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Megmutatni, hogy a pap
megközelíthető
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
újmisései
Négy jó arc, négy életút. Gyurász Krisztiánt, Harangi Tibort, Lőw
Gergelyt és Máté Kristófot június 13-án szentelte pappá Esztergomban Erdő Péter bíboros, prímás. A szentelés előtti lelkigyakorlaton
kérdeztük őket a hivatásukról.

Jobb cégtől kaptam ajánlatot
Gyurász Krisztiánt, a diplomás webprogramozót állásajánlatokkal
bombázták, csoportvezetőnek hívták a világ egyik vezető informatikai cégéhez. Ám úgy vélte, ő jobb cégtől kapott ajánlatot, és jelentkezett papnövendéknek.
Krisztián a felvidéki Ipolynyéken született, vallásos családban nevelkedett. A hit melletti döntést már felnőtt fejjel hozta meg, főiskolásként, egy istenélmény hatására. Ez indított el benne egy mindinkább mélyülő, az életét
egyre jobban átható vallásgyakorlatot. Egy szentségimádás alkalmával szólalt meg benne a hang, hogy Isten a papságra hívja. „A rendszeres misére
járás, a szentségekben való részesedés változásokat hozott az életembe.
Minden rendeződött, a helyére került. Kialakult az imaéletem, közösségekbe és hittanra jártam. Jézusra már barátként tekintettem. Megváltozott a
gyónáshoz való hozzáállásom is. Tudatosult bennem, hogy a bűneimmel azt
bántom meg, aki mindig mellettem van. Ez a felismerés megerősített. Az Úr
Jézus állandó vonzását éreztem, és ahogy mélyült a hitem, ez egyre erősödött bennem. Először tiltakoztam, kifogásokat kerestem, akadályokat állítottam Isten hívása elé. Volt egy álmom, hogy programozó leszek és családban gondolkodtam. Szerettem a munkámat, mindig örömmel vártam a hétfő reggeleket, amikor a hét vége után újra mehetek dolgozni.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: Lambert Attila

Szociális érzékenység
a közönnyel szemben
Interjú Orosz Atanáz
görögkatolikus püspökkel
5. oldal

Isten
csodálatosan működik,
akár a járványon
keresztül is
Beszélgetés Vízi Elemér
jezsuita provinciálissal
7. oldal

A puzzle,
amit Isten rak össze

Új vezetők
a Katolikus Szeretetszolgálat élén
A Katolikus Szeretetszolgálat vezetői értekezletet tartott június 9-én Budapesten.
Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) titkára az intézményvezetők előtt bejelentette, hogy a segélyszervezet
vezetésével Vajda Norbertet,
az eddigi szakmai igazgatót
bízták meg. Munkáját Kinde
Kálmán gazdasági főigazgatóval együtt fogja végezni.

Tóth Tamás a Katolikus SzereEgy reneszánsz ember
tetszolgálat vezetői értekezletén
Fonyódról
köszönte meg azt az áldozatos
munkát, melyet a szervezet mun8. oldal
katársai a járvány idején végeztek. Hangsúlyozta, erről az az evangéliumi sor jut az eszébe, amikor Jézus azt mondta tanítványainak:
„Atyád a rejtekben is lát.” Az elmúlt három
hónapban sok szó esett arról, hogy ki milyen
módon állt helyt a járvány idején. Az idős- és
a szociális otthonokban dolgozókról viszont
keveset beszéltek. Rejtekben maradt az az alázattal, elkötelezettséggel végzett szolgálat,
amit ezekben az intézményekben láttak el.
Az MKPK titkára megköszönte a Katolikus
Szeretetszolgálat dolgozóinak munkáját, majd
Az ötven éve elhunyt
Fekete Istvánra
felolvasta azt a levelet, melyet Veres András
emlékezünk
püspök, a konferencia elnöke írt a munkatárTalálkozás Ganczaugh Miklós
festőművésszel
saknak:
In memoriam Kő Pál
„Engedje meg, hogy a Magyar Katolikus
Könyv: Az udvarhölgy
Püspöki Konferencia tagjai és a magam nevében köszönetemet fejezzem ki azért az áldozatos és felelősségteljes munkáért, amivel a hetven éve működő Katolikus SzeretetISSN 0133-1205
szolgálat tevékenységében részt vesz.
2 0 0 2 5 Az elmúlt években és különösen az
utóbbi hónapokban tanúi lehettünk
az ön számos áldozatvállalásának, ezzel is bizonyságot adott arról, hogy ez
a munka inkább hivatás, irgalmasságból fakadó krisztusi cselekedet.
Az intézményeinkben végzett szolgá9 770133 120548
Fotó: Hunyady József (Fortepan)

Jobban kellene
ápolnunk emberi
kapcsolatainkat
Beszélgetés Marton Zsolt váci megyéspüspökkel
Marton Zsolt váci megyéspüspököt a járványügyi veszélyhelyzetben megélt tapasztalatokról, a kialakult új
utakról, azok megtartásáról, a kormányzás céljairól és
a papi utánpótlás lehetőségeiről kérdeztük.
Lassan a járványügyi vészhelyzet is megszűnik országszerte. Hogyan
tekint vissza a mögöttünk hagyott, közel három hónapos időszakra?
– Rendkívüli helyzet volt, ez közhely, mert mindenki ezt
mondja, de valóban az volt, hiszen nem volt róla tapasztala-

lat minden részlete fontos, mert egymást kiegészítve, támogatva tudják az ellátottak életét,
hétköznapjait széppé, emberhez méltóvá tenni.
Kérem, hogy munkájával továbbra is segítse a
Magyar Katolikus Egyház és Magyarország
legrégebbi egyházi szakmai szervezete, a Katolikus Szeretetszolgálat küldetését, amellyel az
evangélium tanítását, Jézus irgalmát és az
Eucharisztiából fakadó szeretetet vihetjük el a
bennünk bízókhoz, a ránk bízottakhoz. Életére
és további munkájára Isten áldását kérve köszöntöm.”
A Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatói
pozíciójának korábbi megüresedése miatt június 15-ei hatállyal a feladat ellátásával az MKPK
Vajda Norbertet, az eddigi szakmai igazgatót
bízta meg. Munkáját Kinde Kálmán gazdasági
főigazgatóval együttműködve végzi.
Tóth Tamás, az MKPK titkára azt is bejelentette, hogy Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a szeretetszolgálat számára papi feladattal
bízta meg Burányi Rolandot, aki a jövőben az intézmények lelkipásztori ellátását végzi majd.
A tervek szerint a szervezet központja a
közeljövőben a budapesti Ajtósi Dürer soron
található épületbe költözik.
Baranyai Béla
Fotó: Lambert Attila

tunk. Idősebb testvéreinknek a világháborúról, a forradalomról vannak emlékei, de hasonlóban nekik sem volt részük.
Megpróbáltatásnak tekintettem, ugyanakkor lehetőségnek is.
Milyen megpróbáltatásokat hozott ez az időszak?
– Általánosságban a bezártságot. Volt egy időszak, amikor
kicsit börtönné váltak az otthonok, és a négy fal között kellett
maradni hosszabb ideig gyerekeknek, szülőknek, ami próbára
tette a családokat. Például a pedagógusok az online oktatás
mellett a saját gyerekeiket is nevelték és még a háztartási feladatokat is ellátták.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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Hallgassuk meg Istent, válaszoljunk neki,
vitatkozzunk vele
A Szentatya június 3-án délelőtt Ábrahám imájának témájával (Ter 15,1.3–6) folytatta az imádságról szóló katekézissorozatát. Kiemelte, hogy Ábrahám elsősorban
hívő tetteivel imádkozott, hallgatott Istenre, együtt járt
és meghitt kapcsolatba került vele, mindig kész volt
megtenni az ő akaratát. Ferenc pápa teljes katekézisének
fordítását közreadjuk.
Kedves testvérek, jó napot kívánok!
Egy hang váratlanul megszólal Ábrahám életében. Ez a
hang felszólítja, hogy induljon
el egy képtelennek tűnő úton.
Ez a hang arra indítja, hogy
szakadjon el otthonától, családi gyökereitől, hogy egy új,
másik jövő felé menjen. És
mindezt egy ígéret alapján,
melyben csak bíznia kell.
Ígéretben bízni pedig nem
könnyű, bátorságot igényel.
És Ábrahám bízott.
A Biblia hallgat az első pátriárka múltjáról. A dolgok logikája szerint feltételezhetjük,
hogy más istenségeket imádott; bölcs ember lehetett, aki
rendre az eget és a csillagokat
kémlelte. Az Úr ugyanis megígérte neki, hogy annyi utóda
lesz, mint ahány csillag az
égen ragyog. És Ábrahám elindul. Hallja Isten hangját, és
bízik a szavában. Ez fontos:
bízik Isten szavában.
Elindulásával az istenkapcsolat felfogásának új módja
születik; ez az oka, amiért Ábrahám pátriárka a nagy zsidó,
keresztény és muszlim lelki
hagyományban Isten tökéletes
embereként van jelen, aki ké-

pes alárendelni magát neki
akkor is, amikor akarata nehéznek, sőt egyenesen érthetetlennek bizonyul.
Ábrahám tehát a Szó embere. Amikor Isten szól, az ember e Szó receptorává válik,
élete pedig azzá a hellyé, ahol
e Szó megtestesülni kíván. Ez
jelentős újdonság az ember
vallási útján: a hívő ember életét elkezdik hivatásként felfogni, vagyis meghívásként,
egy ígéret teljesülésének helyeként; és az ember már nem
annyira egy rejtély súlya alatt
mozog a világban, hanem az
egy napon valóra váló ígéretből fakadó erővel. És Ábrahám hitt Isten ígéretének.
Hitt, és ment, anélkül hogy
tudta volna, hova megy – ezt
mondja a Zsidóknak írt levél
(vö. Zsid 11,8). De bízott!
A Teremtés könyvét olvasva felfedezzük, hogy Ábrahám az imát ahhoz a Szóhoz
való állandó hűségben élte
meg, amely időnként felhangzott útja során. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Ábrahám életében a hit történelemmé válik.
A hit történelemmé válik.
Sőt, életével, példájával Ábra-

hám tanítja is nekünk ezt az
utat, amelyen a hit történelemmé válik.
Istent már nem csak a kozmikus jelenségekben látják,
mint egy távoli Istent, aki rettegést vált ki. Ábrahám Istene
„az én Istenemmé” válik, személyes történelmem Istenévé,
aki vezeti lépteimet, aki nem
hagy el engem; napjaim Istene, kalandjaim társa; gondviselő Isten. Felteszem magamnak a kérdést, de titeket is kérdezlek: rendelkezünk mi ezzel
az istentapasztalattal?
„Az én Istenem”, az engem
kísérő Isten, személyes történelmem Istene, Isten, aki lépteimet vezeti, aki nem hagy el
engem, napjaim Istene? Megvan ez a tapasztalatunk? Gondolkodjunk el rajta!
Ábrahámnak erről a tapasztalatáról a lelkiségtörténet egyik legeredetibb szövege is tanúságot tesz: Blaise Pascal Feljegyzése (Mémorial). Így
kezdődik: „Ábrahám Istene,
Izsák Istene, Jákob Istene nem
a filozófusok és a tudósok Istene. Bizonyosság, bizonyosság. Érzés. Öröm. Béke. Jézus
Krisztus Istene.” Ez a feljegyzés, mely egy kis pergamenre
van írva, amelyet a filozófus
ruhájába varrva találtak meg
halálát követően, nem értelmi
reflexiót fejez ki Istenről,
melyre egy olyan bölcs ember,
mint ő, képes, hanem Isten jelenlétének élő, megtapasztalt
érzését. Pascal még azt a pon-

tos pillanatot is feljegyzi, amikor megérezte ezt a valóságot,
melyre végre rátalált: 1654.
november 23-án este.
Ez nem az elvont Isten
vagy a kozmikus Isten, nem!
Ő egy személynek, egy meghívásnak az Istene, Ábrahám,
Izsák, Jákob Istene, az az Isten, aki bizonyosság, aki érzés, aki öröm.
„Ábrahám imája elsősorban cselekedetekben fejeződik
ki: hallgatag ember, aki minden szálláshelyén oltárt épít
az Úrnak” (A Katolikus Egyház katekizmusa 2570.). Ábrahám nem épít templomot, hanem kövekkel jelzett utat
hagy maga mögött, melyek
emlékeztetnek Isten átvonulására: meglepő ez az Isten,
mint például amikor három

vendég alakjában meglátogatja őt, akit ő és Sára udvariasan
fogadnak, és aki bejelenti neki
fiának, Izsáknak születését
(vö. Ter 18,1–15). Ábrahám
százéves volt, felesége pedig
kilencven, többé-kevésbé. És
hittek, bíztak Istenben. És felesége, Sára gyermeket fogant.
Ebben a korban! Ilyen Ábrahámnak az Istene, a mi Istenünk, aki kísér bennünket!
Ábrahám így közeli kapcsolatba kerül Istennel, még
vitatkozni is képes vele, de
mindig hű hozzá. Beszél és vitatkozik Istennel.
A végső próbatételig, amikor Isten azt kéri tőle, hogy áldozza fel saját fiát, Izsákot, a
vénségében kapott fiát, egyetlen örökösét. Ekkor Ábrahám
drámaként éli meg hitét, éj-

szakai botorkálásként, csillagtalan égbolt alatt.
Velünk is sokszor megesik,
hogy sötétben járunk, de hittel.
Maga Isten állítja majd meg
Ábrahám lesújtani kész kezét,
mert látja valóban teljes készségét (vö. Ter 22,1–19).
Testvérek, tanuljunk Ábrahámtól, tanuljunk meg hittel
imádkozni: hallgatni az Urat,
úton lenni, párbeszédet folytatni, akár vitatkozni is! Ne féljünk vitatkozni Istennel! Sőt,
olyat is mondok, ami eretnekségnek tűnik: sokszor hallottam, hogy az emberek azt
mondták nekem: „Tudja, ez
történt velem, és megharagudtam Istenre.” „Volt bátorságod
megharagudni Istenre?” „Igen,
haragudtam rá!” „Ez az imádság egyik formája!”
Mert csak egy gyermek képes megharagudni édesapjára, és aztán újra találkozni vele. Tanuljunk meg Ábrahámtól hittel imádkozni, párbeszédet folytatni, vitatkozni, de
mindig készen arra, hogy elfogadjuk Isten szavát, és azt
gyakorlatba ültessük!
Tanuljunk meg úgy beszélni Istennel, mint fiú az apjával: hallgassuk meg, válaszoljunk neki, vitatkozzunk vele!
Nyíltan, mint fiú az apjával.
Ábrahám így tanít bennünket imádkozni. Köszönöm!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Szolidaritási alap
A Szentatya az együttérzéséről biztosította
a Rómában élő rászorulóknak
az amerikai püspököket
Angelo de Donatis római vikárius bíborosnak címzett levelében a pápa arról ír, hogy egymillió eurós szolidaritási alapot hoz létre, amivel a világjárvány sújtotta római rászorulókon akar segíteni.
A június 8-án aláírt levél kezdetén
Ferenc pápa a félelem időszakáról
beszél, amely „alaposan megszaggatta városunk szociális hálóját”. Sokan
kérnek segítséget, és úgy tűnik, „az
öt kenyér és a két hal” nem elég.
Ugyanakkor a szolidaritás számos
jele látható a városban: sokan segítenek a szegényeknek és a betegeknek;
a rómaiak az ablakokban és a teraszokon állva megtapsolják az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat.
Nem csak rögtönzött érzelmi megnyilvánulásokról van szó: a római
polgárok közösségre vágynak, és arra, hogy együtt dolgozhassanak a
közjó érdekében.
Az intézményeknek és a civil társadalomnak meg kell hallania ezt a
kérést, és politikává, konkrét cselekedetté kell alakítania. A pápa azt akarja, hogy amikor az élet visszatér a
normál kerékvágásba, a kiindulópont az legyen, hogy a város szembesül a peremre szorultak szenvedésével. Az Egyház jelen van Rómában,
kész a gyengék megsegítésére és az
együttműködésre a polgári szervezetekkel.
A Szentatya szívügye azok méltóságának megőrzése, akik a járványhelyzet miatt nem jutnak hozzá az
intézményi gondoskodáshoz, és segítségre szorulnak mindaddig, amíg
ismét önállóvá nem válnak. A pápa
elsősorban a napszámosok és az al-

kalmi munkások tömegeire gondol,
azokra az emberekre, akiknek nincs
munkaszerződésük. Olyan édesapák
és édesanyák ők, akik éppen csak a
legszükségesebbeket tudják megadni
gyermekeiknek.
Ferenc pápa Róma püspökeként
úgy döntött, hogy az egyházmegyében létrehozza a Jézus, Isteni Munkás elnevezésű pénzügyi alapot, és
ezzel a munka méltóságára emlékeztet: egymillió eurót folyósít az egyházmegyei karitásznak. Reméli, hogy
ez igazi segítség lesz Róma számára,
és általa mindenki az újjászületés főszereplőjének érezheti magát. Ez az
alap minden jóakaratú embert arra
ösztönöz, hogy konkrét cselekedetekkel kapcsolódjon be azok megsegítésébe, akik vigaszt várnak, reményt és a jogaik elismerését.
A pápa minden intézményt és
polgárt meghív, hogy nagylelkűen
ossza meg másokkal mindazt, amije
van. Ebben a nehéz helyzetben már
nem elegendő csupán a feleslegből
adni. Örömmel venné, ha a városban
elterjedne a szolidaritás, ha az emberek megnyitnák ajtajukat a szomszédaik előtt, és ha általánossá válna az
adósságok elengedése. A Római Főegyházmegye papjait arra kéri, hogy
elsőkként járuljanak hozzá az alaphoz, és lelkesen támogassák közösségeikben a javak megosztását. A
szentmise mindennapi kenyértörése
segítse őket abban, hogy most „másként cselekedjenek” a testvéreikkel.
Ferenc pápa a levele végén áldást
ad egyházmegyéje közösségére és az
egész városra, Szűz Mária, „a római
nép üdvössége” pártfogását kérve.

Ferenc pápa június 3-án több
telefonhívásban is imáiról és
együttérzéséről biztosította az
amerikai püspököket, George
Floyd tragikus halálával kapcsolatban pedig ismételten elutasította a rasszizmus és a
kirekesztés minden formáját.

A Szentatya június 3-án felhívta
telefonon José Gómez Los Angeles-i
érseket, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának
(USCCB) elnökét, hogy ebben a nehéz időszakban kifejezze együttérzését és szolidaritását az amerikaiakkal. A Szentatya elmondta, hogy
imádkozik, különösen Bernard Hebdáért, a Saint Paul-Minneapolisi Főegyházmegye püspökéért és híveiért
– tudatta püspöktársainak írt leveléForrás: Vatikáni Rádió ben a konferencia elnöke.

