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Az MKPK Állandó Tanácsának közleménye 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Állandó Tanácsa június 23-án az alábbi köz-

leményt jelentette meg: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa az elmúlt
napokban megjelent hírekre reagálva szomorúságának ad hangot és elfogadhatatlannak
tartja, hogy szakrális jelképeinket és szent ünnepeinket különböző ideológiák saját önös
céljaik érdekében használják fel.

Budapest, 2020. június 23. 

Közel 
a természethez és 
az evangéliumhoz

Napközis tábor 
a Sacré Cœur-nővéreknél

Több mint húsz éve fogad nyaranta napközis
táborba általános iskolásokat a Szent Szív
Társaság (Sacré Cœur-nővérek). Középiskolás
önkéntesekkel bibliai történetek elevenednek
meg játékukban. Június 24-én látogattunk el a
budai Forrás Lelkiségi Központban tartott tá-
borba.

Odafigyelve 
az Úr sugallataira 
Találkozás Puskás Antal pálos

tartományfőnökkel

Május közepén Arnold Chrapkowski pálos generális a
rendi tanács jóváhagyásával – Csóka János tartomány-
főnök és a tartományi tanács tagjai hivatali idejének le-
jártával – Puskás Antalt, a budapesti kolostor jelenlegi
házfőnökét nevezte ki a Magyar Pálos Rend tartomány-
főnökévé. A június 1-jén hivatalba lépett új tartomány-
főnökkel a gellérthegyi Sziklatemplomban beszélgettünk. 

Már nagyon fiatalon, húszévesen belépett a rendbe. Hívő katolikus
családba született, vagy más módon jutott el az Úrhoz?

– A szüleim nem voltak hívő emberek. Egy kis felvidéki fa-
luból, Helembáról származom. Nagymamám néha elvitt a
templomba, elsőáldozó is voltam tizenhárom éves koromban,
de mindez csupán kötelezettséget jelentett számomra, amit le
kell tudni, aztán megy tovább az élet. A hittel először a sorka-
tonai szolgálatom idején ismerkedtem meg mélyebben. Ti-
zennyolc-tizenkilenc évesen az ember már keresni kezdi a na-
gyobb összefüggéseket. Összebarátkoztam két evangélikus fi-
úval, akik elvittek egy fiatalokból álló közösségbe; az nagyon
megragadott. Ráébredtem, hogy másképpen is jól érezhetem
magam, nem csak néhány üveg sör társaságában.

(Folytatás a 9. oldalon.)

Fotó: Merényi Zita

Gyerekek bujkálnak a bozótos, ősfás kertben.
Számháború folyik a Forrás Lelkiségi Központ tábo-
rában. Nagy terület, jól el lehet rejtőzni. Az egyik sa-
rokban lepedőkből, függönyökből épített bunker. A
Sacré Cœur-nővérek által szervezett nyári bibliai ját-
szó napközis tábor harmadik napján vagyunk hivata-
losak betekinteni életükbe. Az első órában megbizo-
nyosodunk róla, a tábor felülírja mindazt, ami általá-
nos vélekedés szerint szükséges ahhoz, hogy gyere-
kek jól érezzék magukat egy táborban. Itt nincs ötféle
extra program, nincsenek különleges eszközök, de a
kertben szabadon szaladgáló, az árnyas teraszon be-
szélgető gyerekek kezében egész idő alatt egyetlen
unaloműző mobiltelefont sem látni. 

(Folytatás a 8. oldalon.)

Fotó: Merényi Zita

Szent László bátorsága
és kegyessége 

A lovagkirály győri ünnepe

Veres András megyéspüspök június 27-én a Nagyboldogasszony-székesegyházban
beiktatta a győri székes- és a soproni társaskáptalan új tagjait. A szertartást megtisz-
telte jelenlétével Marton Zsolt váci megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri püs-
pök és Németh László győri nagyprépost, általános püspöki helynök.

Szent László király ünnepét kanonoki beiktatással, koszorúzással, szabadtéri szent-
misével és fogadalmi körmenettel ünnepelte a papság és a hívő közösség a győri Káp-
talandombon.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A Szentatya június 17-
én Mózes imájáról el-
mélkedett a délelőtt tar-
tott katekézisében. Mó-
zest Jézus előképeként
elénk állítva arra buzdí-
tott, hogy mi se mond-
junk le az emberekről,
hűségesen tartsunk ki
mellettük, és legyünk hi-
dak Isten és az emberek
között. Ferenc pápa tel-
jes katekézisének fordí-
tását közreadjuk.

Kedves testvérek, jó napot kí-
vánok!

