten közel öt-
venezer ember –, ami másként
nem lett volna lehetséges.

A szolgálatunk iránti meg-
növekedett igény egyfajta krea-
tivitás felé mozdította el a kö-
zösségünket. Arra törekedtünk,
hogy a hozzánk kapcsolódók
ne csupán passzív hallgatók le-
gyenek, hanem minél aktívab-
ban vegyenek részt a liturgiá-
kon. Ezért előkészületi felada-
tokat adtunk, voltak kikeresen-
dő szentírási szövegek, szim-
bólummagyarázatok, húsvéti
gyertya-, nagypénteki kereszt-
készítés és hasonlók. Mindezek
valóban tevékenyebbé tették az
emberek készületét, és hatéko-
nyabbá a bekapcsolódást a li-
turgiákba. Szerintem ez a fajta
szolgálat a jövőben is megma-
rad, és meg is kell tartani.

Miben fejlődött, gazdagodott a
közösség?

– Rengeteg programot kel-
lett lemondanunk, így sok idő

jutott az elmaradásaink pótlá-
sára. Például többet olvashat-
tunk, találkozhattunk egy-
mással. Ennyire alaposan még
sosem takarítottam ki a szobá-
mat húsvét előtt, most volt rá
időm. Több együttlétre, be-
szélgetésre nyílt alkalmunk
házon belül, ami a személyes-
ség felé vitte el a közösséget,
és ez ajándék. 

Ugyanakkor felfokozott iz-
galom is van bennünk, és sú-
lyos kérdések: hogyan éljük
túl a pandémiát gazdasági ér-
telemben, milyen hatással lesz
például a turizmussal vagy a
gyógynövénykertészettel fog-
lalkozó intézményeinkre? Ag-
gódtunk a házban működő
szociális otthon lakóiért is, ne-
hogy megfertőződjenek a ví-
russal. Szerencsére ezt eddig
elkerültük, de a félelem még
mindig ott van közöttünk.

Összefoglalva tehát: féle-
lem és aggódás az egyik olda-
lon, megnyugvás és belső gaz-
dagodás, imádságra és szemé-
lyességre koncentráló élet a
másikon – számomra ez az el-
múlt hónapok mérlege.

A feladatunk ebből követ-
kezően az, hogy a jövőbe mu-
tató kezdeményezéseket vé-
gigvigyük, kitartsunk mellet-
tük, és az elmúlt kényszerű
időszak eredményeit, kincseit,
fölfedezéseit megőrizzük a jö-
vőnek.

Mi marad meg a lelassulásból?

– Még nem tudjuk, milyen
átrendeződés megy végbe a
világban a járvány hatására,
hiszen egyelőre benne va-
gyunk a folyamatban. A koro-
navírus nem tűnt el, még
nincs ellene gyógyszer, a
pandémiának nincs vége.
Óvatosan kezdünk nyitni mi
is. Pünkösdvasárnap már lesz
nyilvános szentmise a bazili-
kában, kinyitnak a főapátság
turisztikai célpontjai, igaz,
egyelőre csak a hétvégékre.

Nem tudom megmondani,
hogy ebből a kényszer szülte
lelassulásból mi marad meg
számunkra a jövőben, hiszen
amiben most élünk, az sem
eszményi. A normálállapothoz
a jelenleginél több józan aktivi-
tás szükséges. A missziónkhoz
hozzátartozik, hogy látogatók
jönnek hozzánk, zarándokok,
turisták, egykori diákjaink, a
mostani diákjaink szülei, és
részt vesznek a különböző ren-
dezvényeinken, spirituális al-
kalmainkon. Ugyanakkor meg-
fogalmazódott bennünk, hogy
a kevesebb talán több volna.
Az egy-egy célcsoportra kon-
centráló rendezvények hatéko-
nyabbak lehetnek. Nem kell
annyi mindent párhuzamosan
futtatni, egyszerre.