Ferenc pápa megköszönte a püspököknek az országszerte zajló tüntetésekkel és tiltakozásokkal kapcsolatos megnyilvánulásaikat és a békés tetteket – az Egyház pásztori válaszát –, melyek George Floyd halálát követték. A Szentatya mindenkit
biztosított arról, hogy a következő
napokban és hetekben is imádkozik
az amerikaiakért és lélekben közel
lesz hozzájuk – nyilatkozta a püspöki konferencia elnöke.
George Floydot május 25-én este
Minneapolisban igazoltatták a rendőrök, majd megbilincselték és lefogták. Az egyik rendőrtiszt több mint
nyolc percen át térdelt a nyakán,
emiatt a férfi a helyszínen meghalt.
Az eset után országos tüntetések és
zavargások törtek ki az Amerikai
Egyesült Államokban.
Ferenc pápa nemcsak a Los Angeles-i érseket hívta fel június 3-án,
hanem Mark Seitzet, az El Pasó-i
Egyházmegye (Texas) püspökét is,
miután a főpásztor csatlakozott a
George Floyd halálát követő rasszizmusellenes békés tüntetésekhez. A
megyéspüspök az egyik helyi internetes oldal szerkesztőségének elmondta, hogy június 3-án délelőtt
két-három percig beszélgettek a
Szentatyával. A beszélgetés spanyol
nyelven folyt. Seitz püspök volt az
első amerikai főpásztor, aki nyíltan
csatlakozott a rasszizmus és a rendőrségi brutalitás ellen meghirdetett
békés tüntetésekhez. George Floyd
halála óta országszerte zajlanak a tiltakozások. A megyéspüspök az egyházmegye papjainak egy csoportjával kilenc percen át némán, térden
állva imádkozott a június 1-jén tartott tüntetések során.

Ferenc pápa a telefonhívások
napján, a szerdai általános kihallgatás végén köszöntötte a híveket. Az
angol nyelvű katolikusokhoz fordulva az amerikai George Floyd tragikus haláláról szólva rámutatott: el
kell utasítani a rasszizmus és a kirekesztés minden formáját. Ezt aznapi
Twitter-üzenetében is hangsúlyozta.
A pápa az Egyesült Államokban
kialakult helyzetre reagálva ezt
mondta: „Nagy aggodalommal követem a fájdalmas, társadalmi szintű
zavargásokat, amelyek ezekben a
napokban zajlanak George Floyd
tragikus halála miatt. Nem tolerálhatjuk a rasszizmus és a kirekesztés
egyetlen formáját sem, nem hunyhatunk szemet felettük, miközben úgy
teszünk, mintha minden emberi élet
szentségét védelmeznénk. Ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy az erőszak, amely az utóbbi éjszakákon
megnyilvánult, önpusztító és öncsonkító. Az erőszakkal nem érünk
el semmit, viszont sok mindent elvesztünk.”
„Lélekben csatlakozom az egyesült államokbeli Saint Paul és Minneapolis egyházához. Velük imádkozom George Floyd és mindazok
lelki üdvéért, akik a rasszizmus bűne miatt az életüket vesztették.
Imádkozzunk a fájdalommal sújtott
családok és a barátok vigaszáért, valamint a nemzeti megbékélésért és a
vágyott békéért. A Guadalupei Miasszonyunk, Amerika édesanyja járjon közben mindazokért, akik a békéért és az igazságosságért küzdenek földeteken és az egész világon.”
Forrás és fotó: Catholica.ro
Fordította: Kuzmányi István
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Megmutatni, hogy a pap megközelíthető
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye újmisései
(Folytatás az 1. oldalról.)
Papság? Nem éreztem magam alkalmasnak erre, riasztott a felelősség. Azt is megértettem, hogy ha nemet mondanék Istennek, akkor sem
kárhoztatna, nem hagyna el. Éreztem a nagy szeretetét, és erre a szeretetre válaszoltam, amikor végül
igent mondtam a hívására” – foglalta össze az elbizonytalanodásokon át
hivatásának megerősödéséhez vezető útját Krisztián.
Jézus támogató jelenléte kíséri és
erősíti őt azóta is, a nehézségek idején is. „Lelkes vagyok, szeretném teljesen odaadni magam Istennek. Jézus hívott. Nem ígéri, hogy nem lesz
az életemben küzdelem és megpróbáltatás, de azt igen, hogy ő mindig

mellettem marad. »Én vagyok, aki
mindig veled vagyok« – Mózes szavai ezt a bátorító jelenlétet fejezik ki
számomra.”
Gyurász Krisztián bátorságot és
bizalmat tud meríteni a Jézussal való
mély kapcsolatából. Ma már tudja,
nem baj, ha hibázik, a lényeg, hogy
mindig rá figyeljen, mindig ő legyen
számára az első helyen. „Értük szentelem magam, hogy ők is meg legyenek szentelve” (Jn 17,19) – ezt választotta papi jelmondatául. Gyerekként úgy tapasztalta a falujában,
hogy az emberek, bár tisztelik a papot, távolságot tartanak tőle, nem
merik megszólítani. „Szeretnék változtatni ezen, és megmutatni, hogy a
pap megközelíthető. Fontos nekem,
hogy merjenek hozzám fordulni,
kérdezni tőlem. Ezért akár provokálom is az embereket. Állítok valami
tarthatatlant, amit egészen biztosan
kétségbe vonnak, és máris elindul a
beszélgetés. Nekünk kell kezdeményeznünk, megszólítanunk az embereket.”

Szeretnék elmerülni
a munkában
„A nagymamám küzdötte ki,
hogy megkereszteljenek, ő vitt el
szentmisére és hittanra. Sőt, a rózsafüzér-társulat imaalkalmaira is vele
kellett mennem. Kis koromban sok
csata volt emiatt közöttünk, mert én
nem nagyon szerettem menni. Ám
ahogy telt az idő, ez lassan megváltozott bennem. Előfordult, hogy
megbetegedtem, mert nem mehettem szentmisére” – mesél a papság
felé vezető útjának első lépéseiről
Harangi Tibor.
Egy Heves megyei kis faluban,
Erken nőtt fel. A szülei elváltak,
nagymamája nevelte. A visszahúzódó fiúnak nem volt könnyű gyerekkora. Már nagyon korán kialakult
benne az erős kötődés a templomhoz. Megragadta a gyerekekkel foglalkozó káplánok példája. Ministrált,

bekapcsolódott a plébánia életébe,
segített a harangozásért felelős aszszonynak a templom körüli teendők
ellátásában. „Úgy tudnám megfogalmazni, hogy vonzott az oltár, és nagyon korán, már az általános iskolában úgy éreztem, hogy az Úr engem
papnak hív.” Amikor Tibor középiskolába járt, a káplánok kezdeményezésére a plébánián ifjúsági közösség
alakult. A tagjai minden szombaton
összegyűltek, hitoktatáson vettek
részt, sokat beszélgettek, eljártak az
idősek otthonába, imaláncokat hoztak létre, és együtt imádkoztak.
Az érettségi után Miskolcra ment
tanulni, két éven át egy református
kollégiumban lakott, és egy OKJ-s
képzésen kereskedelmi végzettséget
szerzett. Ez az időszak nagy változást hozott az életében: nyitni tudott
az emberek felé. „Az új közeg segített ebben. Az ország minden részéből érkezett társaimmal nagyokat
beszélgettünk. Közöttük sikerült
megtanulnom a kapcsolatteremtést.”
Huszonhat évesen jelentkezett a
szemináriumba. Kimondta a régóta
benne élő igent Isten hívására. „Ezzel nagyon sok kegyelem megnyílt
az életemben, és a tanulmányaimnak
köszönhetően folytatódott a lelki
formálódásom. Sokat adott nekem a
szeminárium. Megtanultam jól
imádkozni, sikerült elmélyítenem a
teológiai ismereteimet is. Lettek barátaim, akikkel tartjuk a kapcsolatot.
Nagyon várom a szentelést és az első szolgálati helyemet. Szeretnék elmerülni a munkában, és nyitott lenni az emberek felé. Meghallgatni
őket, és megtalálni az eszközöket,
amelyekkel segíteni tudok nekik.
Hogy letehessék a terheiket, és
együtt haladjunk az Úr felé.”

Mi ad kedvet,
hogy reggel kikeljek
az ágyból?
„Megadta nekem Isten ezt a mai
napot, és mennyi mindent akar még
adni ma! Ébredéskor, amikor egyből mindenféle gondolatok jutnak
eszembe, erre összpontosítok. Tudatosítom magamban, hogy van valaki, aki megtartott a mai napra, és
szeretné, hogy fölkeljek. Eltervezem
a napomat az egész hét távlatában,
meghatározom, mit szeretnék csinálni, beosztom, hogy mikor mit kell elvégeznem. Ez nagyon nagy kedvet
ad a cselekvésre, mert belátható,
hogy mára ennyi a feladatom, ezeket
kell megtennem.” Lőw Gergellyel a
Teo-vlog sorozat szerkesztőjeként találkozhatunk a világhálón. Az első
részben, a Feltámadt címűben teszi
fel a nézőnek a kérdést, amit nekünk
most megválaszolt.
A huszonhét éves fiatalember igazán jó indítást kapott: hitét komo-

lyan gyakorló, schönstattos családja,
egy aktív közösség a budapesti Bosnyák téri plébánián, a Regnum és a
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium határozták meg a gyermek- és fiatalkorát. „Hálás vagyok a Jóistennek a szüleimért, a családomért, a
Bosnyák téri közösségért, ahol fölnevelkedtem, és a Regnumért. Azért
szeretnék küzdeni, megtenni mindent, hogy ez a sok jó minél több
ember életének része lehessen. A jó
családi és közösségi háttér az, ami
igazán meg tudja tartani az embert.
Amit kaptam, azt szeretném továbbadni. Egy fiatalnak kell a burok, amiből aztán kiléphet a világba.”
Gergely vallja, hogy dolgoznia
kell a nyitottságán, a világ felé kell
fordulnia. „Fiatal vagyok, sok még
bennem a naivitás. Szeretnék kérdezni, meghallgatni, megismerni
másokat. Látni azt, hogy milyen
helyzetben vannak az emberek, honnan jönnek. Így juthatok el a másik
megértésére.” Tisztában van azzal,
hogy lelkesedése és naivitása miatt
ki van téve a csalódásnak, de hiszi: a
keresztény ember számára éppen az
jelenti a kihívást, hogy tudja, a szeretettel mindig együtt járhat a csalódás
kockázata. „Jézusnál nagyobb örömet senki nem élt meg itt, a földön,
de nagyobb fájdalmat sem. Mégis ez
az út. Meg kell nyitnunk a szívünket, bizalommal és szeretettel lennünk a másik iránt.” Gergelyből sugárzik ez a hozzáállás, és ez párosul
kiemelkedő aktivitással: regnumi

csoportot vezet, lelkinapot tart, tábort, imasátrat szervez, hogy csak
néhányat soroljunk a tevékenységei
közül. „Szentségimádás és rózsafüzér közben jönnek a jó ötletek.
Olyankor mindig szépen összeáll a
fejemben, hogy mik a fontos dolgok,
és letisztul minden” – mondja. Ebből
is látszik, mennyire fontosnak tartja
az életében az elcsöndesedést, az Isten felé fordulást, amiből az ember
erőt meríthet a munkájához.
Gergely óriási erőforrásnak tartja
az életében a közösségeket is, amelyekhez tartozott, tartozik. Meghatározó volt számára a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-templom közössége, a ministránscsoportja, a gimnáziumi társai, az egykori rockbanda,
amelynek tagja volt, a Regnum ifjúsági és papi közössége, növendéktársai és tanárai az esztergomi, majd
a budapesti Központi Szemináriumban. Gergely számára papként és
emberként ma is a kapcsolatok a legfontosabbak. Istennel, a paptársakkal, a hívekkel, a plébániai munkatársakkal. Arra törekszik, hogy szolgálatában mindig a másik ember álljon a középpontban, és munkája során építse a vele való kapcsolatot.
Ha a járványhelyzet nem akadályozta volna meg, közösségek soka-

sága vett volna részt a pappá szentelésén és az újmiséjén. De Gergely
nem bánja, hogy most csendesebb az
ünnep. „A lényegre összpontosítok.
Egyszerűen bemutatok egy misét. Ez
a legfontosabb.”
A papság felé vezető útjáról szólva mesél kamaszkori lázadásáról is,
arról az időszakról, amikor a barátaival rockegyüttest alapítottak. Pincehelyiségekben léptek föl, belekóstolt
az életnek ebbe az oldalába is. De
közben mindvégig ministrált. Egy
ilyen alkalommal hallotta meg Isten
hívó szavát. Vallja, hogy a gimnáziumi évek is meghatározó építőkövek
voltak az életében. Visszaemlékezik
osztályfőnöke közösségteremtő, párbeszédet kezdeményező munkájára,
hittantanára kérdéseire, amelyek
megmozgatták, felforgatták a gondolkodását. Az érettségi idején már
nagyon foglalkoztatta a papság gondolata, de még nem érezte magát
igazán eltökéltnek. A bátyja tanácsára várt, és nem hozta még meg a
végső döntést, nem akart belső bizonytalansággal jelentkezni a szemináriumba. Így két éven át építőmérnöknek tanult, és közben egyre inkább világossá vált számára, mire
hívja őt Isten. „Utána már teljes erőbedobással tudtam csinálni a szemináriumot.” Esztergomban töltötte az
első két évet: „olyan volt, mint egy
bölcső” – mondja. Nagyon nagy bizalommal induló új korszak az életében. Amikor harmadéves lett, a teológia iránt mélyen érdeklődő papnövendéket Erdő Péter bíboros áthelyezte Budapestre, a Központi Szemináriumba. Gergely nehéznek élte
meg a váltást, mert kiszakadt a számára sokat jelentő közösségből, de
ma már hálás, hogy egy új oldaláról
tapasztalhatta meg önmagát, és szélesebb látószögből tekinthetett rá az
Egyházra is.
Isten hívásában soha nem bizonytalanodott el, de volt, hogy mélypontra jutott. „Az út elején nagy a
lelkesedés. A vége felé pedig közeleg
a diakónusszentelés és a várva várt
újmise, amikor az embernek mindenki örül. Ezek nagyon szép pillanatok. A kettő között azonban van
egy időszak, amikor nem fűti már
úgy a növendéket a kezdeti lelkesedés, és messze még a tanulmányok
vége. Akkor én is mélypontra kerültem. Ez a hit próbája volt számomra.
A Jóisten idehívott, és én mégsem találom a helyemet? Mégsem segít? Az
imádság lendített át ezen a korszakon. Az Oltáriszentség előtt kiönthettem a szívemet, elmondhattam
mindent Istennek. Ő meghallgat, és
segít. Ha adsz neki teret, erőt kapsz
tőle.”

A nehézségeket is lehet
boldogan hordozni

Máté János Kristófot már ismerhetik az olvasóink a Magyar Kurírnak
A papnövendék válaszol című sorozatából, ahol fiatalok kérdéseire reagál.
Írásainak forrása is eddigi életútja,
amelyen számos akadállyal kellett
megküzdenie. „Már a szeminárium
idején éreztem, hogy szeretnék tanúságot tenni arról, mit és hogyan éltem meg. Minden nehézség ellenére
örömmel készülök a papságra. Minden egyes nappal és minden egyes
perccel Isten szolgálatában állok, és
vallom, a nehézségeket is lehet boldogan hordozni.”
Kristóf orvos szülők gyermeke,
négy testvér közül ő a legfiatalabb.
Nem volt könnyű gyermekkora. Vallását gyakorló családba született, a
vasárnapok a templomról és az
együttlétről szóltak. De az elfoglalt,
munkájukat elkötelezetten végző
szülőknek kevés idejük jutott a családra. Hétéves volt, amikor elveszítette az édesanyját, a család komoly
megpróbáltatást élt át, de helytállt.
Máté János Kristófban azonban megfogalmazódott a kérdés: miért engedi meg Isten a szenvedést? „Az Egyháztól reméltem segítséget, de a pap
a gyónásban megfeddett, mondván,
nem hiszek jól az örök életben. Elfordultam az Egyháztól, a gödör mélyén éreztem magam. Balhékba keveredtem, kirúghattak volna a gimnáziumból is.” Ebben az élethelyzetben ismert meg egy ciszterci atyát,
aki elvitte sörözni, meghallgatta, és
megértette a gondjait. Lassan oldódott benne az Egyházzal kapcsolatos
ellenállás, és visszakerült a templom
vonzásába. Rendeződött az élete, és
a családjáé is. Megértettem, hogy
nem Isten fordult el tőlem, hanem én
mondtam nemet neki. Ő mindig kísért az utamon. Vállalta értünk a
szenvedést, a halált is. Azóta a kereszt szemlélése az elmélkedéseim
része.”
A gimnázium után gépésznek tanult, egy évig műszaki főiskolára
járt. Akkor már tisztában volt azzal,
hogy meghívást kapott Istentől, de
egy ideig még önmaga előtt is tagadta. 2014-ben jelentkezett a szemináriumba. Az ott töltött hat év segített neki megtalálni az életében a vezérfonalakat, a stabil pontokat. „Egy
képpel tudnám leírni ezt. A hóviharban az emberek nem tudnak tájékozódni. Ilyenkor egy lánc kapcsolja össze és vezeti őket. Ez ad stabilitást, ami megtart, amibe kapaszkodni lehet. Ez a lánc a Krisztushoz
tartozás. Ha megélem, jobb ember
leszek, és egységben vagyok a többiekkel. Egyedül nem megy. Erőt ad,
hogy tartozom valakihez, valahová.
Nekem mindig nagyon sokat jelent
egy-egy mosoly, az, ha valaki időt
szán rám. Én is így szeretnék jelen
lenni az emberek között. Időt és figyelmet adni, meghallgatni őket,
szólni egy-egy jó szót, és mindig
észrevenni, hogy kinek van szüksége erre.”
Kristóf úgy érzi, rengeteg ajándék vár rá az életben. Amikor papnak jelentkezett, lemondott a jól jövedelmező szakmájáról, a családról.
Papként azonban sok-sok családdal
kerül kapcsolatba. Házszentelésekre hívják, ebéd- és vacsorameghívásokat kap, sokan várják őt az otthonukba, és mindig örülnek neki.
„Arra az időre a családok részévé
válok. Nincs gyermekem, de gyerekek sokaságát láthatom felnőni” –
mondja, és hiszi, hogy rengeteg kincset tartogat még számára a papi
életút. A szemináriumban jól felkészült Isten szolgálatára, és tudja,
miért, kiért vállalja ezt a hivatást.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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A BIBLIA ÜZENETE

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Szabadulás a félelemtől

Az Eucharisztia ünneplése 91.