Az imádság témájának
szentelt katekéziseink során
lassanként rájövünk, hogy Is-
ten sosem szerette, ha „köny-
nyű” imádkozóval akad dol-
ga. És Mózes sem „piskóta”
beszélgetőpartner, meghívá-
sának első napjától fogva.

Amikor Isten meghívja, em-
berileg nézve Mózes egy „ku-
darcot vallott” ember. A Kivo-
nulás könyve szökevényként
ábrázolja őt Midián földjén. Fi-
atalemberként megesett a szí-
ve a népéhez tartozó embere-
ken, és fel is lépett az elnyo-
mottak védelmében. De hama-
rosan ráébred, hogy jó szándé-
kai ellenére kezéből nem igaz -
ságosság, hanem erőszak szár-
mazik. S ekkor szertefoszlanak
dicsőségről szőtt álmai: Mózes
már nem ígéretes tisztviselő,
akire gyors karrier vár, hanem
egy lehetőségeit elszalasztó
ember, aki most egy nyájat le-
geltet, mely ráadásul nem is az
övé. És éppen a midiáni pusz-
taság csendjében hívja meg Is-
ten Mózest az égő csipkebo-
kornál történő kinyilatkozta-
tásra: „»Én vagyok atyád Iste-
ne: Ábrahám Istene, Izsák Iste-
ne, Jákob Istene.« Erre Mózes
eltakarta arcát, mert félt Istenre
tekinteni.” (Kiv 3,6)

Isten szól hozzá, meghívja
őt, hogy újból vegye gondjai-

ba Izrael népét, de Mózes el-
lenvetéseket tesz. Előhozako-
dik félelmeivel, és kifogásokat
emel: nem méltó a küldetésre,
nem ismeri Isten nevét, nem
hisznek majd neki az izraeli-
ták, dadogva beszél… Sok ki-
fogást emel. A mondat, amely
leggyakrabban elhagyja Mó-
zes ajkát, Istenhez intézett
minden imájában, az a kérdés,
hogy „miért”. Miért küldtél
engem? Miért akarod felsza-
badítani ezt a népet? Sőt, a
Pentateuchusban [a Mózesnek
tulajdonított könyvekben] egy
drámai szakasz is található,
ahol Isten szemére veti Mó-
zesnek a bizalom hiányát,
mely akadálya lesz annak,
hogy belépjen az ígéret földjé-
re (vö. Szám 20,12).

Ezekkel a félelmekkel, ez-
zel a gyakran ingadozó szív-
vel hogyan tud Mózes imád-
kozni? Ráadásul úgy tűnik,
hogy Mózes ugyanolyan em-
ber, mint mi. És ez velünk is
megtörténik: amikor kétségek
gyötörnek, ugyan hogyan
imádkoznánk? Nincs ked-
vünk imádkozni.

És épp eme gyengesége, és
nem annyira ereje az, ami szí-
ven üt bennünket. Isten meg-
bízta, hogy átadja a törvényt a
népnek, ő az istentisztelet
megalapítója, a legmélyebb
misztériumok közvetítője,
mégsem szűnik meg emiatt
szolidaritást érezni, szoros
kapcsolatban állni népével,
különösen a kísértés és a bűn-
beesés órájában. Mindig kötő-
dik a néphez. Mózes sosem
veszítette el népének emlékét.

És ez a pásztorok egyik nagy-
sága: nem megfeledkezni a
népről, nem megfeledkezni a
gyökerekről. Pál erről beszél
szeretett fiatal püspökének, Ti-
móteusnak: „Emlékezz anyád-
ra és nagyanyádra, a gyökere-
idre, népedre!” (2Tim 1,5) Mó-
zes olyan szoros, baráti kap-
csolatban állt Istennel, hogy
szemtől szemben beszélhetett
vele (vö. Kiv 33,11); és annyira
közel marad az emberekhez,
hogy irgalmat érez irántuk bű-
neik miatt, kísértéseik miatt és
a hirtelen támadt honvágyuk
miatt, melyet a száműzöttek a
múlt iránt éreztek, amikor
visszatekintettek az Egyip-
tomban töltött időkre.

Mózes nem tagadja meg Is-
tent, de nem tagadja meg né-
pét sem. Összhangban áll sa-
ját vérével, összhangban cse-
lekszik Isten hangjával. Mózes

tehát nem egy tekintélyelvű,
despotikus vezető; mi több, a
Számok könyve úgy határoz-
za meg, mint aki „alázatosabb
és szelídebb, mint bárki a föl-
dön” (vö. Szám 12,3). Kivált-
ságos állapota ellenére Mózes
sosem hagy fel azzal, hogy a
lélekben szegények csoportjá-
hoz tartozzon, akik Istenbe
vetett bizalmukat viszik úti
eledelül mindennapi életük-
ben. A nép embere.