Pannonhalma a gazdaság terüle-
tén is bizonyított. Hogyan hatott
a járvány erre az ágazatra, és mi-
ként tud fejlődni a jövőben a tu-
rizmus, a gasztronómia, az apát-
sági termékek előállítása és érté-
kesítése?

– A szolgáltatóágazatok, az
úgynevezett tercier szektor

sínylette meg leginkább az el-
múlt hónapokat, de egyelőre
senki nem tudja modellezni,
hogy milyen tartós változás
várható ezen a téren. Sokféle
intézményünk van: kulturális,
szociális és gazdasági is. Az
előbbiekre rengeteg terhet,
pluszmunkát tett a járvány. A
másik oldalon viszont erős
visszaesés történt, hiszen a
gazdaság szorosan összefügg
nálunk a turizmussal. Ha a
járványügyi rendelkezések
miatt nem érkezhetnek ven-
dégek, akkor ezeket az egysé-
geket nem lehet működtetni.
Sajnos még nem tudjuk, hogy
a terület hogyan és mikor fog
maradéktalanul helyreállni,
hányan látogatnak el hoz-
zánk. Így nem láthatjuk előre
a termékek várható fogyását
sem.

A főapátságot is súlyosan érintet-
te a járvány okozta válság: több
munkatárstól meg kellett válni,
másokat kényszerű szabadságra
küldeni. Sok munkahelyet vi-
szont sikerült megmenteniük.
Milyen a mérleg ezen a téren?

– A munkahelyek nagy
többségét meg tudtuk mente-
ni, hiszen a vállalkozásaink-
ban viszonylag kevesen dol-
goznak. Kisebb létszámmal
indulunk most újra, de abban
reménykedünk, hogy jövőre
visszaáll a foglalkoztatás ko-
rábbi szintje. A főapátság sze-
rencsére nem egy folytonos
növekedésre épülő gazdasági
modell alapján működik. Bár
kívülről ez így tűnhet, mert
rengeteg fejlesztés történt az
utóbbi években, és most is zaj-
lik egy sörfőzde, valamint az
illatmúzeum építése, mégis
egyfajta fenntarthatóságra épü -
lő rendszer a miénk. Egyetlen
cégünk stabilitását sem a növe-
kedéstől, hanem a fenntartha-
tóságtól várjuk. Olyan ez a
modell, mint azé a belga ben-
cés apátságé, ahol a világ
egyik legjobb sörét főzik, de
minden évben ugyanannyit.
Pedig kereslet volna a több-
szörösére is, mégsem mozdul-
nak el a termelés növelése fe-
lé, hanem egy fenntartható,
számukra komfortos méret-
ben üzemeltetik a vállalko-
zást.

Lehet, hogy Pannonhalmán
az egyes ágazatok között lesz
arányeltolódás az eddigiek-
hez képest, de remélem, létre-

jön egy olyan környezettuda-
tos és észszerűen hatékony
rendszer, amelynek keretei
között további eredményeket
érhetünk el.

A világjárvány nagyon sok témát
kiütött a közbeszédből, ám ettől
még velünk maradtak ezek a
problémák. Közülük az egyik, ha
nem a legfontosabb, a klímaválto-
zás, a teremtés- és a környezetvé-
delem kérdése, amelyhez kapcso-
lódva Ön tavasszal zöld böjtöt
hirdetett. Ötéves Ferenc pápa
Laudato si’ kezdetű enciklikája,
amely szintén a problémakörrel
foglalkozik. Most, a vírushelyzet
enyhültével ismét aktuális lehet,
hogy megoldást keressünk ezekre
a súlyos gondokra.