Mt 10,26–33
Az e vasárnapi evangélium
szavai mély emlékeket hoztak
felszínre bennem. Tizenöt évvel ezelőtti újmisém szintén
az évközi 12. vasárnapra esett,
és ezek a szavak akkor, ott indítottak útnak. Alig egynapos,
zöldfülű papként, az ünnepi
láz atmoszférájában még
könnyű volt válaszolni: igen,
Uram, nem fogok félni soha!
Ide nekem az oroszlánt, én
mindig megvallak majd az
emberek előtt, hogy te is megvallhass Atyád előtt! Olyan
lendületes ígéret ez, mint Péteré, amit a szenvedésére induló Jézusnak mond: „Életemet adom érted” – tüzes, de
nagyon is törékeny szavak
ezek... Nem véletlen, hogy Sík
Sándor is így jellemzi az első
misét: „koszorú, min a tövisek
is rózsák”.
Az elmúlt másfél évtized
kegyelmeinek, örömeinek, aggodalmainak, kudarcainak
mély barázdáit megélve az
ember már óvatosabban lelkendezik, de ez egyáltalán
nem csökkenti a Krisztus iránti ragaszkodást. Mindenesetre
nagyon jó magunkba tekinteni: vajon minden helyzetben
szívügyem volt az örömhír továbbadása? Akkor is ráha-

gyatkoztam az Erősség Lelkére, amikor sötétség, félelem
vett körül? Honnan indultam
akkor, és hol tartok most a
buzgóságban?
Letisztult-e
már kellőképpen az a nagy
láng? Vajon Isten mindig számíthatott rám, vagy csak szájhős voltam? És vajon engedtem-e az akkori belső tüzet –
amely ugyan természete szerint hatalmas és hamar tovaharapódzik, de egy erős fújással mégis eloltható! – napról
napra átalakulni olyan izzássá, amit, bár nem annyira látványos, nem tud ellobbantani
a próbatételek minden fuvallata? Sikerült-e hitelesen felmutatnom az emberek előtt
lelkiatyámnak az újmise homíliájában mondott szavait:
„a pap a mennyország embere”? Az évfordulók alkalmasak arra is, hogy az igét újraolvasva annak fényében az
életünket is újraolvassuk, és
gyávaságainktól megtisztulva
újult erőt kérjünk Jézustól a
további küldetésünkhöz.
„Inkább attól féljetek, aki a
lelket is, a testet is a pokolba
taszíthatja!” Életünknek van
tétje, az állapotbeli hűség komoly dolog. A „hiszem a test
feltámadását” és a „hiszem az

örök életet” számos keresztény
ember hitvallásában is csak
szép szavak sora, amit hisz is,
meg nem is az, aki kimondja.
A lét értelmét komolyan kereső embernek a joviális puttócskák közti végtelen hárfázó
éneklésként elképzelt mennyország inkább taszító gondolat, mint hiterősítő. Nem ilyen
elismerést oszt az Isten odaát.
Jézus Getszemáni-kerti vérverejtéke is rég felszáradt és a sebei sem sajognak már többé.
Ideje, hogy az Örök Bírótól való rettegést, a jótetteim jutalma
utáni gyermeteg sóvárgást felváltsa az Isten irgalmas szeretetének tüzével való találkozás
tiszta vágya. A szenvedés útját
is megjárt Krisztus öleli át már
itt is és odaát is mindazokat,
akik megvallják őt a világ
előtt. Isten országa már kezdetét vette köztünk, de Krisztusban teljesedik be. Ő maga a mi
életünk!
Ferenc pápa így tanít: „A
Szentírásban 365-ször találjuk
meg a »ne félj!« kifejezést (...),
az évnek minden napján meg
akar minket szabadítani az Úr
a félelemtől.” Jézus ma is bátorítja az Isten országáért hűen fáradozókat: „Ne féljetek!”
Kovács Zoltán

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak vallunk! –
imádkozzuk az első versben. A Te Deum laudamus kezdetű himnusz I. része egyrészt követi
a Szentírás zsoltárainak (vö. Zsolt 136; 148) és
hálaadó énekeinek (vö. Sír 51; Dán 3,52–56)
szerkezetét, másrészt, ahogy korábban mondtuk, hasonlít a Dicsőség a magasságban Istennek!
kezdetű himnuszhoz és egy eucharisztikus
ima bevezető részéhez.
A Bangor antiphonale tanúsága szerint himnuszunkat a 113. zsoltár kezdősorai vezetik
be: „Dicsérjétek az Urat, szolgái (pueri = gyermekek)! Dicsérjétek az Úr nevét!” (Zsolt 113
[112],1) Ilyen értelemben – és ezt az értelmezést részesíti előnyben Szent Ágoston is (En. in
Ps. 112,1) – az Isten dicséretének alapfeltétele
a gyermeki lelkület (vö. Mk 10,15). Ennyiben a
Te Deum éneklését is a gyermeki lelkületnek
kell jellemeznie.
A himnusz első versszaka Isten Úrként való
megvallásáról és dicséretéről szól. Szentírási
háttérként az alábbi szakaszt emeljük ki:
„Majd áldotta az Urat az egész sokaság előtt,
és mondta: Áldott légy, Uram, atyánknak, Izraelnek Istene mindörökkön örökké. Tiéd,
Uram, a fenség, a hatalom, a dicsőség és a
győzelem: tiéd a dicséret, mert minden, ami az
égben s a földön van, a tiéd; tiéd, Uram, a királyság, és te vagy valamennyi fejedelem felett. Tiéd a gazdagság, tiéd a dicsőség, te uralkodsz mindenen, a te kezedben van az erő s a
hatalom, a te kezedben van a nagyság s az
uralkodás mindenen. Ezért most hálát (confitemur tibi) adunk neked, Istenünk, és dicsérjük
(laudamus) hatalmas nevedet” (1Krón 29,10–
13) – olvassuk a Krónikák 1. könyvében. Meg-

jegyezzük, hogy a héber nyelvű Szentírás ránk
maradt szövegében a modim (jada ige: dobni,
vetni) szó csak itt fordul elő, és a hála kifejezését jelenti. Emellett a Krónikák 2. könyvében,
illetve a Királyok 1. könyvében is megtaláljuk
hálaadó himnuszunk bibliai hátterét: „Ha bezárul az ég, és nem hull eső a földre a nép bűnei miatt, de aztán, minthogy sanyargatod
őket, könyörögnek hozzád ezen a helyen, s
vallják nevedet, s megtérnek bűneikből (...)”
(2Krón 6,26; vö. 1Kir 8,33; 18,39).
A prófétai írások között is találunk Istent Úrnak valló és dicsőítő sorokat: „(...) mert te, az Úr
vagy a mi Istenünk, és mi, Urunk, dicsérünk
majd téged!” – olvassuk Báruk próféta könyvében (Bár 3,6; vö. Iz 63,14; Zsolt 72,19). De nem
mehetünk el szó nélkül a három ifjú dicsőítő
éneke mellett sem: „Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene! Dicséretre méltó, dicsőséges és mindenekfölött magasztos mindörökké! Áldott a te
dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és
mindenekfölött magasztos mindörökké! Áldott
vagy dicsőséged szent templomában, mindenekfölött dicséretre méltó és mindenekfölött dicsőséges mindörökké! Áldott vagy királyi trónodon, mindenekfölött dicséretes és mindenekfölött magasztos mindörökké! Áldott vagy, aki
a mélységeket szemléled s a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és mindenekfölött magasztos mindörökké! Áldott vagy az ég erősségében, dicséretre méltó és dicsőséges mindörökké!” (Dán 3,52–56) Az ember, illetve az Isten népe mellett a természet is dicsőíti az Istent:
„Isten dicsőségét beszélik az egek és keze művét hirdeti az égbolt” (Zsolt 19,2).
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE
GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

”

Békében élni

Nolai Szent Paulinusz
Június 22.

Milyen jó, hogy békességPogány családban szüEkkoriban fordult a kebirkatürelemmel tűrnek, haben élhetünk! Hála Istennek,
reszténység felé, a bornem azokról, akik arra törek- letett, apja magas rangú
nálunk nem dörögnek a fegydeaux-i püspök keresztelte
szenek, hogy békét teremtse- császári hivatalnok, ősei
verek, mint a világ sok pontmeg 389-ben. Feleségével
nek magukban és maguk kö- egy nemes, vagyonos róján. Bizony, csak egy határ (az
mai család tagjai. Teljes neegyütt ismét Hispániába
rül. Legyünk mi is ilyenek!
ukrán) és néhány száz kiloméutazott, 393-ban eladta a
Az Istennel való megbéké- ve Pontius Meropius Aniciter választ el bennünket attól a
birtokát, árát szétosztotta a
lést, vagyis a kiengesztelődést us Paulinus. A családnak
Ha békességben élünk, érdemtelenül kapjuk (Róm 5,6). kiterjedt birtokai voltak
helytől, ahol ma is háború zajrászorulók között, majd
a szívünkbe árad
lik. De hálásak lehetünk a Jóismegkezdte „szerzetesi”
A Bibliában is azt olvassuk, Galliában, Hispániában és
tennek azért is, hogy segít
életét.
hogy „nincs ember, ki él, és ne Dél-Itáliában.
Isten szeretete.
megőrizni a családi és rokoni
Paulinusz
Gallia
leghí394 karácsonyán Lampivétkeznék”
(2Krón
6,36).
Jézus
Az apostol tanítása
békességet. Mert az is milyen
us püspök pappá szentelte,
Krisztus pedig éppen azért lett resebb iskolájába járt Borszerint
jó! Ámde van még ennél is
Paulinusz pedig mindjárt a
emberré, hogy megszabadít- deaux-ban, a neves rétor
a
Szentléleknek
fontosabb. Az, amit az apostoli
következő évben útra is
son bennünket a bűntől, illetve és költő, Ausonius tanítvászakasz (Róm 5,1–10) első
kelt Nola felé. Vele tartott
annak következményétől, az nya volt. Ausonius a fiaköszönhetjük ezt
mondata így foglal össze nefelesége is.
örök kárhozattól. Tudta, hogy ként szerette, ő pedig atykünk: „békében élhetünk IsVégül nem Nolában teaz ember bűnös, tudta, hogy ját és nevelőjét tisztelte
tennel.” A mi Üdvözítőnk kiengesztelte az nem érdemli meg, ő mégis megtette: az életét benne. Ez a barátság meglepedtek meg, hanem
Atyát, így valóban nyugodtan telhetnek napja- is feláldozta értünk. Így szűnt meg az ellensé- határozó szerepet játszott
Szent Félix sírja közelében,
ink, mert életünk a mennyei haza felé tart. geskedésünk Istennel, így békültünk ki vele Paulinusz pályáján. Ausoa városon kívüli barlanNem kell aggodalmaskodnunk, mert a gond- (Róm 5,10). Milyen hálásnak kell lennünk nius ugyanis 365–367-ben
gokban. Imádságaikat a
viselés őrködik felettünk. Erről tanít az evan- ezért! Mutassuk meg keresztény életünkkel! a császár, Valentinianus fiávértanú sírja körül végezgélium (Mt 6,22–33). Persze a mi munkálkodá- Legalább utólag igyekezzünk megmutatni, nak, Gratianusnak a nevelőték. Egyszerű ételüket
sunk is szükséges hozzá.
mindig megosztották a zahogy Jézusnak érdemes volt vállalnia értünk je, majd Itália, Illíria és AfAz Istennel való kiengesztelődésből fakadó az áldozati halált.
rika prétori prefektusa lett.
rándokokkal. 409 körül Pabékességet Jézus Krisztus által kaptuk (Róm
Jó nekünk, hogy békében élhetünk Iste- Paulinusz az ő közbenjárására együtt hispániai birtokára in- ulinuszt Nola püspökévé vá5,2). Ő a nagy békekövet, aki áldott szenvedé- nünkkel, aki a mi szerető mennyei Atyánk. Tö- hamarosan szenátor, 381-ben dult. Innét egyetlen gyerme- lasztották. Abban a templomse, áldozati halála és dicsőséges feltámadása rekedjünk hát mi is arra, hogy szeretetteljes pedig Campania kormányzója kük halála után aquitániai bir- ban temették el, amit ő építterévén megszerezte nekünk az Istennel való bé- békességet árasszunk embertársaink felé.
lett. 384-ben azonban lemon- tokukra vonultak vissza, hogy tett Szent Félix tiszteletére.
kességet. Egy egész földi élet sem elegendő
L. K.
Ivancsó István dott, és feleségével, Teréziával felejtsék gyászukat.
ennek megköszönésére. Mégis, mivel mondhatunk köszönetet neki? Leginkább azzal, ha JÚNIUS 21., ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
ságává tettelek.) – ApCsel 13,22–26 (Jézus eltisztelettel fordulunk felé, ha nem lázadunk el- (Gonzága Szent Alajos szerzetes, Lujza, Lejövetele előtt János a bűnbánat keresztségét
lene, és ha igyekszünk minél teljesebben meg- ila) – Jer 20,10–13 (Megszabadította a szegényhirdette.) – Lk 1,57–66.80 (Keresztelő Szent
tartani a parancsait. Nem véletlen, hogy szent nek lelkét a gonoszok kezéből.) – Róm 5,12–15
János születése.) – Énekrend: Ho 257 – ÉE
liturgiánk szövegét átitatja a békesség gondo- (A kegyelem hatása nem olyan, mint a bűnbe679, Ho 257 – ÉE 270, Ho 119 – ÉE 600, Ho
lata. Harminchatszor fordul elő benne ez a esésé.) – Mt 10,26–33 (Ne féljetek azoktól, akik
273 – ÉE 361.
szó, a kezdőáldástól az utolsó felszólításig. Ha a testet ölik meg!) – Zsolozsma: IV. zsoltárhét
JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK (Vilmos, VilJézus megadta nekünk a békességet, akkor tö- – Énekrend: Ho 229 – ÉE 588, Ho 229 – ÉE
ma, Viola) – 2Kir 24,8–17 – Mt 7,21–29.
rekednünk kell rá, hogy megőrizzük, és béke 142, Ho 134 – ÉE 352, Ho 153 – ÉE 190.
JÚNIUS 26., PÉNTEK – Alexandriai Szent
legyen köztünk embertársainkkal, valamint Is- JÚNIUS 22., HÉTFŐ – Nolai Szent Paulinusz püspöknek vagy Fisher Cirill püspök és egyháztanító vagy Szent Josemaría Escrivá de Balaguer emtennel is.
Szent János püspök és vértanúnak és Morus Szent Tamás vértanúnak, az ál- léknapja (János és Pál) – 2Kir 25,1–12 – Mt 8,1–4.
Ha békességben élünk, a szívünkbe árad Is- lamfők és politikusok védőszentjének emléknapja – 2Kir 17,5–8.13–15a.18 JÚNIUS 27., SZOMBAT – SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPE
ten szeretete (Róm 5,5). Az apostol tanítása sze- – Mt 7,1–5.
(Sámson, Ulászló) – Bölcs 10,10–14 – Mt 22,34–40.
rint a Szentléleknek köszönhetjük ezt. Ő az, JÚNIUS 23., KEDD (Zoltán, Etel) – 2Kir 19,9b–11.14–21.31–35a.36 – JÚNIUS 28., ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP (Szent Iréneusz püspök és
aki az erényeket adja, illetve fejleszti bennünk, Mt 7,6.12–14.
vértanú, Irén, Loretta) – 2Kir 4,8–11.14–16a (Isten megjutalmazza a sutermészetesen a mi közreműködésünkkel. És JÚNIUS 24., SZERDA – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉ- nemi asszonyt, aki segíti az Isten emberét.) – Róm 6,3–4.8–11 (A keresztminél inkább erényes életet élünk, annál in- SÉNEK FŐÜNNEPE (Iván, Levente) – Vigiliamise: Jer 1,4–10 (Mie- ségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba, hogy új életre keljünk.)
kább elölthet és el is tölt bennünket Isten sze- lőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek.) – 1Pét 1,8–12 (Az üd- – Mt 10,37–42 (Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám. Aki titeretete. Így élhetjük meg a hegyi beszéd tanítá- vösséget keresték és kutatták a próféták.) – Lk 1,5–17 (Keresztelő János szü- ket befogad, engem fogad be.) – Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend: Ho
sát is: „boldogok a békességesek” (Mt 5,9). letésének hírüladása.) – Ünnepi mise: Iz 49,1–6 (Íme, a nemzetek világos- 257 – ÉE 587, Ho 257 – ÉE 154, Ho 109 – ÉE 595, Ho 152 – ÉE 190.
Nem azokról szól ez a kijelentés, akik jámbor
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Szociális érzékenység a közönnyel szemben
Interjú Orosz Atanáz görögkatolikus püspökkel
A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) 2019. november 13-án körlevelet adott
ki, Megújulás a szeretetben
címmel. A dokumentum alapelveiről Orosz Atanáz görögkatolikus püspököt, a Miskolci Egyházmegye vezetőjét kérdeztük, aki a körlevél demográﬁai vonatkozású témáit koordinálta.
A püspöki konferencia napjaink legsúlyosabb társadalmi problémáit áttekintő
körlevet adott ki 2019. novemberében.
Felvetődhet a kérdés: az Egyház küldetése nem pusztán a hit átadására vonatkozik?

a papképzésben és a
mindennapi gyakorlatban?
– A papképzésben
nagy figyelmet szentelünk az erkölcsi és
társadalmi kérdéseknek. Növendékeink
alaposan megismerkedhetnek a társadalmi etikával és az Egyház társadalmi tanításával egyaránt. Görögkatolikus papnövendékeink még egy
szociális évet is eltöltenek valamilyen szociális intézmény munkásaként a teológusi
tanulmányaik kellős
közepén. Később pedig gyakorlaton
vesznek részt kórházban és börtönben, különböző lakásotthonokban és
idősotthonokban. Aztán felszentelt
papként már ki-ki a maga útját járja,
de igyekszünk jó lehetőségeket teremteni a továbbképzésre mind egyházmegyei, mind hittudományi főiskolai fórumokon.

– Nem csak a hit átadására. A kinyilatkoztatás alapján utat kell mutatnunk mindenkinek, akinek „füle
van a hallásra”. Ezenkívül választ
kell adnunk híveink újabb és újabb
kérdéseire. Ahogyan hajdani lelkipásztorok és tanítók vagy akár maga
Szent Péter vagy Pál és János apostolok hitük fényében állást foglaltak a
társadalmi kérdésekben is. Az ókeresztény szerzőket tanulmányozva
ugyanezt a hozzáállást találjuk, akár
az üldözött Egyház több teológusá- Ön a körlevél népesedési problémákkal
kapcsolatos megnyilatkozásait koordinál vagy vezetőjénél is.
nálta. Melyek a dokumentum főbb megA Megújulás a szeretetben című do- látásai ezen a téren?
kumentum alapelveket tisztáz, segít a hit
– Ebből a szempontból ugyanúgy
fényében látni korunk bonyolult jelenségeit. A kívánt társadalmi szintű hatás veszélyhelyzetben vagyunk, mint a
eléréséhez jelentős felkészültség (szakmai tavaly még előre nem látott világjártájékozottság) szükséges a terepen szol- vánnyal kapcsolatban. A hajdan életgáló lelkipásztorok részéről is. Hogyan párti magyarok száma már megfopróbálnak megfelelni ennek a kihívásnak gyatkozott. Egyre későbbre tolódik

otthon maradásának
és a gyermekeikkel
való személyes törődés lehetőségének, a
nagycsaládos életpályamodellnek a kiteljesítésére. Be kell építeni a nyugdíj összegébe a gyermeknevelés költségeit, ezzel is
bátorítva a gyermekvállalást és megbecsülve a szülők áldozatos szolgálatát.
A családok számára biztosítani kell a
kommunikáció eszközeit, a konfliktuskezelést és a megküzdési,
alkalmazkodási képességet fejlesztő kurki a házasságkötés és a gyermekvál- zusokat. Ennek a szükségességét az
lalás. Ha nem történik radikális vál- elmúlt három hónap is bizonyította.
tozás, a magyarság elsorvad, csaknem a kihalás felé közeledhet. Az új- A mai világban mi gátolja leginkább az
ratervezés alapja a keresztény csa- Egyház társadalmi tanításának érvényeládkultúra lehetne. A megfogant em- sülését?
beri élet elvétele és az abortív fo– Az érdektelenség és a közöny.
gamzásgátlás eszközei pedig erkölcsileg megengedhetetlenek. Határo- Sokan sem a templomokban, sem a
zottan kérjük a törvényalkotókat és KDNP megnyilatkozásaitól nem
országunk vezetőit ennek az elvnek várnak már eligazítást, mert az egyéa tiszteletben tartására. A nagycsa- ni boldogulásukat messze fontoládok intenzív támogatása nélkül az sabbnak tartják, mint a szociális öszapadás legföljebb csökkenhet, de szefogást. Vagy pedig az onnan kanem szűnik meg. Az abortuszok mi- pott eddigi válaszokat nem tartják
att elveszített sok százezer életet hitelesnek.
Ugyanakkor látnunk kell, hogy
most már csak radikális változtatásokkal és a gyermekvállalási kedv Európa és Amerika számos országáösztönzésével lehetne pótolni. Meg ban szélsőségesen liberális eszmék
kell teremteni a feltételeit annak, nevében támadják a házasság és a
hogy lehetőség nyíljon az édesanyák család intézményét, az Istenbe vetett

hitet, a kereszténységet. Most már kifejezett formában is. Ezért még a szórakoztatóipar és a közösségi média
szintjén is fontos volna a család intézményének és értékrendjének megbecsülése és előnyben részesítése a házasságkötés nélküli párkapcsolat helyett. A keresztény kultúrát romboló
erőkkel szemben minden kulturális
és szociális eszközt be kell vetnünk a
család támogatására és védelmére.
Vannak-e pozitív példák, jó gyakorlatok,
biztató jelek?
– Némely kisközösségek (például
a Sant’Egidio közösség) elkötelezetten munkálkodnak a keresztény értékek védelméért. Dinamikusabb aktív szerzetesrendeknél (például a
szaléziaknál vagy a szociális testvéreknél) szintén biztató jeleket látunk:
képesek hatással lenni a társadalomra vagy a társadalmi szemléletre.
Sok katolikus oktatási vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve
bizonyos karitászcsoportokban is
hasonló előrelépéseknek lehetünk
tanúi.
Fejlesztenünk kell az iskolákat, az
egyházi és más közösségeket. Fel
kell karolni a szegényebbeket, akik a
maguk erejéből nem tudnak megfelelő nevelést, gondoskodást és műveltséget nyújtani a gyermekeiknek,
és a fejlődési út tervezésekor természetesen kiemelt figyelmet kell fordítanunk a roma lakosságra is. Mindezek mögött és fölött pedig megmarad a szeretet.
Körössy László
Fotó: Ambrus Marcsi