Így a Mózesre leginkább
jellemző ima a közbenjárás
lesz (vö. A Katolikus Egyház
katekizmusa [KEK] 2574.). Is-
tenbe vetett hite teljes egysé-
get képez a népe iránt táplált
apai szeretet érzésével. Az
Írás általában a magasba, Is-
ten felé emelt karokkal ábrá-
zolja, mint aki híddá teszi sa-
ját személyét ég és föld között.
De még a legnehezebb pilla-

natokban, még azon a napon
sem érzi úgy, hogy el kellene
fordulnia népétől, amikor az
elutasítja Istent és őt magát
mint vezetőt, hogy aranybor-
jút készítsen magának. Ők az
én népem! Ők az én népem!
Ők az én népem! Nem tagadja
meg sem Istent, sem a népet.
Ezt mondja Istennek: „Nézd,
a nép nagy bűnt követett el, és
aranyból csinált magának is-
tent. Mégis bocsásd meg vét-
két… ha nem, akkor törölj ki
engem a könyvedből, amelyet
írtál.” (Kiv 32,31–32)

Mózes nem cseréli el a né-
pet. Ő híd, közbenjáró. Mind-
kettő fontos, a nép és Isten, ő
pedig középen van. Nem adja
el népét karrierje érdekében.
Nem törtető, hanem közbenjá-
ró: népéért, az ő testéért, törté-
nelméért, népéért és Istenért,
aki meghívta őt. Ő a híd.

Milyen szép példa minden
pásztor számára, akiknek „hi-
daknak” kell lenniük! Ezért
hívják őket pontifexnek, hi-
daknak. A pásztorok hidak a
nép között, amihez tartoznak,
és Isten között, akihez hivatá-
suknál fogva tartoznak.
Ugyan így Mózes: „Bocsásd
meg vétküket… ha nem, akkor
törölj ki engem könyvedből,
amelyet írtál. Nem akarok kar-
riert csinálni népem nélkül.”

Ez az az ima, amelyet az
igazi hívők ápolnak lelkiéle-
tükben. Még ha megtapasztal-
ják is az emberek hiányossá-
gait és Istentől való távolsá-
gát, ezek az imádkozók nem
ítélik meg őket, nem utasítják
el őket.

A közbenjárás hozzáállása
a szentekre jellemző, akik Jé-
zust követve „hidak” Isten és
népe között.

Ebben az értelemben Mó-
zes volt Jézusnak, a mi pártfo-
gónknak és közbenjárónknak
a legnagyobb megjövendölője
(vö. KEK 2577.). Jézus ma is a
pontifex, a híd köztünk és az
Atya között. Jézus közbenjár
értünk, megmutatja az Atyá-
nak a megváltásunk áraként
szerzett sebeket, és közbenjár.
Mózes pedig Jézus előképe,
aki imádkozik ma értünk, aki
közbenjár értünk.

Mózes arra buzdít bennün-
ket, hogy magának Jézusnak a
lángolásával imádkozzunk,
járjunk közben a világért, és
emlékezzünk arra, hogy a vi-
lág – minden gyengesége elle-
nére – mindig Istenhez tarto-
zik. Mindenki Istenhez tarto-
zik!

A legnagyobb bűnösök, a
legádázabb bűnözők, a leg-
korruptabb vezetők Isten
gyermekei, Jézus pedig érzi
ezt, és közbenjár mindenkiért.
És a világ az igaz ember áldá-
sának köszönhetően él és vi-
rágzik, a könyörület, a meg-
szánás, az irgalom azon imá-
jának köszönhetően, amellyel
a szent, az igaz, a közbenjáró,
a pap, a püspök, a pápa, a vi-
lági hívő, bármelyik megke-
resztelt ember szüntelenül
fordul Istenhez az embere-
kért, bárhol és a történelem
bármelyik percében. Gondol-
junk Mózesre, a közbenjáróra!
És amikor kedvünk támad
megítélni valakit, és dühösek
vagyunk belül – az nem baj,
ha dühösek vagyunk, de az
baj, ha megítélünk bárkit is –,
járjunk közben érte: ez sokat
segít nekünk!

Fordította: 
Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Ítélkezés helyett imádkozzunk, 
járjunk közben az emberekért

XVI. Benedek emeritus pápa
június 18-án a németországi
Regensburgba utazott, hogy
meglátogassa beteg fivérét,
Georg Ratzingert. Június 22-
én kora délután az emeritus
pápa ötnapos távollét után
visszatért Németországból a
Vatikánba.

XVI. Benedeket még indulása
előtt, június 18-án reggel fölkereste
Ferenc pápa a vatikáni Mater Eccle -
siae-monostorban.

Útjáról hazatérve a 93 éves nyu-
galmazott pápa így fogalmazott:
„Fáradt és kimerült vagyok, de elé-
gedett.”