– Ferenc pápa a teremtés-
védelmi enciklikájában ír
Szent Benedek atyánkról, aki
azt javasolta, hogy a szerzete-
sek közösségben éljenek, és az
imát meg a tanulást a kétkezi
munkával ötvözzék (ora et
labora). Ennek a lelki értelem-
mel átitatott munkának a be-
vezetése forradalmi újdonság
volt Benedek korában. A két-
kezi munka személyiséget
gazdagító, embert nemesítő
hatására Szent Benedek hívta
fel a figyelmet. Abban a kor-
ban ugyanis a fizikai munkát
zömében a rabszolgák végez-
ték. A római és az athéni pol-
gárok egész nap a közügyek-
kel és szellemi élettel foglal-
koztak, igaz, nem mindig elég
emelkedetten. Szemléletesen
írt erről Szent Pál is, amikor a
második missziós útja során
eljutott Athénba, és az Areo -
páguszon találkozott az athé-
ni polgárokkal. 

Napjainkban sincs ez feltétlenül
másként. Vezető hír volt a napok-
ban, hogy Angliában például a
földön rothad el a termés, mert a
járvány miatt nem érkeztek meg
azok a kelet-európai vendégmun-
kások, akik betakarítanák…

– Sajnos a nyugat-európai
társadalmak munkához való
hozzáállása valóban párhu-
zamba állítható az ókori ró-
mai társadalom szemléletével.
Nyugat-Európában régóta a
vendégmunkások végzik a
mezőgazdasági idénymunká-
kat éppúgy, mint a hulladék-
szállítást, a karbantartásokat
és az összes, alantasnak tekin-
tett kétkezi munkát. Benedek

korában, ahogy az enciklika is
írja, tényleg az volt a forradal-
mi újítás, hogy a szerzetesek
úgy törekedtek egyfajta fele-
lős, felnőtt, személyiséget gaz-
dagító, hitből fakadó életre,
hogy az imádságos elmélyü-
lés és a munka egyszerre volt
jelen a mindennapjaikban. A
munka ilyesfajta megélése ér-
zékenyebbé, kíméletesebbé
tesz minket a természeti kör-
nyezet iránt, és egészséges
mértéktartással itatja át a vi-
lághoz fűződő kapcsolatunkat
– írja a pápa. A közösségünk-
ben most felmerült, hogy a
Laudato si’ enciklika egyes sza-
kaszait olvassuk majd a zso-
lozsmában. 

Húsvét előtt azt monda, hogy a
járvány elmúltával a világ nem
folytathatja majd ugyanazt az
életet, amit azelőtt. Most mi erről
a véleménye?

– A globalizált piacgazda-
ságnak, a XXI. századi nyu-
gat-európai életmódnak sok,
hosszú távon fenntarthatatlan
és az emberiség számára is
romboló hatású aspektusára
világított rá ez a világjárvány.
Elsősorban a pazarló túlfo-
gyasztás jelenségére és a fo-
lyamatos növekedésre alapo-
zott gazdaság számos jellem-
zőjére gondolok. Sok ember
persze hiányállapotként élte
meg ezt az időszakot, úgy
érezte, megvonnak tőle vala-
mit, amit most majd pótolni,
behozni igyekszik. Arra szá-
mítok, hogy a politikai, gaz-
dasági, civil és vallási vezetők
tudatosabban gondolkodó ré-
sze átlátja ezt a problémakört.
Hamvazószerdán hirdettük
meg a zöld böjt 5 T-re keresz-
telt céljait. A vírushelyzet éle-
sen rámutatott szinte vala-
mennyi akkori felvetésünk
megalapozottságára. Mondok
egy példát. Tölts több időt a
természetben – ez volt az
egyik javaslatunk az ötből.
Rendszeresen kirándulok a
Bakonyban, főleg a járatlan
helyeket szeretem. Jól elbol-
dogulok egy tájolóval is, de az
indulási és az érkezési helyem
mindig egy kijelölt turistaút-
vonal. Soha ennyi túrázóval
nem találkoztam még, mint az
elmúlt hetekben. Közöttük
olyan emberekkel is, akikről
messziről lerí, hogy évek óta
nem jártak a természetben.
Örömteli változás, hogy most

kimennek a természetbe, cso-
dálják a szépségeit és élvezik
a jótékony hatását. 