KATOLIKUS KARITÁSZ

Új logisztikai központ Felsőzsolcán
Európai uniós projekt
keretében készült el a
Katolikus Karitász Felsőzsolcai Logisztikai
Központja, amit június
11-én adtak át, ünnepélyes keretek között.
Az országos hatáskörű és
jelentőségű segélyszervezetek
infrastrukturális fejlesztését
segítő EFOP 2.2. 15-16 kódszámú, „A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek
társadalmi (re)integrációja érdekében” elnevezésű pályázati projekt keretében a Katolikus Karitász 650 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Három
helyszínen (Pécs, Székesfehérvár, Felsőzsolca) egy meglévő
épület felújítása, valamint két
új logisztikai, koordinációs
központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és
szociális célú eszközök, járművek beszerzése valósult meg.
Ünnepélyes keretek között,
de a járványügyi helyzetre figyelemmel tartották meg június 11-én a felsőzsolcai épület
átadását. Az eseményen Écsy
Gábor, a Katolikus Karitász
igazgatója hangsúlyozta, hogy
a keresztény ember – és szélesebb értelemben véve az Egyház – csak akkor lehet hiteles,
ha tanítása mögött ott van a
karitatív tevékenység, a valódi, tevékeny szeretetgyakorlatok. Beszédében megemlítette,
hogy az 1991-ben újjáalakult

karitásznak nagy szüksége
volt országos jelenlétének
megerősítésére, logisztikai kapacitásának bővítésére, valamint az általa nyújtott szociális

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkár és Soltész Miklós
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár

sát segítő raktárbázisként is
működő létesítmény lehetőséget teremt az észak-magyarországi régióban működő
egyházmegyei karitászszerve-

és humanitárius szolgáltatásokhoz való hozzáférés hatékonyságának és színvonalának
javítására. Megemlítette azt is,
hogy a most megvalósult beruházás a szervezet tevékenységén keresztül hozzájárul majd
a hátrányos helyzetű családok,
az idősek, a fogyatékossággal
élők és a katasztrófakárosultak
hatékony segítéséhez.

bemutatta a beruházás céljait.
A Felsőzsolcai Logisztikai
Központ jelentősen segíti
majd a Katolikus Karitász
észak-magyarországi szociális és karitatív tevékenységét,
a rászoruló célcsoportok támogatását, valamint a karitász felzárkóztatási célú programjait. A segélyszervezet helyi és regionális feladatellátá-

zetek támogatására is, így
központja lesz a Katolikus
Karitász észak-magyarországi
segélyprogramjainak. A raktárbázis katasztrófahelyzeti
segélyközpontként is működhet, készenléti eszközök, adományok raktározását láthatja
el, továbbá humanitárius célú
logisztikai szerepe lehet. Csöbör Katalin országgyűlési kép-

viselő a térségben megvalósuló szociális programok és fejlesztések fontosságát hangsúlyozta.
Forgács József, a projekt
szakmai vezetője ismertette a
200 millió forintból megvalósult felsőzsolcai beruházás
adatait. A 3000 négyzetméteres telken 1057 négyzetméter
alapterületű épület készült el,
amelynek nagy részében raktározásra alkalmas helyiséget
alakítottak ki. A szervezet itt
nagy mennyiségű adományt,
élelmiszert vagy bármilyen
segítő eszközt elhelyezhet
majd. A raklapos tárolás mellett polcok, elkülönített termek és szabadon hagyott raktér is rendelkezésre áll, különböző tárgyi eszközök raktározására. A központ alkalmas
lesz arra, hogy itt tárolják a
helyi és az országos adománykészleteket – élelmiszereket, ruhákat, bútorokat –,
valamint a katasztrófavédelmi eszközöket. Elhelyezhető
lesz gyakorlatilag minden
olyan eszköz, amely a karitász fő tevékenységeit segíti.
A csarnokhoz tartozó kiszolgálóépületben lévő irodák és
termek pedig lehetővé teszik,
hogy az észak-magyarországi
régióban bekövetkező katasztrófahelyzetek, valamint a
kárpátaljai feladatellátás háttérbázisa legyen az épület, és
a humanitárius segítségnyújtás gyorsan és szervezetten
valósulhasson meg. A logisztikai központ létrejöttével

egyszerűbben, gyorsabban és
szélesebb körben lesznek elérhetők a szociális és katasztrófahelyzeti
humanitárius
szolgáltatások.
Ternyák Csaba egri érsek az
átadón arról beszélt, hogy a
karitásznak a Katolikus Egyház nevében végzett szeretetszolgálati tevékenysége rendkívül fontos a nehéz élethelyzetben lévő rászorulók, az elesettek számára. A főpásztor
ezután megáldotta az épületet, kérve, hogy a segítő szeretet jegyében minél hatékonyabban szolgálja a karitászon keresztül a rászorulókat
és a bajbajutottakat.
A segélyszervezet munkatársai az átadás során megemlékeztek arról is, hogy pontosan tíz évvel ezelőtt a Sajó, a
Hernád és a Bódva kiáradása
miatt ebben a régióban több
településen, köztük Felsőzsolcán is nagy pusztítást végzett
az árvíz. A karitász munkatársai akkor gyorssegélyezéssel,
majd később az újjáépítéssel is
segítettek a lakosságnak. Erről
egy fényképes összeállítást is
bemutattak az átadó résztvevőinek.
Az esemény végén a felszólalók közösen átvágták a raktárépület kapuját lezáró szalagot, ezzel megnyitották a létesítményt, majd útnak is indították a raktárból az első segélyszállítmányokat.
Forrás és fotó:
Katolikus Karitász
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Magas állami kitüntetést
vehetett át Kozma Imre
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke,
Kozma Imre atya – 80. születésnapja alakalmából – a
Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetésben részesült. Az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át június
10-én a budai Várban, a Miniszterelnökség kármelita
épületegyüttesében.
A kitüntetést Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
ajánlására és Orbán Viktor

miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági
elnök adományozta Kozma
Imre atyának, elismerve ezzel több mint fél évszázados
papi szolgálatát, valamint a
betegek, az elesettek és a rászorulók testi-lelki egészségének, illetve szociális helyzetének javításáért mindig
elhivatott, példaértékű életpályáját.

2020. június 21.

Önzetlen szolgálat
a cigány értelmiségért
Kocsis Fülöp érsek-metropolita lett
a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat új elnöke
A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat június 10-én tartotta éves közgyűlését, ahol megválasztották az elkövetkező évre a hálózat új elnökét. A tisztséget egy éven át Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája tölti be.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat
Forrás: Miniszterelnökség célja sokoldalúan képzett, szakmai munkájában
Fotó: Váli Miklós magas szintre törekvő, a továbbfejlődésre nyitott, ugyanakkor Isten népének önzetlen szolgálatára elkötelezett, cigány identitását megőrző, magyar identitást is vállaló keresztény értel-

Megragadni mindazt,
ami krisztusi

légiummal indult el a hálózat: Nyíregyházán
evangélikus, Debrecenben református, Budapesten jezsuita, Miskolcon görögkatolikus
fenntartásban. 2012-ben csatlakozott a római
katolikus szegedi szakkollégium, 2015-ben a
debreceni görögkatolikus, 2016-ban a budapesti református, 2019-ben a pécsi evangélikus
roma szakkollégium. Így jelenleg nyolc egyházi fenntartású roma szakkollégium és három
egyetemi igazgatású működik az országban.
Az egyházi fenntartású szakkollégiumokat
magában foglaló Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat közgyűlésén a fenntartó egyházak képviselőiből és a szakkollégiumok veze-

Fiatalok részesültek beavató szentségekben Veszprémben
A veszprémi Szent Mihály Főplébánia katekumen ﬁataljai Szentháromság vasárnapján, június 7-én részesülhettek a beavató szentségekben. A bazilikában ünnepelt
szentmisén, amelyen Nagy Károly címzetes apát, kanonok, plébános és Felker Zsolt káplán koncelebrált, Udvardy György érsek öt ﬁatalt részesített a keresztség, tizenegy katekument az Eucharisztia, tizennégy ﬁatalt a
bérmálás szentségében.
Szentháromság ünnepén Isten misztériumát ünnepeljük,
aki Atya, Fiú és Szentlélek –
mondta a szentmise elején Udvardy György. – S ugyanígy
az ember misztériumát is, aki
teremtetett, bűnbe esett, de
akit Isten megváltott és élettel
ajándékozott meg. Isten és
ember kapcsolatát is ünnepeljük. Húsvét éjszakáján, amikor
az Egyház életre szüli gyermekeit, nem tudtuk köszönteni
azokat a testvéreinket, akik ar-

ra készültek, hogy a beavató
szentségekben részesedjenek
és e misztériumban osztozzanak. Külön öröm, hogy a jelen
szép ünnepen most megtörténhet ez. Növekszik, él az
Egyház, egyre szentebbé válik
az ember, és hisszük, reméljük, hogy életünk által dicsőítjük a Szentháromságot.
Szentbeszédében a főpásztor örömét fejezte ki, hogy a
katekumen fiatalok fölismerték Krisztust az életükben, és
készek, képesek voltak változtatni mindazon, ami nem méltó Krisztushoz. Megragadták
mindazt, ami krisztusi, és
most, a hívő közösség jelenlétében, szülők, rokonok, barátok, ismerősök, házastársak
ünneplő közösségében kérik
az Egyház szentségeit, a keresztséget, a bérmálást és az
Eucharisztia szentségét, hogy
az életükben fölismert Krisztus életét tudják élni.
Szeretnénk hűségben élni,
úgy, hogy sem intellektuáli-

san, sem egzisztenciálisan ne
legyen megkérdőjelezhető az
életünk. Amit mondok, amit
teszek, amit gondolok, amit
érzek, a múltam, a jövőm egységben van-e? Egységben van,
mert ismerem Krisztust, mert
elkötelezem magam mellette,
mert Egyháza által, szentségeinek erejével és a Lélek erejével táplál bennünket – mondta a veszprémi érsek.
Mi az Egyház tapasztalata,
meggyőződése? Mi az Egyház

hite, amiért hajlandók vagyunk az életünket is föláldozni? Az Isten Atya. Jézus
ezt föltárta nekünk az életével, a küzdelmével, akkor is,
amikor a Miatyánk imádságot
ránk bízta. Azt is föltárta,
hogy Istennek a szeretet nem
csupán egy tulajdonsága. Az
az állítás, hogy „Isten a szeretet”, Isten lényegét fejezi ki. A
szeretet a mi Atyánk. Hitünk
lényegéhez tartozik, hogy
élettel ajándékoz meg, és éltetni akar. Személy szerint ismer
minket. Akarja az életedet, a
boldogságodat, az életed teljességét – fordult a katekumen
fiatalokhoz Udvardy György.
– Fiát adja nekünk, aki éli a
sorsunkat, tanít, gyógyít, önmagával táplál, és rámutat arra, hogy egymás testvérei vagyunk. Fiát adja, aki szentségeivel gyógyít, újjáteremti az
életet bennünk. Jézus példát is
ad. Emellett akartok elköteleződni. Tanítása életre vezet,
krisztusi életre. Mindez hitet

kíván. Hisszük, hogy Isten
Atyánk, hogy Krisztus megváltott bennünket, hogy az
életünk méltó, egymásnak
testvérei vagyunk, az Egyház
utat mutat számunkra és a
szentségek táplálnak minket.
Az Egyház nem mondja, hogy
ha a beavató szentségekben
részesedtek, akkor semmi nehézség nem lesz az életetekben. Ott lesz a kereszt. De Jézus már végigjárta ezt az utat
és példát adott. Győzött a kereszten, és élettel ajándékoz
meg bennünket. Ebben hiszünk. És hisszük azt is, hogy
a parancsai, a tanítása életre
vezet. Jézus azt mondja: ha
szerettek engem, megtartjátok
a parancsaimat. Parancsaim
nem nehezek. Mindaz, aki
szeret, megtartja tanításomat.
Aki nem tartja meg a tanításomat, nem szeret. Aki szeret,
azt Atyám is szeretni fogja, és
lakást vesz nála.
Ez történik most. Lakást
vesz nálatok, az életetekben, a
keresztségben, a Lélek ajándékában és az Eucharisztia erejében. Fölemeli az életünket, új
látásmódot, új döntési lehetőségeket, érzelmeket, kapcsolatokat, cselekvésmódokat ajándékoz nekünk. Ez a kereszt
titkában tárul föl előttünk, az
áldozat titkában. A keresztben, az áldozatban szeretetével jelen van az Atya.
Mint az Egyház gyermekei
és leendő gyermekei tegyetek
tanúbizonyságot róla, hogy
hisztek mindabban, amit az
Egyház elétek tár: az Atyában,
a Fiúban, a Szentlélekben, az
Egyházban, a szentségek erejében, Máriában, a testvéri közösségben, és ellene mondotok mindannak, ami életetekben nem Krisztus. Szükséges,
hogy hitet tegyetek erről –
zárta beszédét a főpásztor.
A keresztelendők a keresztelőkútnál együtt énekelték el
a Mindenszentek litániáját. A
keresztvíz megáldása után a
keresztségi ígéretek megújítása következett, majd a keresztelések, végül a bérmálás.
Tanúi lehettünk Isten csodájának, aki nekünk akarja adni
az életét. Ezt a titkot ünnepeltük. Isten áldását kérem megkeresztelt, megbérmált és most
elsőáldozóvá lett testvéreimre
– mondta a szentmise záróáldása előtt Udvardy György
veszprémi érsek.
Forrás és fotó:
Veszprémi Főegyházmegye

miségiek nevelése. Fölismerve, hogy a hagyományos felsőoktatás munkáját hatékonyan és
eredményesen egészíthetik ki a szakkollégiumok, és hogy a tanulmányi kiválóságra való törekvésnek csak az emberi kiválóság nagyobb
összefüggésében van létjogosultsága, a szakkollégiumban folyó oktató- és nevelőmunka magas szakmai színvonalának és az egyházi nevelés sajátosságainak biztosítása céljából a fenntartó egyházak önálló diákotthonként működő
szakkollégiumokat és ezek országos hálózatát
hozták létre 2011. március 17-én.
Az erről szóló dokumentumot az állam részéről Balog Zoltán, az alapító egyházak részéről Kocsis Fülöp, Fabiny Tamás, Bölcskei Gusztáv,
Forrai Tamás írta alá. 2011 őszén négy szakkol-

tőiből álló testület a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitáját, a Szent Miklós
Görögkatolikus Roma Szakkollégium fenntartóját, Kocsis Fülöpöt választotta meg a hálózat
elnökének.
Kocsis Fülöp a kezdetektől fogva aktívan
részt vesz a szakkollégiumok munkájában. Figyelemmel kíséri az intézményekben folyó
munkát, részt vesz a hálózat ülésein, rendszeresen találkozik a szakkollégiumok diákjaival
is. A hálózat új elnökének irányításával az
egyik legfontosabb feladat a hálózat 2021-ben
esedékes, 10. jubileumi ünnepségének megszervezése lesz.
Forrás és fotó:
Hajdúdorogi Főegyházmegye

NAGYBECSKEREK

A Prágai Kisjézus-szobor
megáldása a székesegyházban
Ünnepi szentmise keretében Pastyik Róbert általános helynök, székesegyházi
plébános június 7-én
megáldotta a Prágai
Kisjézus-szobrot a
nagybecskereki székesegyházban.
A Prágai Kisjézus tisztelete a Sarutlan Kármelita
Renden keresztül az egész
világon elterjedt. A plébános a szentmise homíliájában ismertette a szobor
történetét.
Pastyik Róbert tavaly
augusztus óta székesegyházi plébános, és idén, a
koronavírus-járvány alatt
az oratórium rendezése
közben fedezte föl a szobrot. Az alkotás gyermekként, koronával a fején ábrázolja a világmindenség Urát,
aki baljában a földgömböt jelképező aranyalmát tartja,
gyűrűs jobbjával pedig mellkeresztes főpapként áldást
oszt.