Az emeritus pápa június 22-én
délelőtt vett búcsút a regensburgi
szemináriumtól, majd autóval uta-
zott Münchenbe, ahol kíséretével
együtt repülőgépre szállt, és 13 óra-
kor megérkezett a római Ciampino
repülőtérre. A kerekesszékben uta-
zó XVI. Benedeket személyi titkára,
Georg Gänswein érsek, egy vatikáni
csendőrtiszt és egészségügyi sze-
mélyzet kísérte. 

A müncheni repülőtéren Rudolf
Voderholzer regensburgi püspök bú-
csúztatta a nyugalmazott pápát. El-
mondta, hogy indulása előtt XVI.
Benedek még egyszer látni akarta
Georg bátyját. Így az öt nap alatt ki-
lenc alkalommal találkozott egy-
mással a két testvér.

Az emeritus pápa látogatása ma-
gánjellegű volt, ezért semmiféle hi-
vatalos programra nem került sor,
és a testvéri találkozások a sajtó tá-
vollétében történtek. Június 19-én,

Jézus szent szívének ünnepén a két
testvér együtt misézett a regensbur-
gi szeminárium kápolnájában. 

A látogatás minden bizonnyal
egyik legszemélyesebb mozzanata
volt, amikor Regensburg Ziegets dorf
negyedének temetőjében felkeresték
szüleik, idősebb Joseph Rat zin ger és
Maria Rieger sírját. A két pap testvér
együtt imádkozott, majd XVI. Bene-
dek szenteltvízzel hintette meg szü-
leik sírját. Édesapjuk egykor csen-
dőrtiszt volt, édesanyjuk a férjhez-
menetele előtt szállodai szakácsként
dolgozott. A testvérek elmentek nő-
vérük sírjához is.

Egy másik látogatás keretében a
nyugalmazott pápa meglátogatta a
Pentling városrészben álló házat,
ahol professzori évei alatt lakott.
München, Bonn és Münster egyete-
mei után Tübingenből 1969-ben ér-
kezett Joseph Ratzinger a Regens-
burgi Egyetemre, ahol dogmatikát
tanított egészen 1977-ig. Az utolsó
évben rektorhelyettesként is szol-
gált, münchen-freisingi érsekké tör-
ténő kinevezéséig. Az épületben,
ahol egykor egyetemi tanárként la-

kott, most egy róla elneve-
zett intézet működik, amely
termékeny szellemi öröksé-
gét gondozza.

Rövid regensburgi látoga-
tása alatt a szemináriumban
találkozott Nikola Eterović ér-
sekkel, berlini apostoli nun-
ciussal, aki Benedek pápasá-
ga alatt a püspöki szinódus
főtitkára volt. 

Markus Söder bajor mi-
niszterelnök is jelen volt a

müncheni repülőtéren XVI. Bene-
dek búcsúztatásakor. Rámutatott:
Nagy megtiszteltetés érte Bajoror-
szágot a nyugalmazott pápa látoga-
tásával, ami nagy örömet szerzett
neki, és amit az emberiesség jelének
tekint.

Rudolf Voderholzer regensburgi
püspök a müncheni repülőtéren
megköszönte az emeritus pápa láto-
gatását, és megígérte neki, hogy
gondoskodnak a bátyjáról. Beszá-
molt arról is, mekkora örömet jelen-
tett számára, hogy a két testvér vá-
gya teljesülhetett, és találkozhattak
egymással. Elégedett azzal is, hogy
a magánlátogatás zavartalanul le-
zajlott, és megerősítést hozott – fo-
galmazott a püspök.

Jóllehet az emeritus pápa látoga-
tása és a koronavírus-járvány miatt
különleges biztonsági intézkedések
voltak érvényben Regensburgban,
időről időre hívő emberek lelkes
csoportja gyűlt össze a szeminári-
um környékén, és imádkoztak a két
Ratzinger testvérért.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News

Ferenc pápa levélben fejezte ki
együttérzését a korábbi Forma–
1-versenyzőnek, majd para lim -
piai bajnoknak, Alex Zanar -
dinak, aki súlyos fejsérülést
szenvedett június 19-én, amikor
egy olasz versenyen teherautó-
val ütközött.

A La Gazzetta dello Sport című lap-
ban közzétett, kézzel írt levél megha-
tó szavakkal fordul a sienai kórház
intenzív osztályán fekvő paralim -
pikonhoz. A most 53 éves Alex Za -
nardi mindkét lábát elvesztette 2001-
ben egy németországi autóversenyen.
Felépülése után kezdett handbi-
ke-ozni, és abban is kimagasló ered-
ményeket ért el: négy paralim piai
aranyérem birtokosa.