Május 17-én ünnepeltük a tö-
megtájékoztatás világnapját. Fe-
renc pápa így fogalmazott ebből
az alkalomból: „Az idei kommu-
nikációs világnapi üzenetet a tör-
ténetmesélés témájának szeret-
ném szentelni. Hogy ne tévelyeg-
jünk, arra van szükségünk, hogy
a jó, építő jellegű történetek igaz -
ságának légkörében éljünk, ame-
lyek segítenek újra rátalálni a
gyökerekre, és erőt adnak ahhoz,
hogy együtt menjünk tovább az
úton.”Azt hiszem, most minden-
nél nagyobb szükségünk van jó és
építő jellegű történetekre. Szol-
gál-e ilyenekkel a főapát és a fő-
apátság?

– Jó lenne, ha nem csak a
múltból vennénk elő történe-
teket, hanem a mai jó tapasz-
talatainkat is megosztanánk
egymással. Egy-egy felisme-
rést, például arról, hogy az
emberi kapcsolatok, a szelle-
mi-lelki értékek mélyebb, gaz-
dagabb élményt hordoznak,
mint a fogyasztás. Vagy éppen
arról, miként jöttünk rá, hogy
kevesebb energia és anyag fel-
használásával is lehet minő -
ségibb életet élni. Ezeknek a
tapasztalatoknak a megfogal-
mazását kezdhetnék a fiata-
lok, és előremutató mozgalma-
kat indíthatnának el ezzel. Ha-
sonlókat ahhoz, amilyen a sok
iskolában megvalósult szelek-
tív hulladékgyűjtés, amely a fi-
atalok révén átterjedt a csalá-
dokra is.

Az egyik volt diákunk a
Facebook-oldalán mindennap
közzétesz egy kisfilmet, ami-
ben egy-egy könyvet ajánl ol-
vasásra. Annyira jól csinálja,
hogy naponta meghallgatom.
Ez is egy jó kezdeményezés.
Ha sokan megfogadnák a ta-
nácsát, megtapasztalhatnák,
hogy a személyiségük gazda-
godásához nemcsak a munka-
helyi sikerek járulhatnak hoz-
zá, hanem a szellemi élmé-
nyek, egy-egy jó olvasmány is.

Pünkösd a húsvéti idő csúcsa, az
Egyház születésnapja. Mi a jár-
ványhelyzetben megélt ünneplé-
seink üzenete?

– Pünkösdkor a tanítvá-
nyokban megszűnik a féle-
lem. Krisztus kereszthalála
sokkolta őket. Amikor jött a
hír, hogy Mesterük föltámadt,
a félelmük és a csalódottságuk
nem múlt el azonnal. Tamás-
nak például meg kellett érinte-
nie a Megváltó sebeit ahhoz,
hogy higgyen. A félelem ural-
ta hetek után eljön a Szentlé-
lek kiáradása, ami felszabadít-
ja őket. Belső bizonyosság ér-
lelődik meg bennük, és nem
félnek többé. Hiába mondta
nekik Jézus, amikor először
találkoztak a feltámadás után:
Békesség nektek, veletek va-
gyok, ne féljetek! El kellett
jönnie a Szentléleknek ahhoz,
hogy higgyenek, és elmúljon a
félelmük. Megnyitni a temp-
lomokat és azt mondani az
embereknek: ne féljetek – azt
hiszem, most nem lehet ennél
aktuálisabb üzenet! Ráadásul
az első pünkösdnek is éppen
ez volt az üzenete. 

Kormos Gyula
Fotó: Merényi Zita

Aggódás és lenyugvás van bennem
Interjú Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapáttal

A járványidőszak számos kihívás elé állította, de a sze-
mélyes kapcsolatok és a szerzetesi lelkiség mélyebb meg-
élésének lehetőségével is megajándékozta a pannonhalmi
bencés közösséget.  Hortobágyi Cirill főapáttal a pün-
kösd előtti napokban beszélgettünk.
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A Mária-tisztelet és a rózsafüzér
imádság igazi áldást hozott az ala-
bamai Birmingham környékén élő
virágkereskedőknek. A történet a
Birminghamhez tartozó Irondale-
ben egy szentmisével kezdődött má-
jus 10-én (angolszász területeken
ekkor van anyák napja).