A Prágai Kisjézus-szobor
az árvaházból került a székesegyházba. Az öltözékét
képező két palástot és a koronát restauráltatták. Tervben
van további palástok készíttetése is – mondta Pastyik Ró-

bert plébános a szobor díszítéséről.
Nagybecskereken a Keresztről Nevezett Nővérek
Társasága („keresztes nővérek”) működtette a római katolikus árvaházat, a
Német (ma Žarko Zrenjanin) utcában, 1908 novemberétől 1947-ig. Az épületet 1963-ban államosították, majd lerombolták.
A Prágai Kisjézus szobra
június 7-én (Szentháromság vasárnapján) egy LEDvilágítással ellátott üvegvitrinbe került a székesegyház
jobb oldali, Szűz Máriamellékoltárán.
Esküvők alkalmával ennél a mellékoltárnál, Székely Bertalan festménye
előtt szoktak imádkozni a
menyasszonyok. Imáik része a gyermekért mondott fohász is, így természetes, hogy
a Prágai Kisjézus-szobrot a
festmény előtt helyezték el.
Forrás és fotó:
Nagybecskereki
Egyházmegye
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Isten csodálatosan működik,
akár a járványon keresztül is
Beszélgetés Vízi Elemér jezsuita provinciálissal
Vízi Elemér SJ a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa. A koronavírus-járvány lelki dimenziójáról beszélgettünk vele a jezsuiták budapesti lelkiségi
és kulturális központjában, a Párbeszéd Házában.
Hogyan élte meg a jezsuita közösség a koronavírus-járvány miatt kialakult kényszerhelyzetet,
különös tekintettel arra, hogy
szinte a teljes nagyböjt is erre az
időszakra esett?
– Mi is csak lassanként
szembesültünk vele, hogy mi
is ez a járvány és milyen hatással van az életünkre. Nagyon aktív rend vagyunk,
sokféle apostolkodást végzünk, ezért nagy változást jelentett számunkra a leállás.
Részben azonban jólesett,
hogy lelassult az élet, ajándékká lett az elcsendesedés és bizonyos értelemben a visszavonulás. Monasztikus keretek
közé szorultunk, de folytattuk
az apostoli szolgálatot. Némely tevékenységeket ugyanis áttettünk a digitális térbe,
így a munka intenzitása helyenként még fokozódott is,
leginkább az oktatásban. Általánosságban viszont lassúbb,
csöndesebb lett az életünk és
nagyobb tér nyílt a személyes
találkozásokra. A járvány jó
értelemben rákényszerített
bennünket arra, hogy a közösségi életet intenzívebben ápoljuk, és a szétszórtságból jobban a lényegre, a középpontra
figyeljünk. Jót tett ez a szerzetesi identitásunknak.
Mik voltak a leggyakoribb kérdések, kérések, lelki problémák,
amelyekkel Önökhöz fordultak?
– Akik bennünket keresnek, valamiképpen Istent keresik. Lelkipásztori szolgálatunk célja az volt, hogy segítsük az embereket ebben a nehéz helyzetben, és ne maradjanak egyedül a küzdelmeikkel. Érthető módon sokan nehezen élték meg a bezártságot, ezért igyekeztünk lehetőséget kínálni arra, hogy képesek legyenek megőrizni a kapcsolatot Istennel, illetve viszszataláljanak hozzá, és ebből
remény fakadhasson. Hiszen
amikor a bensőnk Isten felé
fordul, érzékeljük fényének
erejét. Minden bizonnyal erről
szól a húsvéti öröménekünk
is: „Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét.” Szerettünk volna
támaszt nyújtani az embereknek az imádságban is, hiszen
személyesen nem vehettek
részt szentmiséken, lelkigyakorlatokon, ezért különösen
nagy jelentősége volt az otthoni, az egyéni vagy a családban
megélt imádságnak. Jó lehetőség kínálkozott rá, hogy tudatosítsuk: az imádság kapcsolat, amelynek mélysége a
csendben és a másik iránti
tiszteletteljes, olykor küzdelemmel megélt figyelemben
bontakozik ki. Akik hozzánk
fordultak, Istent keresték, de
azt is érzékeltük, hogy e mögött ott voltak a válsághelyzetből fakadó nehézségek és
mindaz, ami az összezártságban felerősödött, kiélesedett.

A lelkibeszélgetéseknél nagyon fontos a bizalom. Ehhez
viszont idő kell, és rendes körülmények között is sokáig
tarthat, amíg valaki ráveszi
magát arra, hogy megkeressen egy lelkivezetőt. A digitális térben ez hatványozottan
igaz. Alkalmanként azelőtt is
használtunk online lehetőségeket, de ennyire rendszerszintűen nem volt jellemző.
Eleinte mindenkinek ismeretlen volt a kapcsolattartásnak
ez a formája. Ugyanakkor kellemes meglepetést jelentett
számomra, hogy milyen sokan keresték Istent ebben a
helyzetben. Ilyenkor természetszerűen jönnek elő az
olyan kérdések, hogy vajon
volt-e értelme az eddigi életemnek? Egy kis ítéletidő volt

”

Fennáll a veszély,
hogy a korlátozások
feloldásával visszatérünk
a régi kerékvágásba.
Közösségi összefogással
azonban ez elkerülhető.
Ám ha csak annyi
történt,
hogy tudatosult bennünk,
hogyan élünk,
már az is megérte.
Tudok olyan családról,
amely a tapasztalatok
alapján elhatározta,
hogy évente tart
egy karanténhetet...
ez, alkalom arra, hogy mérlegeljünk: mi számít és mi az,
ami jelentéktelen. Ferenc pápa is beszélt erről a rendkívüli Urbi et orbi homíliájában
március végén. Átéltük, hogy
online is lehet nagyon mély
és tartalmas beszélgetéseket
folytatni, így olyan emberek is
elérhettek bennünket, akik
egyébként nem jutnak el hozzánk.
A nehézségek idején szinte törvényszerű, hogy az emberek fölteszik a kérdést: hol van ilyenkor
Isten? Még azok is megkérdezik
ezt, akik egyébként egyáltalán
nem törődnek a Teremtővel,
vagy éppen nem is hisznek benne.
– Nehéz helyzetekben elő
szokott kerülni ez a kérdés,
mert ilyenkor nagyobb figyelem jut Istenre. Tulajdonképpen ez is a keresésének egy
módja. Az a vágy fejeződik ki
benne, hogy megmutatkozzon, kifejezésre juttassa a hatalmát azáltal, hogy ne engedjen megtörténni számunkra
rossz dolgokat. Én azonban
nem azt kérdezném, hol van a
járványhelyzetben Isten, vagy

hogy miért engedte megtörténni ezt, hanem inkább hogy
miként van jelen benne. A hogyan megnyitja a látásunkat a
velünk együtt haladó Istenre,
aki belép a történetünkbe, a
megéléseinkbe, akárcsak egykor az emmauszi úton. Ha képes volt a semmiből teremteni, ha feltámasztotta Jézust a
halálból, miért ne volna képes
életté formálni a mi ürességeinket, bizonytalanságainkat,
kérdéseinket is? Isten minden
nehézségből, minden rosszból
képes jót kihozni. Én ezt keresem ilyenkor, és az embereket
is ebbe az irányba segítem,
hogy ne a miértekre keressük a
választ. A miért ugyanis beszorít egy zsákutcába, amiből
nehéz kijönni. Ha a hogyanra
keressük a választ, az viszont
teret nyit és engedi, hogy
meglássuk, hol munkálkodik
Isten, hol mutatkoznak meg
az élet jelei. Járvány idején
fennáll a veszély, hogy partikulárisan, nem pedig egyetemesen közelítünk a helyzethez. A koronavírus súlyosan
érintett embereket, de közben
globálisan sok jó dolog is történt. Zajos, zaklatott, űzött világban éltünk, szinte szükségszerű volt, hogy bekövetkezzen egy kis megállás, egy kis
csend. Nézzük az ökológiai
szempontot! A természetnek
nagyon jót tett, hogy kénytelen volt kicsit leállni az emberiség. Az élet azonnal más
módon kezdett megmutatkozni. Nem valami kiegyenlítés, rendeződés történik ilyenkor? Ha így nézem, akkor azt
mondom: Isten csodálatosan
munkálkodik, akár a járványon keresztül is.
Egy ilyen időszak alkalmas a
bűnbánatra, az Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére, a lelki
megtisztulásra, akár a megtérésre
is?
– A karantén a legjobbkor
jött, mert a nagyböjthöz hozzátartozik, hogy kicsit leállunk, és újrahangoljuk az életünket, a lelkünket, a kapcsolatainkat. A járvány kimozdított bennünket a mindennapokból, és ez hozta magával a
kérdéseket: hogyan és miért is
élek? Mi akadályoz abban,
hogy nagyobb békében, szabadságban, Istennel és az emberekkel nagyobb összhangban éljek? A békét, a szabadságot Istentől ajándékba kapjuk, de időnként meg kell
küzdenünk azért, hogy harmóniába kerüljünk önmagunkkal. Mindannyiunk természetében vannak érdes felületek, és amikor össze vagyunk zárva másokkal, ez
egyértelműen megmutatkozik. Nehéz úgy élni egymás
mellett, akár a családban,
akár a közösségben, hogy ne
keletkezzenek súrlódások. Ha
azonban képesek vagyunk
alázattal és türelemmel fogadni az ilyen helyzeteket,
akkor valami szép mutatkozik meg. Hasonlít ez ahhoz,
amit húsvétkor ünnepelünk.
A nagyböjt egyszerűsége, belső küzdelme, szerénysége elvezethet oda, hogy a lelkünk-

ben vagy éppen a kapcsolatainkban, a közösségeinkben
megjelenik a húsvéti fény.
Úgy éltük meg ezt a közel három hónapot, mint egy hoszszúra nyúlt nagyszombatot,
amikor leáll az élet. Közben
persze zajlott az Egyház liturgikus ünneplése, de érzékeltük, hogy ez a húsvét nem hasonlítható a korábbiakhoz. Viszont felszínre hozott más értékeket: újra felfedeztük például a közösség jelentőségét.
Az online világban pedig
másfajta közösségek, kapcsolódások jöttek létre. Nem csak
azok a hívek csatlakoztak a
szentmisékhez, akik egy-egy
adott templomhoz tartoznak,
hanem a világból bárhonnan
be tudtak kapcsolódni az emberek az online közvetítésekbe. Virtuális egyházközösségek jöttek létre. A húsvét pedig azáltal történik meg bennünk, ha jól viszonyulunk a
helyzethez. Figyelve rá, hogy
a járvány miatti nehézségek
ne megkeserítsenek bennünket, hanem annak keresésére
ösztönözzenek, hogy miként
munkálkodik Isten a világban
és az életünkben. Az is előfordulhat, hogy a húsvét az
egyéni életünkben vagy a közösségi tapasztalatunkban
nem esik egybe a liturgikus
időponttal, és a fény csak később kezd ébredezni bennünk. Öröm számomra, hogy
sok ilyen fényt láttam a küzdelmek közepette is, mert
rengeteg jóindulat jött elő az
emberekből: egymás segítése,
a szolidaritásra való készség;
ezek mind a húsvét fényei.
A húsvéti időszak végén járunk,
két nappal pünkösd, a Vigasztaló,
a Szentlélek eljövetele előtt beszélgetünk. (Az interjú május
29-én készült – a szerk.) Ebben
az összefüggésben hogyan látja a
koronavírus-járvány első hullámának lecsengése után a jövendőt? Minden ugyanúgy folytatódik, mint korábban vagy semmi
sem lesz a régi?
– Szeretném remélni, hogy
nem úgy folytatódnak a dolgok, ahogyan eddig voltak.
Kérdés, hogy ez a közel három hónap elég volt-e ahhoz,
hogy a szokásainkba beleíródjon valami más. A közösségünkben kialakítottunk olyan

kereteket, amelyek jobban segítik az életünket, de látom,
amikor ott tartunk, hogy
ezekhez igazítsuk a programunkat, akkor gyakran elbizonytalanodunk. Az új szokásaink még nem ivódtak belénk. Ahhoz is idő kell, hogy
begyakoroljuk az erényeket.
Fennáll a veszély, hogy a korlátozások feloldásával visszatérünk a régi kerékvágásba.
Közösségi összefogással azonban ez elkerülhető. Ám ha
csak annyi történt, hogy tudatosult
bennünk,
hogyan
élünk, már az is megérte. Tudok olyan családról, amely a
tapasztalatok alapján elhatározta, hogy évente tart egy karanténhetet. Nagy érték lenne,
ha meg tudnánk őrizni a viszszavonulás szigeteit, az imádságos közösségeket, és a lényegre fókuszálnánk, nem a
világ, a gazdaság, a nyereség
tempója által diktált életritmust követnénk. Ezek már
önmagukban
világosságot
nyújtanak, nem is beszélve
húsvét fényéről.
Rengeteg lelkigyakorlatot tartott
eddigi életében. Ebben a krízishelyzetben mit mondana vagy
mit mondott az egyébként teljesen érthetően megrettent embereknek? Mivel biztatta őket, hogy
ne veszítsék el a reményt?
– Gyönyörű gyümölcsöket
terem az az időszak, amikor a
lelkigyakorlatozók elvonulnak a világtól, hogy néhány
napra csendben legyenek, és
rendezzék kapcsolatukat Istennel, önmagukkal és másokkal. De a lelkigyakorlatok
után mindig nagy kihívás a
hazatérés. Az első néhány
napban még az élmény hatása
alatt állnak, ám utána könynyen visszatérnek a régi szokásokhoz. Megmarad az emlék, hogy milyen szép volt az
elvonulás időszaka, de mintha
nem maradna erejük arra,
hogy átültessék a mindennapjaikba, amit a lelkigyakorlaton
átéltek. Ez óvatosságra int. Ha
valaki nagyon sok mindent elhatároz a lelkigyakorlat után,
abból valószínűleg nem lesz
semmi. Ha viszont csak egykét dologra összpontosít, azt
meg lehet valósítani. Egyedül
nehéz, közösségben könynyebb. A lelkigyakorlatokkal

és a járvánnyal összefüggésben is nagy kérdés, hogy az
emberek mennyire készek találkozni a valósággal. Vannak,
akik bagatellizálják a koronavírust, mondván, csak a felhajtás volt nagy körülötte,
nem maga a veszély. Ez a magatartás a lelkigyakorlatokon
is előfordulhat. Amikor valaki
arra kap meghívást, hogy találkozzon az élete valóságával, nehéz ott maradni az
ürességben, a kiszolgáltatottságban. Mindig könnyebb
másokat hibáztatni vagy bagatellizálni a dolgokat. Pedig
a megváltás és a szabadítás
akkor jön el, ha merünk szembenézni a valósággal, kimondani, hogy ez fájt, ez nehéz
volt, és keresni a nehézségekben megmutatkozó értékeket.
Figyelni kell rá, mik azok a reményteli, életet támogató
mozzanatok, amelyek előrevisznek. Minden változásnál
az az első lépés, hogy elfogadjuk a valóságot. Ez nyilván fájdalommal is jár. Olyan életritmus szerint éltünk, ami nehezen volt fenntartható, és nagyon kellett a leállás. Ez akkor
is igaz, ha mélyen együttérzek
azokkal, akik szenvedtek emiatt, és meg kellett élniük a családtagjaiktól, a szeretteiktől
való elszakítottság érzését,
vagy éppen áldozattá váltak.
A járványidőszakban szembesültünk azzal, hogy bizonyos
bálványaink leomlottak. Sokan éltek abban a tudatban,
hogy a tudomány mindentől
képes megvédeni az embert,
akár egy vírustól is. Ám most
azt látjuk, hogy tehetetlenek
vagyunk egy parányi kórokozóval szemben. Ez bizonytalanságot szül, és keresésre indítja az embert. Vajon visszatalálunk-e Istenhez? Felismerjük-e, hogy nem mi irányítjuk
az életet, a világot? Életünk és
a világ Isten kezében van, aki
képes mindent átalakítani. Ha
ennek a néhány hónapnak a
hatására az emberek elkezdtek visszatalálni Istenhez, ha
kérdéseket tettek föl neki az
életükről, akkor ez igazi nagyböjti idő volt, aminek a gyümölcse lehet, hogy önmagunk
helyett újra Istent helyezzük a
középpontba.
Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila
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Mozdonyvezető, huszár, huszártábor-alapító, tartalékos
katona, férj és három gyermek
apja – Domina Barnabásból
mintha több volna, annyi mindent csinál, annyi mindenre
képes időt teremteni. És mindig
– még mindig, újra meg újra –
nyitott egy-egy újabb kihívás- zető lettem. Míg korábban, utasként
ra, ha úgy érzi, a közösségnek még csak csodálhattam a hatalmas
szüksége van rá.
gépeket, ma már a vezetőállásukban
a helyem.
Fonyódra érve elsőként a helytörÉs akkor hadd mondjak valamit a
téneti múzeum mögötti partszakasz, gondviselésről. Néha puzzle-nek láa futók kedvence ejt ámulatba, tom az életemet, amit a Jóisten raamely a legromantikusabb
igényeket is kielégíti fenséges balatoni panorámájával
és azzal a biztos érzéssel,
hogy ma sikerült a világ legszebb helyére eljutnunk. – Itt
szoktam edzeni reggelente,
katonaként kell a kondi –
mondja Barnabás. Odabent,
a múzeumban, a pulton körülbelül tíz fapuska hever,
beljebb ágyú áll. – Ezt egyszer Böjte Csaba is elsütötte,
és akkorát szólt, hogy még ő
is megijedt tőle – mutat a
történelmi ereklyére, amelynek láttán azonnal százötven
évvel korábban érezzük magunkat. kosgatott össze. Gondolja meg:
De a huszárromantikáról hamarosan nagykanizsai vagyok, a feleségem
a vasutaséletre terelődik a szó.
pedig – akit az Antióchia közösség– Mozdonyszerelő nagybátyánk, ben ismertem meg – fonyódi. A kaamikor hatéves voltam, a bátyáim- nizsai fűtőháznak (amely a magyar
mal együtt felvitt egy púpos moz- vasúthálózat rengeteg körzetének
donyra – emlékezik a vendéglátónk. egyike) Fonyódon van a külső jelent– A többiek kiláttak, én viszont, mi- kezési helye, ennek folytán én kanivel még kicsi voltam, nem. Hogy zsai illetőségű mozdonyvezetőként
mégse unatkozzam, felmásztam a 2007 óta minden alkalommal Fonyókezelőszervekre, és rövid kísérlete- don kezdem és fejezem be a szolgázés után sikerült megszólaltatnom a latomat, ahol már sok
vonatkürtöt. Jó fél percig el sem vol- éve lakunk. Így kapcsotam hajlandó engedni a gombot! lódott össze a kétféle hiEgyszer meg karácsonyra olyan szu- vatásom: a házasságom
per NDK kisvasutat kaptam, ami ku- és a munkám.
riózumnak számított annak idején,
Katát, a feleségemet
és elbűvölt a világító lámpáival. Ma kiimádkozták nekem,
is megvan, nagy becsben tartom, el- méghozzá a „háttérszütettem a kisfiamnak. Ötéves, még ér- leim” a kanizsai Antiónie kell hozzá.
chiában. A megismerkeGyerekként katona akartam lenni, désünk elég vicces volt,
és farsangon csak egyszer voltam mivel én éppen pinceálvadász, utána már mindig huszár. A dással összekötött misefiam most éppen nindzsának készül. borgyűjtő körútról érUtólag nagy hálával tekintek visz- keztem vissza a tempsza az útkeresésemre, mert úgy lá- lomhoz, ahol ő a menytom, a Jóisten sokféle hivatás lehető- asszonnyal együtt egy
ségét felkínálta, nekem „csak” válo- busz mögé bújt a vőlegény elől
gatnom kellett. A gépek szeretetével (hogy a srác csak az oltár előtt lássa
kezdődött minden. Először gépi for- majd a jövendő feleségét). A két lány
gácsoló és esztergályos, majd autó- kérésére mi sem álltunk el az autószerelő, műszerész, és végül, 2005- val onnét egy ideig, hogy takarásban
ben, kétévi képzés után mozdonyve- maradjanak, így aztán volt idő be-
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A puzzle, amit Isten rak össze
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alála napján, 2020.
június 13-án búcsúzom kedves Pepi bácsitól.
Reggel jött a hír a Farkas
Edith Szeretetotthonból: „Nemeshegyi Péter atya ma reggel
5.55-kor visszaadta lelkét Teremtőjének.”
„Keresztútja hosszú volt, és
különösen az utolsó hét hónapja sok és nehéz szenvedésekkel teli. Tegnap, pénteken
már semmiféle kommunikáció nem jött tőle. Este és éjszaka imádkoztunk mellette.
Egy áldott nagy lelket kísérhettünk. Veletek imádkozva”
– írta Illés Ali rendtársunk.
2003 februárjában az Új
Ember számára készítettem in-