A versenyző csatlakozott Ferenc
pápa jótékonysági kezdeményezésé-
hez is, mellyel júniusban az olasz
kórházaknak gyűjtenek adományo-
kat, elsősorban a bergamói és a bre-

s ciai kórháznak, amelyek a koronaví-
rus-járvány által leginkább sújtott tér-
ségben működnek.

Zanardi sokak számára inspiráló
példakép. Mosolyogva tért vissza
2001-es súlyos balesete után, és meg-
mutatta, hogy így is lehet teljes életet
élni.

„Drága Alessandro, 
a te történeted példa arra, hogyan

lehet újrakezdeni, amikor váratlan
megállásra kényszerülünk. Te a spor-
ton keresztül arra tanítottál minket,
hogy főszereplők legyünk az életünk-
ben; a fogyatékosságot az emberség
leckéjévé tetted. Köszönjük neked,
hogy erőt adtál azoknak, akik már el-
veszítették. Ebben a fájdalmas idő-
szakban lélekben közel vagyok hoz-
zád, imádkozom érted és a családo-
dért. Isten áldjon meg és a Szűzanya
oltalmazzon!

Testvéri szeretettel:
Ferenc”

Forrás: Vatican News, CEI

Szűz Mária szeplőtelen szívének liturgikus ünnepén, június 20-án jelentet-
ték be a Vatikánban, hogy Ferenc pápa három új invokációt, fohászt fűzött a
Loretói litániához.

A megszólítások: Mater Misericor diae (Irgalmasság Anyja); Mater Spei 
(A Reménység Anyja) és Solacium Migrantium (Menekültek Menedéke).

A hírt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció titkára, Arthur Roche ér-
sek jelentette be.

Forrás: Vatikáni Rádió

A Szentatya levelet írt 
a súlyosan megsérült

paralimpikonnak

Találkoztak a Ratzinger testvérek 
XVI. Benedek visszatért a Vatikánba

Ferenc pápa három fohásszal
egészítette ki a Loretói litániát
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Kanonoki esküt tett a győri
székeskáptalan kötelékében
Reisner Ferenc, a Brenner János
Hittudományi Főiskola és
Papnevelő Intézet rektora, Lő-
rincz Béla vitnyédi plébániai
kormányzó, Németh Attila sop-
ron-kertvárosi plébánai kor-
mányzó, valamint Böcskei Győ-
ző, a győri Nagyboldogasz-
szony-székesegyház plébáno-
sa. Németh Antal kópházi plé-
bániai kormányzó pedig a
soproni társaskáptalanhoz
csatlakozott.

Veres András megyéspüs-
pök a szertartáson mondott
elmélkedésében kifejtette: a
Győri Egyházmegyében már
az alapításkor, Szent István ko-
rában létrejött az a testület,
amelynek feladata a püspök
segítése volt az egyházmegye
szervezésében, a különböző
intézmények létrehozásában
és működtetésében. A II. vati-
káni zsinat után az egyházme-
gyei tanácsosok testületének
tagjai lettek a püspökök köz-
vetlen segítői, de megmaradt
a lehetőség a káptalani hagyo-
mány megőrzésére. Veres
András püspök a pap testvé-
reivel úgy határozott, hogy
fontos továbbvinni ezt a ha-
gyományt. A megtisztelő ka-
nonoki címet olyan lelkipász-
torok nyerhetik el, akik szol-
gálatukkal bizonyították, hogy
az Egyházhoz, Krisztushoz,
az egyházmegyéhez és a püs-
pökhöz hűségesen dolgoznak. 

A kanonoki beiktatás után
a Győri Egyházmegye, vala-
mint a helyi társadalmi és
közélet képviselői elhelyezték
a megemlékezés koszorúit a
lovagkirály káptalandombi
szobránál. A koszorúzás után
következett az ünnepi szabad-
téri szentmise, amelynek
főcelebránsa Marton Zsolt vá-
ci megyéspüspök volt. A szer-

tartáson Veres András győri
megyéspüspök és Pápai Lajos
nyugalmazott győri püspök
koncelebrált a jelen lévő pap
testvérekkel.

Prédikációjában Marton
Zsolt püspök a következőket
mondta:

A középkor legnépszerűbb
magyar szentje László. Miért?
A magyar nép áhítatos, távol-
ságtartó tisztelettel tekintett
Szent Istvánra, de az a krisz-
tusi ideál, amit felállított, még
nagyon új volt a nép számára,
és nagyon magas követelmé-
nyeket támasztott vele szem-
ben. Szent Imrét csodálták, de
szűzi életállapota és életáldo-
zata mintha csak az erre elhí-
vottaknak szólt volna. Lászlót
azonban mindenestül a magá-
énak érezte a magyar nép. Ő
lett a szent magyar király ide-
álja. A középkori templomok-
ban az ő képével találkozunk
a legtöbbször. Egy vatikáni
kódexben 28 képet találunk
róla.