„A homíliám végén arra buzdítottam a
híveket, hogy imádkozzák a rózsafüzért,
és elkötelezettségük jeleként küldjenek
egy-egy szál rózsát a Szűzanyának” –
mesélte Joseph Mary Wolfe ferences rendi
misszionárius, az Örök
Ige Televíziós Hálózat
(EWTN) elnevezésű ka-
tolikus tévécsatorna lel-
késze.

A tévéadás nézői még
aznap délután felhívták a
környékbeli virágüzlete-
ket, és virágot rendeltek.
Volt, aki három szálat,
volt olyan, aki több tuca-
tot rendelt. Szinte min-
denki rózsát kért.

Másnap John Paul
Mary Zeller atya, a katoli-
kus tévécsatorna egy
másik ferences rendi
misszionáriusa megis-
mételte az üzenetet az
aznapi misén elhangzott
homíliájában. „Joseph
atya meggyújtotta a mécsest, én pedig
benzint öntöttem rá – mondta nevetve. –
Azt kérdeztem a hívektől: Nem volna cso-
dálatos, ha minden rózsafüzér imádság
után egy-egy szál rózsát ajándékoznánk a
Miasszonyunknak, és megtöltenénk ezt a
kápolnát virágokkal?”

A templom kápolnájában, a Fatimai
Szűzanya szobra előtt most egy halom vi-
rág sorakozik, még a padlót is beteríti a
sok rózsa. A virágküldés egyszerű ötlet-
nek indult, amivel a misszionárius atyák

a Szűzanya tiszteletére és a rózsafüzér
imádságra akarták ösztönözni a híveket.
Ám ez az egyszerű kezdeményezés igazi
áldássá vált a járvány miatt nehéz hely-
zetbe került, Birmingham környéki virág-
kereskedők számára.

Shirley Carmack így fogalmazott a
trussville-i virágüzlet Facebook-oldalán:
„Joseph atya felkérte az EWTN televízió
hűséges követőit, hogy küldjenek rózsát
Szűz Máriának. Az ország minden álla-
mából érkeztek a hívások. Miután az üz-
letünk a járvány miatt zárva volt, ez való-
di áldást jelentett nekem és az alkalma-

zottaimnak. Így most ki tudjuk fizetni a
számlákat és a béreket, pusztán azért,
mert Isten egyik embere kért valamit...”

A virágrendelést leadó hívek egy
üzenő kártyát is küldtek Máriának. A vá-
sárlók valójában jóval többet tettek a cso-
korrendelésnél. „Velünk imádkoztak –
mondta Shirley Car mack. – Telefonon ke-
resztül tettek tanúságot. Hihetetlen volt!”

Forrás és fotó: 
National Catholic Register 
Fordította: Tóth Franciska

Néri Szent Fülöp, „a bohócruhás misztikus”
gondolatai alapján állították össze az aláb-
bi jótanácsokat, hogy segítségünkre legyenek
az életszentség felé vezető úton.

Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác kortársa
misszionárius szeretett volna lenni, ám Ignác úgy
tartotta, hogy Róma maga is missziós terület, és
meg volt győződve arról, hogy Fü-
löp – aki egyébként firenzei szárma-
zású volt – különösen jól tud bánni
a rómaiakkal. Fülöp megfogadta a
barátja tanácsát, és egész életében
Rómában szolgált. Nem véletlen,
hogy Róma apostolának nevezik, és
hogy ő lett a város védőszentje.

A humoráról, derűs egyéniségé-
ről nevezetes Fülöp kiváló szónok
és gyóntató is volt. Az életszentség
felé vezette őt teljes önátadása:
minden dolgában a gondviselő Is-
tenre hagyatkozott, mondván,
„Uram, ne bízz Fülöpben!”

A következő tanácsokat Néri
Szent Fülöp mondásai alapján állí-
tották össze.