Egy reneszánsz ember Fonyódról
szélgetni. Ebből a találkozásból lett
évek múltán a házasságom.
Az Antióchiában értem meg, váltam felnőtté. Ott tanultam meg, hogyan hagyatkozhatom Istenre a döntéseimben, hogyan állhatok ki magamért. Tíz éven át áldoztató voltam
Nagykanizsán; sokan azt
hitték, papnak készülök.
Ez valóban megfordult a
fejemben, de aztán egy év
alatt sikerült megérlelnem
a döntést, hogy inkább házasodni fogok. És elhatároztam, hogy azt is igyekszem majd jól csinálni, hivatásként fogom megélni.
Mindhárom szülésénél
bent voltam Katával, és jól
bírtam. Törölgettem a
homlokát, a nyaka alá tettem a karomat, masszíroztam a derekát és persze
mindhárom gyermekemnek én vágtam el a köldökzsinórját –
igaz, első alkalommal majdnem öszszetévesztettem a nőgyógyász ujjával. Panna lányom tizenhárom, Boglárka tizenegy, Boldizsár, a meglepetésbabánk pedig ötéves idén.
Kanizsán tagja voltam egy színjátszó csoportnak, és ünnepeken gyakran én szavaltam. Az egyik ilyen alkalommal ismertem meg a helyi lovasklub huszárcsapatát. Annyira

megtetszettek, hogy megkértem
őket, legyenek ott az esküvőnkön is.
Így is történt: díszőrséget álltak nekünk, és karderdő alatt vonultunk ki
a templomból. Én pedig elhatároztam, hogy huszár leszek. Sok év telt

el azóta, és nemcsak hogy huszár lettem, hanem már az általam alapított
fonyódi huszárcsapat is tízéves idén.
Kata kezdetben nem igazán örült a
huszárkodásomnak, mert féltett a lovasbalesetektől, de azóta már ő is és
a gyerekek is bekapcsolódtak a szakkör munkájába, és nyaranta velem
vannak a táborban. Olyankor itt
minden tele van sátorral. A csákókat,
tarsolyokat telente mi magunk csináljuk a szülőkkel, forralt bor meg
hagymás-zsíros kenyér mellett, jókat
beszélgetve.
Jelenleg harmincfős a huszárszakkör. A szülők huszáregyenruhában
hozzák el a gyermekeiket a március
15-ei megemlékezésre; az ünnepségeinken körülbelül kétszázan szoktak részt venni, ami az ötezer fős Fonyódon szerintem eléggé szép létszám. Úgy tapasztalom, hogy a huszárkodás olyasmi, amin keresztül
meg lehet mozgatni a családokat: a
gyerekek hozzák a szülőket és a
nagyszülőket. A huszártáborban
anyuka és apuka is ott aludhat, és
mindenki maradandó közös élményeket élhet át együtt: anya a lányával, apa a fiával, és maguk a szülők
is, amikor látják, mekkora élmény ez
a gyermekeik számára. A lányok
markotányosokként állnak helyt, nekik saját egyenruhájuk van. A legkisebb huszárunk még óvodás, a legnagyobb tizenhét éves.
A szolgálat, amit ezzel vállalok, nekem is sokat ad. Baráti
kör alakult a huszárszakkör
körül, és minden programot
olyan ajándékként élek meg,
ami kiránt a hétköznapokból.
Jó otthon, de jó otthonról elmenni is, és arra vágyni, hogy
újra hazatérhessek; átérezni,
hogy mennyire szeretem a feleségemet, a gyermekeimet.
Megható tudni, hogy hazavárnak, jöjjek akár MÁV-os műszakból, akár huszárkodásból
vagy hadgyakorlatról.
*
Utunk a múzeumból az állomásra
vezet, amely korábban a déli part
legvirágosabb vasútállomása címet
nyerte el – és valóban, mindenütt virágokat látni. Barnabás mindig egy
hónapra előre megkapja a beosztá-

sát, és figyelembe veszik a kéréseit,
így egyéb elkötelezettségeire tekintettel alakíthatja a programját. Tizenkét órásak a műszakjai, havonta tizennégy-tizenöt alkalommal kell
mozdonyra szállnia. A kezdés időpontja és az úti cél gyakran más és
más, és az is változó, hogy személy-,
gyors- vagy tehervonatot vezet. Úgy
tapasztalta, a vasutasok remekül
megbirkóztak a járványból következő nehézségekkel, és el is kerülte
őket minden baj: ő nem hallott beteg
kollégáról, csak karanténba helyezettekről.

Az utasok néha meghatóan hálásak. Egyszer például egy idős házaspár tíz tojást akart adni neki, mert
megvárta őket, amikor Budapestre
igyekezve majdnem lekésték a vonatot. – Szerintem egy vasutasnak mindig példamutatóan és emberségesen
kell viselkednie – véli Barnabás.
*
Búcsúzóul odakint kettőt elsütünk a fapuskák közül. Nagyot szólnak, nagyot rúgnak, és egy pillanatra átélhetővé teszik a huszártáborok
hangulatát. Sőt, még a történelem levegőjéből is beszippantunk egy keveset a füstjükkel.
Kiss Péter
Fotó: Lambert Attila

Nemeshegyi Péter SJ (1923–2020)
Szabó Ferenc SJ baráti emlékezése
terjút a nyolcvanéves Péter
atyával, akkor főleg hivatása
történetét mondta el. De Japánban végzett apostoli munkájáról is vallott. Példát mutatott a jezsuita Ferenc pápa által napjainkban sürgetett inkulturációra: „Más kultúrákkal
és vallásokkal nem veszekednünk kell, hanem párbeszédet
kell velük folytatni, minden
ott található szépet, jót és igazat befogadni és a kereszténységet »inkulturáltan« hirdetni,
ahogy az ókori egyházatyák
tették.”

Nemeshegyi Péter Budapesten született 1923. január 27-én.
Államtudományi doktorátust szerzett a budapesti egyetemen, majd 1944-ben belépett a Jézus Társaságába. 1952-ben
szentelték pappá. 1956-ban teológiai doktorátust szerzett a
római Pápai Gergely Egyetemen. 1957-től 1993-ig a tokiói
Sophia Egyetemen teológiai tanár, 1969-től 1974-ig a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja. Számos könyvet és cikket
tett közzé japánul, magyarul és más nyelveken dogmatikai,
kateketikai és lelkiségi témákról. 1993-ban a rend vezetősége Magyarországra küldte. Attól fogva az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán (Zsámbék), a Szegedi Hittudományi Főiskolán és másutt teológiát tanított, közben sokrétű apostoli,
lelkipásztori tevékenységet fejtett ki.

Japánban nemcsak egyetemi tanár volt, hanem lelkipásztori munkát is végzett, és
számos könyvet írt. „Első
könyvem lelkigyakorlatos előadásaim összefoglalása volt.
Azután nekiláttam teológiai
tankönyvek megírásának. Írtam tankönyvet az isteni kegyelemről, a Szentháromságról, az Eucharisztiáról. Azután
egymás után jelentek meg a
japán katolikus folyóiratokban cikkeim. Amikor több
cikk összegyűlt, azokból megint könyvek lettek, úgyhogy
összesen körülbelül húsz
könyvem jelent meg japán
nyelven.”
Nemeshegyi Péter mindvégig kapcsolatban maradt a hazájával. Amikor a 70-es években Alszeghy Zoltánnal és Nagy
Ferenccel Rómában elkezdtük
szerkeszteni a Teológiai kiskönyvtár sorozatot, Péter elsőként csatlakozott a vállalkozáshoz, és megírt négy füzetet. Amikor egy ideig az Őry
Miklós SJ által szerkesztett,
Szolgálat című lap társszer-

kesztője is voltam, Péter légiposta-fordultával küldte a
kért – szép magyar stílusban
megírt – cikket.
Hazatelepülésünk után negyedszázadot együtt töltöttünk Pasaréten, a Sodrás utcai
rendházunkban. Innen jártunk tanítani egyetemre, főiskolára, miközben tanulmányokat írtunk különböző folyóiratokba. Az itt szerkesztett, Távlatok című jezsuita folyóiratunknak Péter a főmunkatársa volt. Most megszámoltam a két repertóriumban:
35-35 alapos teológiai tanulmányát közöltük. Az érdeklődők a Távlatok online oldalán
(www.tavlatok.hu), a főmunkatársak között a nevére rákattintva minden, az életéhez és
apostoli működéséhez tartozó
főbb adatot megtalálnak, az
archívumból pedig a tanulmányait is letölthetik.
Pepi bácsi az imént említett
beszélgetésünkben utalt arra,
hogy bizonyos rokonság van
a japán és a magyar gondolkodásmód között, minthogy

szívükkel, és ezt nagyszerűen
fejezi ki a nyelvük. Ezért amikor előadásaimban természeti
képeket használtam – virágokról meg pacsirtákról, hársfákról meg pitypangokról beszéltem –, láttam, hogy fölcsillan a
szemük, megértik, örülnek.”
Miután Péterrel, először az
írásai révén, kapcsolatba kerültem, 1981-ben egy versemmel köszöntöttem és jellemeztem. (Az utolsó sor szállóige
lett.)
ÁLDOTT EGYSZERŰSÉG
Nemeshegyi Péternek

„Kelet népei” vagyunk, ami a
szimbolikus gondolkodásban
mutatkozik meg. „Ez talán segített abban, hogy továbbra is
magyar módon gondolkodj?”
– kérdeztem. Péter megerősítette:
„Ez nagyon lehet. A japánok gondolkodásmódja hasonlít a mienkhez. Inkább intuitíven gondolkodnak. Érzelmi világuk rendkívül gazdag,
remekül »gondolkodnak« a

Szálló nap alatt
napraforgó légy!
Ki elfordul Tőle
árnyékába lép.
Fénye, tüze áldás:
lépteidnek lámpás,
szívednek öröm.
Izzó öröklét
sugárzik feléd.
Áldott egyszerűség!
Istené a hűség,
tiéd csak a hála.
Jó az Isten, jót ád! –
ez legyen imád!
Jónak lenni jó.
Fotó: Merényi Zita
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Jobban kellene ápolnunk emberi kapcsolatainkat
Beszélgetés Marton Zsolt váci megyéspüspökkel
– Varázsszerem nincs, de úgy
gondolom, másként kell tekinteni az
egyházmegyére, mint korábban, tehát nem valószínű, hogy annyi papunk lesz, mint eddig vagy a II. világháború idején volt, de fontos látni, hogy nem csak a papok hordozzák az Egyházat. Teológiailag nézve
a pap az eucharisztikus pásztor, az
eucharisztikus közösség vezetője. De
ha őköré bekapcsoljuk még az állandó diakónust, az akolitust, a hitoktatót, a kántort, az egyháztanácsnokokat, akkor ki-ki a maga helyén tud
segíteni.
A varázsszer az lenne, ha vonzóbbá tudnánk tenni a cölebsz papi pályát. A kispapoknak is azt mondtam,
hogy ez egy szent kaland, hogy mi
valami olyat tudunk adni, amit senki
más. Mi nem a világgal akarunk versenyezni, ahol valaki elmegy egy
nagy céghez, nagy fizetésért, magas
beosztásért. Aki egyházi, speciálisan
áldozópapi szolgálatra érez elhivatást, az szent kalandra indul, ami
Krisztus útja, örömteli prófétai hivatás. Ahhoz, hogy kedvet csináljunk
hozzá, hiteles példák kellenek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyanakkor a négy fal között maradva jobban előjöttek a családi
konfliktusok is. Úgy gondolom,
hogy a jól működő házasságok megerősödtek, a problémás házasságoknál kiéleződtek a nehézségek. Kérdéses volt az is, hogy pszichésen hogyan lehet elviselni a bezártságot. A
járvány miatti korlátozások ideje
olyan volt, mintha egy mátrixban élnénk. Minden digitális módon, a virtuális térben zajlott, a konkrét kapcsolatok nem épülhettek olyan megszokott módon, mint eddig.
Mit jelentett mindez püspök atyának
személy szerint?
– Az egyházi, családi, baráti kapcsolatokat, melyek számomra nagyon fontosak, nem lehetett a korábban megszokott módon fenntartani,
építeni. Nehézséget jelentett az is,
hogy épp az egyházmegye megismerésének folyamatában, a papok
meglátogatása idején ért a veszélyhelyzet kihirdetése. A tervezett papi
rekollekció előtt két nappal kellett lefújnunk az egészet. A vírus jött, és
nem lehetett neki parancsolni. Személy szerint úgy éltem meg, hogy
lendületben vagyok, és ez a rendkívüli helyzet megakaszt. Kicsit úgy
éreztem, a szentelési beszédemben
említett hasonlatomnál maradva,
hogy egy versenyautóban ülök, és a
safety car, amelyet vészhelyzet idején küldenek be a pályára, hirtelen
beállt elém, és lelassította a mezőnyt,
annyira, hogy szinte csak lépésben
tudtam haladni.
Milyen gyümölcsei vannak ennek az
időszaknak?
– A bezártság mutatta meg, hogy
emberi kapcsolatainkat jobban kéne
ápolunk, de a rohanás, hajszoltság
miatt sokszor sérülnek, igazából
csak töredékesen élünk. Az öcsém
vállalkozóként eleve otthonról dolgozik, de most a sógornőmnek is,
banki alkalmazottként, home officeban otthon kellett maradnia, így többet tudott együtt lenni a család, sokkal többet, mint korábban. Beszélgettek, kártyáztak, társasjátékoztak.
A gyerekeik házi feladatára is jobban
oda tudtak figyelni. Azt láttam, hogy
az ő házasságuk, családi életük kivirágzott. Volt, aki úgy fogalmazott, jó
lenne évente legalább egy ilyen hónap, de vírus nélkül, amikor megszűnik ez a rohanás, jobban tudnánk
egymásra figyelni, együtt lenni. Valamiképpen ez természetesebb volna, mint az állandó rohanás.

A Fokoláre mozgalom püspök barátja.
Miért tartotta fontosnak, hogy papként
lelkiségi közösséghez tartozzon?
Ennek segítségével remélem, minden hívő megtapasztalhatta, hogy
főpásztoruk, papjuk, diakónusuk
fontosnak tartja, hogy mindenkor
élő közösséget alkotunk. Jó volt látni, és számtalan visszaigazolás is
megerősít ebben, hogy a megszólalók mind fontosnak tartották, készültek ezekre az online találkozásokra, katekézisekre.

Úgy gondolom,
hogy a jól működő házasságok
megerősödtek,
a problémás házasságoknál
kiéleződtek a nehézségek.
Kérdéses volt az is,
hogy pszichésen hogyan lehet
elviselni a bezártságot.
A járvány miatti korlátozások
ideje olyan volt,
mintha egy mátrixban élnénk.
Minden digitális módon,
a virtuális térben zajlott,
a konkrét kapcsolatok nem
épülhettek olyan megszokott
módon, mint eddig

Lassan egy éve, július 12-én nevezte ki
Ferenc pápa a Váci Egyházmegye élére.
Hogyan tekint vissza az eltelt időre?

”

És mit hozott a személyes életében?
– Rengeteget sportoltam. Amúgy
is szeretek mozogni, uszodába most
nem mehettem, de szinte naponta
felmentem a Naszályra, vagy gyalog, vagy biciklivel. Itt is bicikliztem,
a Duna-parton, a kerékpárúton.
Ilyen rövid idő alatt ilyen intenzíven
még sosem mozogtam.
Fölfedeztem a digitális világot.
Mivel nem tudtam meglátogatni a
papjaimat, felhívtam őket telefonon.
Minden nap így zajlott másfél hónapon keresztül, kimentem a szabadba, bicikliztem, sétáltam a Duna-parton és telefonáltam. A püspöktársaimat is mind felhívtam, a szemináriumi rektorokat, de a kollégákat és a
világiakat is, diakónusokat, szervezőket és számos barátomat, ismerősömet.
Óriási ajándék volt, hogy fölfedeztük az egyházmegyében, mi az,
amit viszont megtehetünk ebben a
rendkívüli időszakban. A safety car

– Bár Váci megyés pap voltam, de
szeretném püspökként jobban megismerni az egyházmegyémet, utána
pedig megkérdezni a Szentlélektől,
hogy mit szeretne a Váci Egyházmegyében, és ennek megfelelően terveket készíteni. A papokkal, diakónusokkal, világi hívőkkel együtt azon
dolgozunk, arra bíztatom őket, hogy
határozzuk meg közösen, mi prognosztizálható húsz év múlva, hogy
Hogyan tervezik megőrizni az elmúlt néz ki az egyházmegye. Szociológuidőszakban elnyert ﬁgyelmet?
sokat is felkértem, mérjék fel, hogy
alakul az ország vallási térképe a kö– A visszajelzések alapján ezt az
online utat legtöbben az odafigyelés,
a törődés jelének tekintették, ezért
valamiképpen szeretnénk folytatni.
Ha nem is ennyire intenzíven, mint
ebben a sajátos helyzetben. Ennek
Mi nem a világgal akarunk
tükrében is fontos szerepet szánunk
a médiának az egyházmegyében jeversenyezni,
lenleg is zajló reformfolyamatban.
ahol valaki elmegy

ugyan lelassította, de nem állította
meg az életünket. A hivatal működött, és a Skype- vagy a Zoom-felületek segítségével akár esperesi öszszejövetelt, egyházmegyei papi szenátust, tanácsosok testületét, dispozíciós testületet is összehívhattam. Jó
volt felismerni, hogy a jövőben is
használhatjuk ezeket a felületeket,
hogy ha nem szükséges, ne utaztas-

sunk valakit száz kilométerről egy
találkozóra. Persze fontos a személyes találkozás, de nem mindenáron.
Ezért tervezem, hogy a jövőben is
lesz hasonló alkalom.
Ha a Váci Egyházmegye YouTube-csatornájára tekintünk, azt láthatjuk, hogy
ebben az időszakban jelentősen megnövekedett a friss tartalmak aránya: naponta
online katekézisek és heti rendszerességgel püspöki üzenetek kaptak helyet. Miért
tartották fontosnak, hogy ezen a felületen
ilyen intenzíven kommunikáljanak?
– Felismertem, hogy ebben a nehéz időszakban nem hagyhatom
magára az egyházmegyét, törődnöm
kell a rám bízottakkal. Ebben a rendkívüli helyzetben ez lehetett a törődés, a személyes odafigyelés egyik
eszköze. Paszternák Tamás titkárom
ötlete volt a napi online katekézis,
hogy naponta legyen szellemi-lelki
táplálék az egész egyházmegyének.

– Örömmel. „Szent zsúfoltság” jellemzi ezt az időt. A szentelésemtől
fogva rengeteg feladat, korábbi megbízatásaimnak a sokszorosa hárult
rám, de rengeteg kiváló munkatárssal
áldott meg a Jóisten, akiket részben
örököltem, de jöttek újak is. A főpásztori szolgálat egyben csapatmunka is.
Persze az Egyház hierarchikus szervezet, minden felelős döntést nekem
kell meghoznom, és ezt vállalom, de
nem gondolom magamat mindenre
alkalmasnak meg tehetségesnek. A
Szentlélek fölülről és oldalról is segít,
úgyhogy koncentrikus körökben
konzultációs csapatot alkotunk. Legközelebbi munkatársam Varga Lajos
püspök atya, a helynök. Az irodaigazgatóval, a tikárral minden hétfőn
megbeszélést folytatunk, és a konzultációnk végén még a gazdasági vezetőnket is bekapcsoljuk. Mindig közös
imádsággal kezdünk, aztán mindenki mond magáról pár szót, hogy van,
majd végigvesszük a feladatokat, és
hiszek abban, hogy a közös gondolkodással, problémamegoldással jutunk előbbre. A megfontolás, konzultáció, mérlegelés útján szeretek járni,
nagyon fáradságos és sokszor nagyon körülményesnek tűnik, de nagyon gyümölcsöző.