„A nemzet akkor válik ke-
reszténnyé, amikor eszménye-
it keresztelik meg” – írja Pro-
hászka Ottokár püspök Szent
László király méltatása kap-
csán. Eleinkről azt mondja a
tudós főpap, hogy László föl-
lépéséig a magyarok meg vol-
tak ugyan keresztelve, de a
nép még nem.

Lászlóban „virágzott ki jel-
lemző típussá a magyar ke-
reszténység; benne forrt össze
a keresztény szentség a nem-
zeti szellemmel. Addig a ke-
reszténység idegen földbe ül-
tetett fa volt: öntözte azt Ist-
ván a könnyeivel, a hithirde-
tők keresztvízzel, a vértanúk
vérükkel, meg is fogamzott,
de még nem gyökeresedett
meg úgy, hogy magába tudta
volna szívni a föld sajátos ele-
meit” – írja Prohászka.

Valóban, László személyé-
ben a pogány múltat idéző

magyar dalia (honfitársainak
eszményképe) és a szent szin-
tézist alkot. 

Mi az az ideál, amit Szent
László megtestesít? A régi ha-
gyomány három jelzőt is meg-
őrzött vele kapcsolatban: len-
gyel, bátor és kegyes. Az első
lengyelországi születésére és
kisgyermekkorára utal, mely-
nek nagy részét ott töltötte. A
második, a bátor, az állandó
jelzője lett. Még az őt dicsőítő
latin himnusz sem fordítja le
ezt a szót. A harmadik attribú-
tum, a kegyes pedig elkötele-
zett keresztény hitére utal.

László a keresztény férfi
ideálja. Az őt dicsőítő himnusz
ezt írja róla: „válladtul fogva
mindeneknél magasb”, és
„csak szépséged császárságra
méltó”. Kortársai szerint ő a
haza atlétája (athleta patriae).
A francia Saint-Gilles-monos-
tor hazánkba érkezett szerze-
tese úgy nyilatkozik róla,
hogy ő a legelegánsabb király
(elegantis si mus rex). Ő a vitéz,
a harcos, a hős mintaképe. A
középkori lovagi eszménykép
tökéletes megtestesítője. 

Egyes történészek a szemé-
re vetik kemény törvénykezé-
sét. Ám jó tudnunk, hogy a
XXI. századból visszatekintve
nem alkothatunk hiteles ké-
pet egy középkori királyról.
Szigorú törvényeinek célja az
anarchia felé tartó közállapo-
tok megfékezése és a törvé-
nyesség helyreállítása volt.
Keresztény uralkodóként azt
írja a Monte Cassinó-i apát-
nak, hogy szegény, nyomo-
rult bűnösnek tartja magát.
Arra kéri, imádkozzon érte,
mert nagyon nehéz olyan vi-
lági hivatásban élni, mint a ki-
rályság.

Szent László élete nemcsak
az erő, hanem az odaadás
megnyilvánulása is. Egész éle-
tét odaadja Egyházáért, hazá-
jáért. Szilárdan áll VII. Gergely
pápa mellett az Egyház sza-
badságáért vívott harcában.
Önfeláldozó: a mogyoródi
csatában ruhát cserél bátyjá-
val, hadd higgye az ellenség,
hogy ő a vezér, őt öljék meg
inkább. László nagylelkű is:
unokatestvére, a korábbi ki-
rály, Salamon áskálódásait új-

ból és újból megbocsátja, majd
szabadon engedi a visegrádi
várból.

Mit üzen nekünk ma Szent
László király? Azt, hogy ma-
radjunk keresztények és ma-
gyarok! Isten ajándéka, hogy
őseink megtértek. Merjünk
büszkék lenni keresztény,
nemzeti értékeinkre, legfő-
képpen magyar szentjeinkre,
Szent István királytól kezdve
Batthyány-Strattmann László
orvoson át a győri Apor Vilmos
vértanú püspökig és Salkaházi
Sára vértanú szociális testvé-
rig.

Továbbá alázattal, de bát-
ran merjük elismerni, hogy a
magyar ember éppen olyan
tehetséges, mint más nemze-
tek gyermekei. Tudjuk-e,
hogy a budapesti földalatti
Európa második metróvonala
volt, Párizst is megelőzve?
Százhúsz évvel ezelőtt a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem az
erősáramú elektronika világ-
központja volt. 2001-ben a le-
rombolt Világkereskedelmi
Központ tönkrement számító-
gépeit egy magyar cég tudta
helyreállítani. A koronavírus
elleni oltóanyag kutatásában
is élen járunk.