1. Hogyan lehet a legjobban megtanulni imád-
kozni? Úgy, ha elismerjük, hogy méltatlanok va-
gyunk az imára, és minden erőfeszítésünket Isten
kezébe helyezzük.

2. Ellenségünk, az ördög, aki azért harcol elle-
nünk, hogy elpusztítson minket, viszályt akar szí-
tani házainkban, otthonainkban. Veszekedést,
nemtetszést, versengést akar támasztani közöt-
tünk, mert amíg egymás ellen harcolunk, ő jön, és
legyőz bennünket, a saját tulajdonává tesz minket.

3. Aki kitart a haragban, a viszályban és a keserű-
ségben, az már beleszippantott a pokol levegőjébe.

4. Az egyik legbiztosabb módja, hogy bűntelenek
maradjunk, ha részvéttel fordulunk azok felé, akik
törékenységük folytán megbotlanak, és elesnek. A
bűn elkerülésében segítségünkre szolgál az is, ha so-
ha nem dicsekszünk igaz mivoltunkkal, hanem va-
lódi alázattal elismerjük, hogy ha kegyelmi állapot-
ban vagyunk, azt Isten irgalmának köszönhetjük.

5. Semmi sem olyan veszélyes a lelkiélet szem-
pontjából, mint ha a saját gondolkodásunk szerint
akarjuk irányítani magunkat.

6. Van valami bőkezűség a teremtésben, ami
megmutatja a Teremtő jóságát: a nap árasztja ránk
a fényét, a tűz szétosztja melegét, a fa ágként nyújt-
ja felénk ágait és nekünk adja gyümölcseit, a víz, a
levegő és az egész természet a Teremtőjének bőke-
zűségét dicséri. Eközben mi, akik Isten eleven kép-
másai vagyunk, nem tükrözzük őt, hanem könyör-
telen és korcs cselekedeteinkkel megtagadjuk. Csak

ajkainkkal teszünk hitet mellette.
7. Senkit ne gyűlölj. Isten soha

nem megy oda, ahol nem szeretik
a felebarátot.

8. Ha valóban szentté akarsz
válni, soha ne védd magad, min-
dig ismerd el, hogy hibás vagy,
még akkor is, amikor nem igaz,
amivel vádolnak.

9. Az aggályosság betegség,
amely legföljebb fegyverszünetet
köt velünk, de soha nem hozza el a
békét. Csak az alázat képes legyőz-
ni az aggályokat.

10. Kényszerítsd magad az en-
gedelmességre, még a lényegtelen-
nek tűnő, kis dolgokban is. Ez se-
gít, hogy engedelmeskedni tudj,

amikor nagy dolgokról lesz szó.
11. Olvass sokat a szentek életéről, hogy bizta-

tást és jótanácsot meríts belőle.
12. Az önszeretet, mint valamiféle bőr, szorosan

tapad a szívünkre, és fájdalmas, ha lenyúzzák. Mi-
nél közelebb jutunk a szívünk valódi lényegéhez,
annál nehezebb ezt elviselni.

13. A derű megerősíti a szívet, és segít az állha-
tatosságban. Isten szolgájának mindig jókedvűnek
kell lennie. Könyörületesség és derű, könyörületes-
ség és alázat: ez legyen a jelszavunk.

14. Tedd magad alázatossá az őszinte és gyakori
gyónás révén.

15. Tanulj megfontoltságot, hogy életedben ké-
pes legyél kitartani a hitben. Nem tudunk mindent
egyszerre megtenni, és nem lehet szentté válni
négy nap alatt.

És a +1: „Rendben! Akkor mikor kezdünk el jót
tenni?”

Forrás: Aleteia.org
Fordította: Verestói Nárcisz
Fotó: Wikimedia Commons

A rózsafüzér áldásos hatása
Birmingham környékén

Hogyan haladj az életszentség felé?
Néri Szent Fülöp tanácsai

Hatodik alkalommal tartják meg
a világméretű szentségimádást.
Idén egymásért imádkozunk
majd. Honnan ered ennek az im-
már hagyományosnak mondható
eseménynek az ötlete?