”

egy nagy céghez,
nagy ﬁzetésért,
magas beosztásért.
Aki egyházi,
speciálisan áldozópapi
szolgálatra érez elhivatást,
az szent kalandra indul,
ami Krisztus útja,
örömteli prófétai hivatás.
Ahhoz,
hogy kedvet csináljunk hozzá,
hiteles példák kellenek
vetkező két évtizedben, és akkor onnan számoljunk vissza húsz, tizenöt,
tíz, öt évet, és ennek megfelelően készítsünk lelkipásztori tervet. Hány
nagyobb és kisebb plébánia lesz,
kell-e esetleg összevonni egyeseket,
hogyan lehet papokat, diakónusokat, akolitusokat egy nagy evangéliumi munkaközösséggé összekovácsolni. Tehát nem gyors megoldásokat keresni, ha nincs elég papunk,
hanem arra figyelni, hogyan lehet
mindenkit a maga helyén, a karizmája alapján bevonni egy olyan
nagy munkaközösségbe, ami örömet
jelent, és a terhek evangéliumi megosztását is.

– Nagyon sokat köszönhetek a
Fokoláre lelkiségnek, éppen azért,
mert nagyon fontos a pap saját, személyes élete. A cölebsz papnak egyrészt monasztikus életet kell élnie,
egészségesen a magány kultúráját
kialakítania, hogy szeressen egyedül lenni Istennel és ugyanilyen
erővel egy másfajta közösséggel,
pap testvérekkel, de világiakkal is.
A pap számára az elsődleges család
– persze van természetes családja,
ahonnan származik – a többi pap
testvére. Papokként mi együtt nyaraltunk, hétről hétre együtt kirándultunk, megbeszéltük örömeinket,
problémáinkat. Óriási megtartóerő
volt ez, olyan, mintha egy nagy
sodrású folyón együtt eveznénk
több kenuval, és ezek összekapaszkodnak, mert nagyon nagy a veszély, hogy ha egyedül maradunk,
az erős ár kisodor minket. De az is
tény, hogy ezt nem lehet kényszeríteni, ezt a papok csak önként képesek vállalni, és ehhez közös lelki attitűd, lelkialkat kell. Nem feltétlenül lelkiségi mozgalomhoz való tartozás, de közös gondolkodás, közös
spirituális irány. Véleményem szerint a papság jövőjének ez az egyik
útja.
A járvány mintha kontraproduktív módon abba a helyzetbe kényszerített volna
minket, hogy a személyes életünket, egzisztenciánkat kell féltenünk. Milyen
üzenetet tudna megfogalmazni a nehézségekkel küzdő egyének, családok, társadalmi csoportok számára?

– Szent II. János Pál beköszöntő
szavai jutnak erről eszembe: „Ne féljetek!” Érdekes világban lett ő pápa.
Most azt látom, hogy az emberekre
rátelepedett a félelem, hogy mi lesz,
ha jön még egy hullám. Tegyük meg,
amit lehet, merjünk szembemenni
ezzel a félelemmel. Jó szándékú törekvések vannak, gazdasági, anyagi
területen is. Próbáljunk meg félelem
nélküli reménnyel előrehaladni, hiszen eleink sok mindent megéltek.
Ilyen járványt nem, de háború előtti
és utáni nélkülözést igen, ehhez képest mi jólétben vagyunk. Éljünk félelem nélküli reménykedésben, minden megoldódik, a helyére kerül,
A Központi Papnevelő Intézet éléről ke- csak bízzunk, és ne féljünk.
rült Vácra. Hogyan látja a papi utánpótMelyek a meghatározó pontjai főpásztori lás helyzetét? Van-e „varázsszere” a
Kuzmányi István
működésének?
helyzetre?
Fotó: Merényi Zita
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Aki megvall engem az emberek előtt...
Hetven országból csatlakoztak a világméretű szentségimádáshoz
Erdő Péter bíboros és a jövő évi
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust szervező titkárság meghívására, úrnapja ünnepéhez kapcsolódva,
június 13-án idén is több tízezren dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust
szerte a világon. Ez volt a hatodik ilyen szentségimádási és
imaalkalom.
A részt vevő országok és helyszínek száma jóval meghaladta az eddigieket: hetven országból, több mint
1300 helyszínről több tízezer imádkozó csatlakozott a kezdeményezéshez.
Elfogadták a meghívást többek
között Katarból és Grönlandról; velünk imádkoztak Kínában, Kazahsztánban, Beninben, Izlandon, Burundiban, Új-Zélandon, Bolíviában
és számos más országban is.
A szervezők nagy örömére bekapcsolódott a szentségimádásba az
előző két kongresszusnak helyet adó
város, Cebu City és Dublin hívő kö-

zössége is. Különösen aktívak voltak
a külhoni magyarok: Erdélyből, a
Vajdaságból és a Felvidékről is sokan csatlakoztak.
Az elmúlt hónapok eseményei
után szívbe markoló volt olvasni az
egyik olaszországi résztvevő levelét,
aki egy kápolnában imádkozott:
„Nagy örömmel, elkötelezettséggel
és lelkesedéssel csatlakoztunk. A mi
kis örökimádó kápolnánk mindenkinek lehetőséget kínál arra, hogy találkozzon az Úrral. Június 13-án
csendes imát mondtunk a jövő évi
eucharisztikus kongresszusért. Az
egyes emberek személyes imái mellett óránként volt egy közösségi pillanat, amikor egy-egy testvérünk beszélt arról, hogyan tért meg, milyen
a kapcsolata a szentségi Jézussal. Az
esti órákban, imádságunk befejező
részében elmélkedéseket olvastunk,
énekeltünk, énekelve imádkoztunk.
Folyamatosan figyelemmel kísértük
a honlapon a térképet, ami nagyban
hozzájárult, hogy tudatosítsuk, milyen sok testvérünkkel imádkozunk
együtt ezekben az órákban, szerte a

világon. Óriási örömet jelentett számunkra látni, hogy az egész világ
imádkozik az Úrhoz. Ez a mi szívünkben is megerősítette a hitet és a
szeretetet.”
„Felbecsülhetetlen kincs az Eucharisztia: nemcsak az ünneplése
kapcsol a kegyelem forrásához, hanem az is, amikor szentmisén kívül időzünk nála” – idézhetjük
fel a száz évvel ezelőtt
született Szent II. János Pál
pápa szavait.
Az Oltáriszentség előtt
eltöltött idő – túl azon,
hogy az eucharisztikus
kongresszusra való felkészülés újabb állomását jelenti – olyan kegyelmeket
hordoz, amelyek túlmutatnak emberi szándékainkon, törekvéseinken.
Erdő Péter bíboros így
nyilatkozott a szentségimádási lánccal kapcsolatban: „Jézus Krisztus
megígérte, hogy velünk

IMAÓRA

ANTIKVITÁS

A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja
minden programját 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
18. csütörtök, 18 óra: Szentségimádás Hazánkért.

EGYKORI PIARISTA diák antikvitása festményt, régiséget vásárol. Üzlet: Bp. VII., Dózsa Gy. u. 44. Tel. 06/1-321-7000, 06/20-980-7570.
www.visnyei.hu

IDÉZÉS
A Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Bírósága tisztelettel megidézi az ismeretlen helyen tartózkodó
Szabó Zsolt Sándor (született: Pécs, 1963) alperest,
hogy a Forrai Dr. contra Szabó köteléki perben 2020.
június 23-án, kedden, 11.00 órakor a Bíróság Székhelyén (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) megjelenni
szíveskedjék. – Dr. Kovács József bírósági helynök,
Csikós Emese Viktória bírósági jegyző

LELKIGYAKORLAT
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: június 28-án 18
órától július 1-jén 13 óráig: Barsi Balázs atya lelkigyakorlata. 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: 06/26-383212, 06/30-466-0749

HALÁLOZÁS
A kaposvári püspök, az egyházmegye papsága,
valamint családja fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy Lukácsi Géza kadarkúti plébános
életének 63., áldozópapságának 33. évében, 2020. június 2-án szentségekkel megerősítve elhunyt. Szentmisét mondtak érte 2020. június 8-án, hétfőn 13 órakor a
ciráki templomban, majd a helyi temetőben helyezték
örök nyugalomra.

Tisztelt Olvasóink!
Az egyházi
közleményeket és híreket
szerkesztve közöljük.
Megértésüket köszönjük.
A szerkesztőség
A hirdetések tartalmáért
és azok valódiságáért
a hirdető vállal felelősséget.

NEVELŐNŐT/NEVELŐT KERES magyar nyelvű diplomata család 8
éves ikerpár mellé, Budapest XII. kerületében: gyermekek iskolába és
különórákra kísérése, együtt tanulás, étkeztetés, lefektetés. Heti 3-4 nap
ott alvás. Elvárás: felsőfokú végzettség, nevelői tapasztalat, káros szenvedélyektől mentes, hívő életvitel, kedves, türelmes személyiség, idegennyelv-tudás. Előny: autóvezetési jártasság. Ajánlat: versenyképes fizetés, stabil, hosszú távú munkalehetőség, igény esetén lakhatás. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, referencialevéllel: adatbank@huma
nandmedicwork.hu

GONDOZÁS
IDŐS EMBER GONDOZÁSÁT vállalom nyugdíjas pedagógusként.
T.: 06/20-628-0721

GYERMEKFELÜGYELET
GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK Budapesten, 0–12 évesig,
egyházi ajánlással, 24 órában. T.: 06/70-632-1220

RÉGISÉG
SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE mindennemű régiségek vétele készpénzben.
Bútorok, festmények, dísztárgyak, órák, szőnyegek, papírrégiségek,
hangszerek, csillárok. A kiszállás, a szakbecslés díjtalan. T.: 06/30-4192713
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 10–17, csütörtök 10–19 óra között.

SZOLGÁLTATÁS
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál is.
T.: 06/1-213-5726
KŐMUNKÁKAT, valamint új sírkövek faragását, meglévő síremlékek átalakítását és felújítását vállalom! T.: 06/20-361-8318. Albert
Farkas
QUASI-MODO KFT. Padfűtés (svájci fűtőfóliával), harangvillamosítás, toronyóra-felújítás és -kiépítés, programórák, hangosítás, dallamjáték,
énekszámkijelző. Honlap: quasi-modo.hu, e-mail: kapcsolat@quasi-mo
do.hu. T.: 06/30-940-8223, Sárdi György

Keressen minket a Facebookon is!

A szentségimádási lánc folytatódik. A szervezők a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra
készülve legközelebb november 21én, szombaton hívják imádkozni a
hívőket.
Forrás és fotó: NEK Titkárság

KÖSZÖNJÜK, HOGY ADOMÁNYÁVAL
TÁMOGATJA A MUNKÁNKAT!

ÁLLÁS
A ZSÁMBÉKI PREMONTREI GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA matematika–angol vagy matematika–bármely, illetve angol–bármely szakos oktatót keres 2020 szeptemberétől határozatlan időre, teljes munkaidőben vagy félállásban, technikusi, szakgimnáziumi, szakképzési és gimnáziumi osztályaiba. A
szükséges dokumentumokat (szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok) az igazgato.premontrei@gmail.com, vagy a zspsz@
zspsz.sulinet.hu címre kérjük. További információ: 06/23-342-337;
06/30-154-4075; 06/20-925-4524. Tájékozódni a www.zspsz.suli
net.hu címen vagy az iskola Facebook-oldalán lehet. Előnyök: alacsony létszámú osztályok, családias légkör, szakképzéshez kapcsolódó munkabér lehetősége. Az állás betölthetőségének végső határideje: 2020. augusztus 31.

lesz mindennap, a világ végezetéig.
Velünk van tanításában, kegyelmében, szentségeiben, de különösen
velünk van az Eucharisztia ünneplésében és az Oltáriszentségben, melyet szentmisén kívül is imádattal
veszünk körül.”

Krózser Klára

FIZESSEN ELŐ,
ÉS HÁZHOZ MEGY!
EGYPÉLDÁNYOS ELŐFIZETÉSI ÁRAINK:
ÚJ EMBER hetilap
éves előﬁzetés: 16 200 forint (52 lapszám)
féléves előﬁzetés: 8100 forint (26 lapszám)
negyedéves előﬁzetés: 4050 forint (13 lapszám)
havi előﬁzetés: 1350 forint
ADOREMUS havi liturgikus kiadvány
éves előﬁzetés: 10 440 forint (12 szám)
féléves előﬁzetés: 5220 forint (6 szám)
negyedéves előﬁzetés: 2600 forint (3 szám)
ÚJ EMBER hetilap és ADOREMUS együtt
éves előﬁzetés: 21 400 forint
féléves előﬁzetés: 11 300 forint
ELÉRHETŐSÉGEINK:
e-mail: terjesztes@ujember.hu;
munkaidőben várjuk hívásaikat:
(06-1) 235-0484, (06-1) 633-3132, (06-1) 633-3790

Adoremus
Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán és a Digitalstandon
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2020. JÚNIUS 15.

Főszerkesztő és felelős kiadó: Kuzmányi István
Vezető szerkesztő: Baranyai Béla • Lapszerkesztő: Körössy László
Szerkesztőség: Agonás Szonja, Benke Zsuzsa, Bodnár Dániel, Bókay László, Borsodi Henrietta,
Fábián Attila, Gátas Judit, Kiss Péter, Lambert Attila, Merényi Zita, Mészáros Ákos, Pallós Tamás,
Szalontai Anikó, Székács István, Thullner Zsuzsanna, Trauttwein Éva, Verestói Nárcisz
Olvasószerkesztő: Koditek Bernadett
Korrektor: Mester Zsolt • Tördelés: Bukovszki Antal
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100 • Tel.: +36/1-317-3933
www.ujember.hu • e-mail: ujember@ujember.hu

Könyvesbolt: 06/1-266-0845; konyvesbolt@ujember.hu
Médiaajánlat kérhető: 06/1-317-3933; hirdetes@ujember.hu
Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása:
+36/1-317-3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes-feladasa/
Előfizetés, terjesztés: +36/1-235-0484; +36/1-633-3790; +36/1-633-3132; terjesztes@ujember.hu
Előfizetés megrendeléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyéni egypéldányos előfizetés belföldről negyedévre: 4 050 Ft, fél évre: 8 100 Ft, egy évre: 16 200 Ft.
Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 (CIB Bank).
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Jubilálnak az érdi ciszterci nővérek
Az érdi Regina Mundi
Apátság ciszterci nővérei
június 11-én ünnepelték
közösségük alapításának 75. évfordulóját.
1944 tavaszán isteni indíttatásra fogalmazódott meg Naszályi Emil OCist zirci szerzetes
szívében a ciszterci rend női
ágának újjáélesztése, a monasztikus életeszmény megvalósítására. A sok imádság, a benső
készület, majd az érdeklődő fiatal lányok Isten iránti önfeláldozó szeretete mély bizalommal párosult és találkozott Isten akaratával. Így Endrédy Vendel apát megbízásából,
Emil atya vezetésével 1945. június 11-én a
Veszprém megyei Zirc közelében fekvő
Nagyesztergáron a nővérek megkezdték
a Szent Benedek Regulája szerinti életet.
A monasztikus életet élő közösséget
Emil atya és Punk M. Gemma anya a szétszóratás (1950. november 21.) után is
igyekeztek összetartani, ami sikerült,
negyven éven át. Budapest közelében,
Érden vettek egy kis házat. Évek múlva
az érdi ház után Budapesten is szereztek
két lakást. Így, kis csoportokban enyhébb
volt a kockázata annak, hogy felfigyelnek a szerzetesközösségre. A veszélyes
történelmi helyzet ellenére Gemma anyát
1971. december 15-én Sighard Kleiner generális apát megbízásából Endrédy Vendel apát Pannonhalmán a legnagyobb titoktartás mellett apátnővé benedikálta.
Külföldi jótevőiknek köszönhetően a
nővéreknek 1989-től lehetőségük nyílt
egy, a ciszterci építészeti szabályoknak
megfelelő monostor felépítésére. Az új

templomot és monostort 1993. szeptember 11-én Kada Lajos érsek, apostoli nuncius szentelte föl. Itt újra megvalósíthatóvá vált a monasztikus hagyományok szerinti élet: a nővéreknek újra lett földjük
és a monostor falai között dolgozhattak.
A ciszterci nővérek két legfontosabb
tevékenysége az imádság és a fizikai
munka. A kétkezi munka közben a lélek
szabadon beszélgethet Istennel, lehetőség adódik az imádságra is, ami szellemi
munka végzése mellett nehezen valósítható meg. A fizikai munka a monostorban egyrészt a földművelést jelenti, másrészt a lelkigyakorlatozók vendégül látását. Ez utóbbi nem zavarja a nővérek
monasztikus életét, mert – akárcsak a
vendégek – ők is egész nap a saját munkájukat végzik. Egy nővért leszámítva
nem érintkeznek a lelkigyakorlatozókkal, mégis velük vannak, értük is dolgoznak és imádkoznak.
*
Az alábbiakban a nővéreknek a jubileum alkalmából írt személyes szavait kö-

zöljük: „Nagy hálával köszönjük meg Istennek, hogy mindezt kigondolta és megvalósította. Ugyanúgy köszönettel
tartozunk alapítóinknak is,
akik hűséges életükkel mindvégig kitartottak és példát adtak.
Kérjük, segítsetek velünk
együtt hálát adni, és imádkozzatok értünk, hogy az életünk
tetsző legyen Isten előtt, és a
szent zsolozsmában méltón
tudjuk dicsérni, munkánkkal
szolgálni őt, mindinkább átadjuk magunkat Teremtőnknek,
és hasznára legyünk az egész emberiségnek!
Könyörögjünk együtt, hogy közeledésünkben az embereket is közelebb vigyük Istenhez; hogy vágyakozásunkkal
kinyissuk a szíveket, és Isten kegyelme
megérinthesse őket; hogy állhatatos türelmünkkel másokban a jóban való kitartást
erősítsük; hogy életünk belső szépségével
a szomorúak számára lelki örömöket esdhessünk le; hogy lemondásaink és áldozataink által az önzésből kilépve egymás
felé fordítsuk az emberek arcát; hogy
imádságunk és munkánk valóban megszentelje az emberek életét és munkáját!
Szeretnénk hálásan megköszönni az
évek során tőletek kapott sok segítséget,
adományt, a hűséges imádságot, minden
együttérző ránk gondolást, kedvességet,
figyelmességet, amellyel segítettetek bennünket!
Mindennap imádkozunk jótevőinkért.
Az ő áldása kísérjen mindnyájatokat!
Deo gratias!”
Forrás és fotó: Regi.katolikus.hu

A rászorulók
felkarolásáért

„Minden művészet egyazon forrásból
ered” – mondta Liszt Ferenc zeneszerző,
zongoraművész. A zene június 21-ei ünnepe alkalmából áttekintettük, milyen tapasztalatokat meríthetünk a zene terén az
1938-as budapesti eucharisztikus világMegáldották a szombathelyi
kongresszus alapján. Liszt Ferenc, KoudeSzent Márton Köpenye Alapítvány központját la Géza és egy több mint ezer fős kórus: ez
kellett a XXXIV. Nemzetközi EucharisztiSzékely János megyéspüspök június 5-én megáldotta a kus Kongresszus művészeti sikeréhez.
Szent Márton Köpenye Alapítvány központját SzombatAz előkészületek alatt számos bizotthelyen. A szervezet az Annunciáta Nővérek Kongregáci- ságot alapítottak. Többek között a Művéójának egykori rendházában talált otthonra.
szeti Bizottságot is, amelyen belül külön
zenei albizottságot kellett létrehozni „a
dús és hatalmas zenei program megvalósítására” – írták a kongresszus emlékkönyvében.
Mi volt az albizottság tagjainak feladata? Egyebek mellett gondoskodniuk
kellett róla, hogy egész Magyarország
megtanulja az eucharisztikus himnuszt.
Ők állították össze az énekrendet, amelyet a tömeg is követni tud, sőt, a legátusi
misére egyesíteniük kellett a templomok
énekkarait, ezenkívül ötszáz fős kispapi
kórust szerveztek. Végül pedig a gyerekek betanítását is ők végezték: körzeti
próbákat tartottak nekik.