Úgy legyünk keresztények,
hogy eszményeinket, céljain-
kat, terveinket, álmainkat és
gondolatainkat, szavainkat,
mindennapi cselekedeteinket
is járja át a krisztusi hit. Így le-
szünk képesek elődeinkhez
méltó keresztény magyarokká
válni.

Ma is kellenek hősök és
szentek a rendkívüli helyze-
tekben. Olyan családapák, pa-
pok, szerzetesek, politikusok,
üzletemberek, gazdák, akik a
hétköznapokban is az evangé-
liumi értékek alapján gondol-
kodnak, beszélnek és cselek-
szenek — folytatta Marton
Zsolt. A lélektan kutatói sze-
rint a kisgyermek számára a

családban a férfi a rend és a
törvény képviselője. Ma is
szükség van ilyen férfiakra. A
jó törvény biztonságot ad,
mint a védőkorlát a tetőtera-
szon vagy a lánc, amibe ka-
paszkodni lehet a hegyi túrán.
Kellenek imádkozó férfiak is!
Szent László azt mondja ne-
künk: kereszténynek lenni a
férfinak is dolga. A férfi útja
nem mindig könnyű, de férfi-
ként kereszténynek lenni ma
is szent kaland. Ki a férfi? Sík
Sándor Szent Lászlóról szóló
egykori rádióbeszédében ezt
mondja: „nemcsak az az erős,
aki vállal magasabb minden-
kinél, hanem az is, aki lélek-
ben magasabb, szilárdabb má-
soknál (…). Az erő: lélek, az
erő: akarat. Az erő odaadás.
Ez a Szent László-i férfiúság”.
(Sík Sándor: Szent magyarság)

Szent László Győr pártfo-
gója, de Váchoz is köze van a
róla szóló legenda szerint. Az
első székesegyház építésének
helyét egy szarvas mutatta
meg neki és Géza bátyjának.
Ezt a jelet egyértelműen Lász-
ló ismerte föl és közölte a test-
vérével. Kérjük Szent László
királyt, segítsen nekünk, hogy
helyünket mindig megtaláljuk
korunk kihívásai között – zár-
ta beszédét a váci püspök. 

A szentmise után Veres
András megyéspüspök foga-
dalmi körmenetet vezetett a
Szent László-hermával Győr
belvárosában. Az ünnepen ze-
nei szolgálatot végzett Ruppert
István orgonaművész, székes-
egyházi karnagy; a győr-újvá-
rosi Urunk Színeváltozása-
templom szkólája, Horváth
Csa ba papnövendék vezényle-
tével; valamint a Győri Filhar-
monikus Zenekar fúvósötöse,
Németh Tamás irányításával.

Forrás: 
Győri Egyházmegye

Fotó: Krizsán Csaba/MTI

Michael A. Blume SVD apos-
toli nuncius június 26-án,
Szent Josemaría Escrivá de
Balaguernek, az Opus Dei (Is-
ten Műve) alapítójának emlék-
napján szentmisét mutatott be
a budapest-belvárosi (Szervita
téri) Szent Anna-templomban,
a személyi prelatúra magyar-
országi tagjainak jelenlétében.

Szent Josemaría Escrivá (1902–
1975) spanyol római katolikus pap,
az Opus Dei megalapítója. Egész éle-
tében fáradhatatlanul végezte apos-
toli küldetését minden társadalmi
rétegben. Szent II. János Pál pápa
1992-ben boldoggá, 2002-ben pedig
szentté avatta. Az Opus Dei a Katoli-
kus Egyház személyi prelatúrája.

Michael A. Blume a homíliájában
a következőket mondta: 

A koronavírus-járvány kezdete
óta most először mutatom be a
szentmisét nyilvánosan. Jézus Krisz-
tus gyűjtött minket egybe; Uram, kö-
szönöm neked ezt a kegyelmet.

A ti hivatásotok – az Opus Dei
tagjaiként – az evangelizáció, ami
nem más, mint Krisztus bennetek
való életének gyümölcse. Hiszen
Krisztus kegyelme árad azokból a
szívekből, amelyek befogadják őt.
Szentlelke formál és segít bennün-
ket, hogy őáltala és őbenne az imád-
ságainkban, a felebaráti szeretetben,
az evangélium hirdetése során tett
erőfeszítéseinkben egyre jobban
megtaláljuk és szemléljük Krisztust.

Őt szemléljük és hirdetjük egy olyan
világban, amely gyakran úgy tűnik,
nem ismeri Krisztust.

Pál apostol azt mondja, akiket Is-
ten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Ez
ígéret nektek és nekem is, de csak
akkor, ha valóban Isten fogadott
gyermekeiként élünk már itt, e világ-
ban.