– Remélem, a Szentlélek-
től! Készülünk a NEK-re, és
két olyan ünnepünk is van,
amelyek kifejezetten az Eu-
charisztiát állítják a közép-
pontba. Az egyik az úrnapja,
Krisztus testének és vérének
ünnepe, a másik Krisztus Ki-
rályé, aki a „kenyér s bor szí-
nében Úr s Király a föld fe-
lett”. Az egész világot átfogó
ima szervezésének célja ket-
tős: egyrészt felhívni a figyel-
met az eucharisztikus Jézus-
ra, másrészt a NEK tematiká-
jához illeszkedően imára hív-
ni mindenkit. Idén a mottó a
következő: „Aki megvall en-
gem az emberek előtt, azt én
is megvallom mennyei Atyám
előtt.” Azért választottuk Jé-
zusnak ezeket a szavait, hogy
meghívjuk az embereket a
NEK-re: ha sokan leszünk,
akkor átütő lesz a tanúságté-
telünk.

A közös szentségimádás egyik
célja a NEK szervezőinek megfo-
galmazásában az, hogy egyre job-
ban szeressük Krisztust.

– Ezért imádkozunk a va-
sárnapi misék végén is. Jézus
azt mondja, ha szerettek, tart-
sátok meg a parancsaimat. A
szeretet fokmérője tehát az,
hogy mennyire élek Jézus ta-
nítása szerint. Ehhez meg kell
ismernem őt és a tanítását.
Időt kell töltenem vele. Egy-
szer számon kérték Teréz
anyáéktól, hogy miért tölte-
nek annyi időt az Oltáriszent-
ség előtt ahelyett, hogy a bete-
gekkel foglalkoznának. Azt
válaszolta: ha nem végeznénk
napi két óra szentségimádást,
nem tudnánk felismerni a be-
tegekben és a haldoklókban
Jézust.

Hányan csatlakoztak eddig, és
milyen ez az arány a korábbi
évekhez képest?

– Tavaly Krisztus Király vi-
gíliáján 1118 helyszínen imád-
koztak 54 országból, köztük
olyan helyekről, mint Izland

vagy Grönland. Idén bő két
héttel úrnapja előtt 21 ország
155 pontjáról érkeztek jelent-
kezések, de a regisztrálók szá-
ma folyamatosan nő. 

A sok negatívum mellett nagyon
sok előnye is volt a karantén -
időszaknak. Ön szerint mi a leg-
jelentősebb hozadéka annak, hogy
hónapokig bezárva, a társadalom-
tól elszigetelve éltünk?

– Kicsit megálltunk. Sokak-
nak jutott idejük lelki olvas-
mányt olvasni, elcsendesedni.
Bár a lelki áldozás lehetősége
mindvégig megmaradt, a
szentáldozás sokaknak hiány-
zott. Most még jobban felérté-
kelődik a szentmise, az áldo-
zás lehetősége. Kiléptünk a
templom falain kívülre, az on-
line térbe. A szentmisén való
részvétel pótolhatatlan, ugyan -
akkor a szentmise-közvetíté-
sekbe sok esetben többen be-
kapcsolódtak, mint ahányan
elmentek a templomi misékre

a járvány előtt. A karan tén -
időszak nagy ajándéka az is,
hogy növelte bennünk az
együttérzést azok iránt, akik
betegség miatt éveken át nem
jutnak el szentmisére. Ezzel
összefüggésben felértékelő-
dött az áldoztatók szerepe is,
akik elviszik a betegekhez az
Oltáriszentséget. 

Mi a legfőbb feladata és küldetése
a világméretű szentségimádás-
nak? Mire elég ez a hatvan perc?