Győzelemről énekeljen...
A Szent Márton Köpenye Alapítvány szombathelyi jótékonysági szervezet. Munkatársai és segítői már jó ideje azon
fáradoztak, hogy létrehozzanak egy, a tevékenységüket segítő
központot. Ehhez az annunciáta nővérek egykori rendházában
találták meg a megfelelő helyet. Székely János püspök elmondta, hogy amikor a nővérek elköltöztek Szombathelyről, és az
épületet átadták az egyházmegyének, az volt a kérésük, hogy
olyan tevékenység folytatódjon a falak között, ami a rendjük
szellemiségéhez méltó. Ezért döntött úgy az egyházmegye,
hogy idősotthont alakít ki az épületben. De itt működik a Görögkatolikus Szervezőlelkészség és most már a Szent Márton
Köpenye Alapítvány is.
A főpásztor megáldotta azokat a helyiségeket (iroda, közösségi helyek, gyermekfoglalkoztató), amelyek az alapítvány
működésére szolgálnak.
„Célunk a rászorulók felkarolása, legyenek azok gyermekek,
felnőttek vagy családok” – nyilatkozta Gombos Adrienn, az alapítvány vezetője. A központ helyiségei jó lehetőséget kínálnak a
személyes foglalkozásokra, a beszélgetésekre és a közösségi
programokra is. Az alapítvány céljai között szerepel, hogy segítse a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből
szabadultaknak a társadalomba való visszailleszkedését. Sokuk
számára ugyanis segítség és lehetőségek híján szinte egyenes út
vezet újra a bűn világába, és így a börtönbe.
Forrás és fotó:
Szombathelyi Egyházmegye

Scheuring M. Krisztina nővér, az Isteni
Szeretet Leányai közösség tagja így emlékezett vissza az énekpróbákra:
„A kongresszus himnuszát is előre
megtanultuk, nem is akárhogy! Az iskolásokat összegyűjtötték a VIII. kerületben. A Tavaszmező utcában, emlékezetem szerint, egy nagy üres telek volt, ott
gyűltünk össze a szabadban, és ott tanították nekünk a kongresszusi éneket.
Maga Koudela Géza is jelen
volt. Először a szöveget ismételgettük, majd megtanultuk a
dallamot is” – mondta nővér a
nek.szerzetesek.hu weboldalnak.
Az apáca arról is beszámolt,
hogy a katolikus iskolák növendékein kívül az állami iskolákból is szép számmal hozták a diákokat a hitoktatók, az
egész országot áthatotta a készülődés lelkülete. „Sokan voltunk, csoportokban álltak az
iskolák, Koudela Géza maga
mutatta a ritmust. Ott nagyjából megtanultuk a himnuszt,
és utána az iskolában többször
gyakoroltuk.”

Szeretetben élt
Eltemették Lukácsi Géza kadarkúti plébánost
A Győr-Moson-Sopron megyei Cirák község Szent Mihály-templomában tartott gyászmise után, június 8-án
Varga László kaposvári megyéspüspök a helyi temetőben
örök nyugalomra helyezte Lukácsi Géza kadarkúti plébánost.
A szentmisén Stix Tamás ladi plébános így fogalmazott a búcsúbeszédében: „Nagy kincstől búcsúzunk. Sokat köszönhetünk Géza atyának, aki szeretetben élt közöttünk.”
A szentmise végén Karsai József, Kadarkút város polgármestere búcsúzott az elhunyttól: „1991 tavaszán Lukácsi Géza atya
Kadarkútra érkezett, Krisztus Urunk küldötteként. Hamar befogadták az emberek, és részese lett az életünknek. Osztozott
örömünkben, amikor megkeresztelte a gyermekeinket és amikor a házasság szentségében részesítette őket. Illetve osztozott
bánatunkban, amikor szeretteinket búcsúztatta. Lukácsi Géza
atya a Jóisten szeretetét közvetítette Kadarkúton.”
Lukácsi Géza Kapuváron született 1957. október 28-án.
1987. június 18-án Veszprémben szentelték áldozópappá.
1987–1988-ban az ajkai Jézus Szíve-templom, 1988 és 1991 között a nagykanizsai Jézus Szíve-templom káplánja volt. 1991től kadarkúti plébánosként szolgált, 1992 és 2002 között Csököly és Mike oldallagos ellátásával. 2006-tól 2017-ig börtönlelkészi szolgálatot is teljesített.
Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Kling Márk

Felséges
dallamok
A mára már népénekké vált Győzelemről énekeljen eucharisztikus himnusz zeneszerzője Koudela Géza pap volt, szövegírója pedig Bangha Béla jezsuita szerzetes.
Koudela, miután édesanyjának zongorán
előadta az eucharisztikus kongresszusra
komponált himnuszát, eszméletét vesztette. A kórházi kezeléseknek köszönhetően még két évet élt, azonban 1939-ben,
45 évesen elhunyt. Zenei példaképe Liszt
Ferenc volt, aki 1858-ban belépett a ferences harmadrendbe.

Aki így tudja, annak szabad
Liszt Ferenc nem élhette meg a kongresszust, de művében, a Krisztus című
oratóriumában valamiképpen mégis jelen lehetett az eseményen. 1938. május
28-án, a nemzetközi kongresszus utolsó
estéjén az operaház 20 órai kezdettel tűzte műsorára a közel három órás oratórium részleteinek bemutatását.
A zeneszerző tizenhárom éven át dolgozott ezen a művén, 1866-ban fejezte be.
A munka elhúzódásának egyik oka a szövegalkotás lehetett: több embert is fel
akart kérni a megírására, de végül maga
állította össze, bibliai szövegekből és a
katolikus liturgia egyes textusaiból. A
gregorián énekek dallamvilágát idézte
meg művében. Bár Liszt Krisztus életét
dolgozta fel, mégis inkább a katolicizmus
eszmevilágát, a hit alapvető igazságait
mutatja be, semmint a központi alakot,

Jézust – írta Várnai Péter zenetörténész az
Oratóriumok könyve című művében.
Az 1938-as májusi, illetve az októberi
– már teljes – előadást a méltán híres
Oláh Gusztáv rendezte.
A korabeli Új Magyarország kritikusa
így jellemezte a produkciót: „Ifjabb Oláh
Gusztáv életének legszebb sikerét aratta
a Krisztus-oratórium jelenetekre tagozásával, rendezésével és káprázatos díszleteivel. (...) Az Operaház kísérlete, hogy a
szem látványosságával keretezze Liszt
zenéjét, szentségtörésnek számított volna
még csak a háború előtt is.” A kritikus
hozzátette, hogy a filmcsodákkal elkényeztetett műélvező emberek megszokták és igényelték a látványosságot. Oláh
Gusztáv pedig „a szem káprázatát harmonikusan össze tudja egyeztetni a fül
gyönyörűségével is”. Egy másik lap, Az
Est kritikusa hasonlóan vélekedett:
„Hogy szabad-e hangversenydobogóra
képzelt remekművet színpadra átkölteni? Aki így tudja, annak szabad.”
Minden elemében átgondolt, alaposan
megtervezett volt a kongresszus. A program részeként bemutatták Mozartnak az
Oltáriszentség tiszteletére írt művét is. A
korabeli sajtó szerint 1938-ban játszották
először Magyarországon. A litánia szövegében elhangzik a kongresszus Szent
Ágostontól vett jelmondata: „A szeretet
köteléke.” Ez is rávilágít arra, hogy a
szervezők a legapróbb részletekig összecsiszoltak mindent. Zeneileg, művészileg,
lelkiségben és híradástechnikai szempontból is. Ez a teljesség adta az emberek
számára az életre szóló élmény érzését.

Ezerkétszázan
„Nem akadt a magyar egyházi zenének olyan intézménye, ágazata és iránya, amely
ne kapcsolódott volna a kongresszus céljaihoz és ünnepélyeihez!” – olvasható az emlékkönyvben. Talán ennek a szellemiségnek köszönhető, hogy
a budapesti templomok énekkaraiból a zárómisére ezerkétszáz fős kórust tudtak összeállítani. A harsonák megszólaltak, az énekkar pedig a „Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat” felséges dallamait énekelte.
Kaszab Luca Dorottya
Fotó: Mek.oszk.hu
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Ismét látogatható
a Vatikáni Múzeum
Közel három hónap zárvatartás után, június 1-jén újra
megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt a Vatikáni Múzeum. Az olaszországi orvosok, ápolók és az egészségügyi intézmények dolgozói a koronavírus-járvány idején
nyújtott rendkívüli szolgálatukért hálából egy hétig ingyen látogathatják a múzeumot és a Castel Gandolfó-i
pápai villákat.
A vatikáni múzeumegyüttes a világ egyik legismertebb művészeti gyűjteménye,
amely válogatást nyújt az
egyiptomi, az etruszk, a görög, a római és a keresztény
kultúra remekműveiből. Raffaello stanzái, Michelangelo freskói a Sixtus-kápolnában felbecsülhetetlen értéket képviselnek az egész emberiség számára. A II. Gyula pápa által
alapított gyűjteményt képzőművészeti, etnológiai, modern
és kortárs művészeti tárlatok
gazdagítják.
A lehető lejobban szeretnék
megosztani a közönséggel ezt
a történelmi, művészeti és hitbeli kulturális örökséget – fogalmazott az újranyitáskor
Barbara Jatta, a Vatikáni Múzeum igazgatója. Újdonságokkal
is találkoznak a látogatók: restaurálták a Konstantin-termet,
a Raffaello-stanzák egyikét. A
festőművész halálának 500.
évfordulója alkalmából felújították a Vatikáni Képtár Raffaello-termét is.
*
A Vatikáni Kormányzóság
közlése szerint június 8. és 13.
között az olaszországi köz- és
magánegészségügyben dolgozók számára ingyenes belépést biztosítottak a Vatikáni

hoz igazítják. Andrea Arcangeli, a vatikáni Egészségügyi
Igazgatóság igazgatóhelyettese elmondta: a Vatikáni Múzeumban is érvényben vannak a
higiénés és a távolságtartási

2020. június 21.
NAGYVÁRAD

Patachich püspök címere kerül
a püspöki palota homlokzatára
A kívül már felújított nagyváradi püs- elkészíteni egy olyan tervet, amely a lehető
pöki palota homlokzatán elhelyezték legközelebb áll az eredetihez – mondta Fekete
Patachich Ádám püspök (hivatalban: Tibor.
1759–1776), az építtető címerét.
Fekete Tibor képzőművész műhelyében több
hónapos munka eredményeként készült el a mű.
A legnagyobb kihívást az
eredeti címer képének régi, hiányos források alapján történő összeállítása
jelentette. Kevés nyoma
maradt az eredeti címernek, csupán néhány elmosódott fotó, pár grafika. Ezek alapján kellett

Múzeumba, hálából a válsághelyzetben nyújtott rendkívüli erőfeszítéseikért.
A pápák Castel Gandolfó-i
nyári rezidenciáját és a hozzá
tartozó Barberini-kerteket június 6-án nyitották meg. Itt június 6–7-én, majd 13–14-én ingyenesen fogadták az orvosokat, az ápolókat és minden
egészségügyi dolgozót. A
Castel Gandolfó-i Apostoli Palota és a kertek csak hét végén, a Vatikáni Múzeum honlapján történő regisztráció
után látogathatók. Egyelőre
nem indítják újra a vatikáni
vasútállomásról a Pápai Villákhoz közlekedő járatot.
A látogatásra vonatkozó
rendkívüli szabályokat a járványügyi helyzet alakulásá-

rendelkezések.
Belépéskor
mindenkinek ellenőrzik a testhőmérsékletét, és kötelező a
szájmaszk viselete. A nyitvatartás teljes ideje alatt orvosiegészségügyi állomás működik a múzeumban.
A belépéshez előzetesen interneten kell regisztálni a Vatikáni Múzeum honlapján. Az
online foglalást most díjmentessé tették a helyzetre való tekintettel. Átmenetileg felfüggesztették a hónap utolsó vasárnapján esedékes ingyenes
belépést.
Nyitott, környezetbarát panorámabuszokkal lehet megtekinteni a Vatikáni Kerteket,
bepillantva a Vatikánvárosi
Állam zöld szívébe.
Forrás és fotó: Vatican News

Visszakerült a prágai
Óváros térre a Mária-oszlop
Prága történelmi központjába, az Óváros térre június 4-én visszakerült annak
a barokk Mária-oszlopnak a másolata,
amit 1918 novemberében, röviddel a
Habsburg-monarchia összeomlása után
döntött le a tömeg egy tüntetésen, mert
az oszlopot a Csehország fölötti osztrák
és katolikus uralom jelképének tartották.
Balga Zoltánnak, a prágai magyar közösség plébánosának írását olvashatják.
Még egy évvel ezelőtt
is arról olvashattunk a
Magyar Kurír hasábjain,
hogy a prágai önkormányzat ellenzi a lerombolt Mária-szobor visszaállítását. Tavaly nyáron
Petr Vána szobrászművész
területfoglalási engedély
nélkül felszedte a kövezetet az eredeti oszlop helyén, és jelképesen nekifogott a szobor felállításának. A hatóságok azonnal
leállíttatták a munkálatokat, noha a szobrász korábban engedélyt kapott
az építésügyi hivataltól a
szobor elhelyezésére.
A Mária-oszlopot 1918ban rombolták le az Óváros téren tüntető csehek. A
rendszerváltás óta heves
vita zajlik az 1918-as szobordöntögetések során lerombolt műemlékek újbóli felállításáról. Úgy
tűnt, ennek a vitának esik áldozatul az Óváros
téri Mária-oszlop is, az erőviszonyok változásának eredményeképpen idén mégis sikerült a
visszaállítás.
Az oszlopot a prágaiak eredetileg 1650-ben,
hálájuk jeléül, fogadalomból emelték, amiért a

harmincéves háború végén Szűz Mária segítségét kérve legyőzték a túlerőben lévő svéd seregeket, és így a város megmenekült. Az Óváros
téren álló monumentális Husz János-szobrot is
úgy helyezték el 1915-ben, hogy Husz tekintete
a Mária-szoborra nézzen. A tragikus fehérhegyi csata után az Óváros téren kivégzett protestáns cseh nemesek emléke az évszázadok
során lassan felülírta a harmincéves háború
győztes lezárása miatt Szűz Mária iránt érzett
hálát, és Csehszlovákia
megalakulásakor, 1918.
november 3-án a feldühödött tömeg valamiért úgy
érezte, a szobor ledöntésével tudja kifejezni a Habsburgok iránti gyűlöletét.
Eredetileg szeptemberre tervezték a szobor viszszaállítását. Miért alakult
úgy, hogy pont a magyar
nemzeti
összetartozás
napján, a trianoni szerződés aláírásának 100. évfordulóján valósították meg,
nem tudhatjuk. Nekünk,
katolikus magyaroknak
azonban ez szép és mélyebb jelentőséget hordozó gesztus, mint csupán
egy lerombolt szobor viszszaállítása. Példa a múlttal
való megbékélésre, a vallási és nemzeti párbeszédre, az előremutató jövőképre. Ahogy Husz János
és Szűz Mária újra együtt állnak Prága leghíresebb terén, békét és egyetértést szimbolizálva az igazán fontos kérdésekben, úgy nekünk
is meg kell békülnünk a múltunkkal, hogy
szép legyen a jelenünk és a jövőnk.
Fotó: Balga Zoltán

A címer megalkotása nagy
kihívást jelentett a mérete miatt is, hiszen egy három méter
magas és három méter széles
műről van szó – tette hozzá a
művész.
A 9 négyzetméteres domborművet darabokból illesztették össze, azután méltó helyére emelték. A palota főbejárata
fölötti homlokzatra került, az
egyházmegye egykori vezetője
iránti tisztelet jeleként. Ezzel
befejeződtek a nagyváradi
püspöki palota felújításának
munkálatai.
Forrás és fotó:
Nagyváradi Egyházmegye

Hagia Szophia:
újra mecset lehet
A török államtanács a július
2-ára tervezett ülésén tárgyal
annak lehetőségéről, hogy az
isztambuli Hagia Szophia
(Ajia Szofia, Szent Bölcsesség)
monumentális épületét újra
megnyissa a muszlim vallásgyakorlás számára. Ezzel
semmissé tennék a török kormánynak azt az 1934-ben
hozott döntését, melynek
értelmében a Konstantinápoly 1453-as oszmán
elfoglalása után mecsetként szolgáló egykori bizánci bazilikát egyszerű
múzeummá alakították
át.
Az államtanács, azaz a
legfelsőbb közigazgatási
bíróság határozata nagy
horderejű hivatalos álláspontot képvisel majd, és
egyúttal megmutathatja,
hogy a török politikai vezetés bizonyos körei sikerrel gyakoroltak nyomást annak érdekében,
hogy az Hagia Szophia
újból megnyíljon a muszlim
vallási kultusz előtt.
Az elmúlt napokban a török
sajtó által kiszivárogtatott információk szerint maga az elnök, Recep Tayyip Erdoğan
adott utasítást arra, hogy eljárás induljon az épületegyüttes
rendeltetésének megváltoztatása érdekében, vagyis azért,
hogy az Hagia Szophia ismét a
muszlim vallásgyakorlás színhelyévé váljon, ugyanakkor továbbra is fogadni tudja az odalátogató turisták tömegeit.
A török vezetés szándéka
azonban világszerte heves reakciókat váltott ki, és az ügy

geopolitikai konfliktusok táptalajává is vált. A leghatározottabb módon foglalt állást
mások mellett az ország nagymuftija által vezetett egyiptomi Fatva Háza (Dar al-Ifta alMiszrija) nevű szervezet,
amelynek feladata irányadó
megnyilatkozások közzététe-

szólalt: szerinte „a jelenleg
múzeumként működő Hagia
Szophia rendeltetésének megváltoztatására tett kísérletek a
vallások közötti egyensúly
meggyengülését és eltiprását
okozhatják”.
Törökországi politikai elemzőként Orhan Bursalı, a Cum-

le, valamint a Korán előírásainak megvalósításával kapcsolatban felmerülő kétségek és
ellentmondások feloldása. A
szervezet az Egyiptom és Törökország között fennálló, a líbiai színteret illetően is súlyos
konfliktushelyzetben szólalt
meg, és Konstantinápoly oszmán meghódítását megszállásnak nevezte, álnok tettnek
bélyegezve ezáltal az Hagia
Szophia-bazilika mecsetté alakítását is.
Az épület körüli vitákban
Hilarion Alfejev metropolita, a
Moszkvai Patriarkátus külügyi osztályának vezetője is fel-

huriyet című napilap vezércikkírója is véleményt mondott: a közelmúltban megjelent írásában azt állította, az
Hagia Szophia kérdése a török politikai vezetők számára
kampányfogás, amellyel rámutathatnak „a külső ellenségekre”, rájuk zúdítva ezáltal a
közvélemény haragját. Mindezt egy gazdasági válság közepette teszik, amelynek
egyik oka a jelenleg is zajló világjárvány.
Forrás: Fides
Fordította:
Balláné Sárközi Jáhel
Fotó: Pixabay