– A közös szentségimádás
meghívás egyrészt a Jézussal
való találkozásra, másrészt ar-
ra, hogy egymásért imádkoz-
zunk. Ha valaki egyedül vagy
csak néhány társával vesz
részt az imában, megerősítést
jelenthet számára a tudat,
hogy egy sokezres, világmére-
tű imaközösségnek a tagja
ezen a napon. Ugyanakkor,
ahogyan Erdő Péter bíboros,
prímás atya fogalmazott a
meghívójában: „Legyen ez a

világméretű szentségimádás
az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra való
készületünk következő állo-
mása, s éljük át újra Isten meg-
újító szeretetét!”

Milyen kegyelmeket hordoz az
Oltáriszentség előtt eltöltött idő?

– Jézus azt mondja: „Jöjjetek
hozzám mindnyájan, akik fá-
radtak vagytok és terhek alatt
görnyedtek: én felüdítelek tite-
ket!” Amellett, hogy imádjuk
Jézust, a szentségimádásnak
van egy másik vetülete is:
egyszerűen csak Jézus jelen-
létében vagyok, és engedem,
hogy formálja a szívemet. Be-
fogadom a szeretetét. Enge-
dem, hogy felüdítsen. Jézus
be tud tölteni örömmel, béké-
vel, szeretettel, ha odaadom
neki az időmet. 

„Aki megvall engem az emberek
előtt, én is megvallom Atyám
előtt.” Ez az idei szentségimádás
mottója. Nehéz ma felvállalnunk
a hitünket mások előtt?

– A hit megvallása sosem
könnyű, de szükséges, mert a
hit hallásból ered. Az eucha-
risztikus kongresszusnak – a
hívek hitének megerősítése
mellett – éppen ez az egyik
legfőbb küldetése: Jézushoz
hívni másokat is. De hogyan
tegyük ezt? Hogyan evangeli-
záljunk? Ezért indítottuk el a
NEK harmadik előkészítő
évében Az evangelizáció iskolá-

ját. Érdekes, hogy a résztve-
vők közül sokak számára új-
donság volt, hogy a hitükről
lehet és kell is beszélni. Tuda-
tosodott bennük a közös hiva-
tásunk, amit Jézustól kaptunk:
tegyünk minden népet a tanít-
ványává. Ez minden megke-
resztelt ember feladata. Ha mi
nem szólalunk meg, akkor a
kövek fognak. Ha pedig a si-
vatagban rátaláltunk az oázis-
ra (a hitre), kötelességünk
megosztani ezt mindazokkal,
akik körülöttünk szomjaznak.

Hogyan kell elképzelnünk a júni-
us 13-ai alkalmat? Hiszen a jár-
vány miatt – fizikai értelemben –
sokan nem lesznek jelen az Oltá-
riszentség előtt.

– Az előírások megtartása
mellett már össze lehet gyűlni
a templomokban. Ugyanak-
kor a járványügyi helyzetből
adódóan most otthonról is be
lehet majd kapcsolódni a
szentségimádásba személyes
imával, rózsafüzérrel, zsolozs-
mával, szentírásolvasással.
Több plébánia is közvetíteni
fogja a szentségimádását a kö-
zösségi oldalakon. Az a fon-
tos, hogy lélekben együtt va-
gyunk!

A világméretű szentségimá-
dás szervezői mindenkit arra kér-
nek, hogy minél több embert hív-
janak a közös imára. Jelentkezni a
corpusdomini.iec2020.hu oldalon
lehet.

Kaszab Luca
Fotó: NEK

Kötelességünk segíteni a szomjazókon
Hatvan perc közös imádkozás egymásért. Ez a lényege
annak a világméretű szentségimádási láncnak, amelyen
idén június 13-án, úrnapja szombatján vehetünk részt, az
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) ké-
szülve. Az eseményre eddig 157 helyszínről jelentkeztek
a világ minden tájáról, Pakisztántól Mexikóig, Németor-
szágtól Peruig, Magyarországtól Írországig. Az ese-
ményhez kapcsolódóan Fábry Kornél atyával, a kong-
resszus főtitkárával beszélgettünk a Szentlélek kreativi-
tásáról, életünk forrásáról és a tanúságtételek erejéről.