A szentmisében hamarosan a Mi-
atyánkot fogjuk imádkozni. Ez az
imádság az Abba szóval kezdődik,
azzal a szóval, amelyet Jézus Krisz-
tus olyan gyakran mondott ki, és
amit Pál apostol is olyan szeretettel
emleget. Abba. Ez a szó összefoglalja
Jézus Krisztus egész életét, mennyei
Atyja iránti és felénk áradó szerete-
tét. A Szentlélek bennünket is segít
és formál, hogy minden napunk ez-
zel a szóval induljon, és újra meg új-
ra magunkra ölthessük Krisztust. Ő
rajtatok keresztül is szeretné meg-
mutatni magát a világnak.

Az Egyház azért létezik, hogy
megismertesse Krisztus országát a
világgal és hogy megmutassa és
megízleltesse velünk, milyen jó az
Úr. Ti is ezen fáradoztok, hiszen
evangelizáljátok a családokat, em-

bertársainkat. Sok testvérünk rajta-
tok keresztül találkozik az evangéli-
um örömhírével, az istengyermek-
ség nagyszerűségével. A felelősség
hatalmas. Mindez keresztény hivatá-
sunk lényeges eleme, amit Ferenc
pápa is gyakran emleget. A szeretet,
amely Krisztus tanítványaiból sugár-
zik, felhívja a világ figyelmét arra,
hogy az Isten társaságában élt élet
szép, logikus, értelmes és igaz.

Az evangelizáló küldetés abból a
krisztusi missziós lelkületből fakad,
amivel ő mindig, minden körülmé-

nyek között megajándé-
koz bennünket. Ez a lel-
kület nélkülözhetetlen a
koronavírus által oko-
zott világjárvány első
pillanatától fogva, amely
jól tudjuk, mennyi prob-
lémát és szenvedést ho-
zott. Elég a gazdasági
összeomlásra és a társa-
dalmi következmények-
re gondolnunk, arra a
helyzetre, amit hat hó-
nappal ezelőtt még el-
képzelni sem tudtunk.

A Krisztusról való ta-
núságtétel új perspektívái nyílnak
meg előttünk most is. Sürgősen meg
kell találnunk Krisztust a szegények-
ben, magányos embertársainkban,
azokban, akik pszichés problémák-
kal küzdenek és akik veszélyben
vannak, akik félnek, hogy elveszítik
otthonukat, tulajdonukat. Találkoz-
nunk kell Krisztussal azokban az
embertársainkban, akik elvesztették
családtagjukat, barátjukat. Sürgősen
találkoznunk kell Krisztussal azokon
az embereken keresztül is, akik elha-
gyatottnak érzik magukat. Hosszan

folytathatnánk még a felsorolást. 
A legfontosabb feladat, hogy „a sze-
retet kreativitásával” (Szent II. Já-
nos Pál pápa kifejezése) elvigyük
„Isten gyengédségének balzsamját”
minden szükséget szenvedő testvé-
rünknek.

Megkeresztelt emberek vagytok,
tehát missziós tanítványok, amit Fe-
renc pápa is gyakran hangsúlyoz. Az
elmúlt hónapokban sokan szenved-
tek közületek, vagy osztoztak mások
szenvedésében, de a küldetés min-
dig és minden körülmények között
folytatódik. A küldetés mindig
ugyanaz, bár a körülmények külön-
bözőek lehetnek. Az Opus Dei kö-
zössége segít szembenézni a sok ne-
hézséggel. Isten szeretete és irgalma
soha nincs távol azoktól, akik kere-
sik őt.

Alapítótok, Szent Josemaría Es cri -
vá a Barázda című könyvében na-
gyon szépen beszél a szükséget
szenvedőkről: „A szegények olya-
nok, mint egy lelki könyv, amely
belsőleg előbbre visz, és ők alkotják
imáim fő témáját. Fájdalmat okoz-
nak nekem, de mivel Krisztussal ta-
lálkozom bennük, az ő fájdalma az,
ami nekem fáj (…). Ez a fájdalom tu-
datossá teszi bennem s elmélyíti azt,
hogy szeretem őt és szeretem őket.”

A Szentlélek vezessen bennünket,
hogy felfedezzük Krisztust azokban
az emberekben, azokban az élő lelki
könyvekben, akiket a gondviselés az
utunkba vezérel – zárta beszédét az
apostoli nuncius.

Szent László bátorsága és kegyessége 
A lovagkirály győri ünnepe

Krisztus az embertársainkban
Michael A. Blume apostoli nuncius gondolatai 

az Opus Dei alapítójának emléknapjára



A pünkösd utáni 5. vasárnapon az apostoli
szakasz (Róm 10,1–10) első mondatában Szent
Pál apostol az ember számára legfontosabbat
mondja ki: „Szívből óhajtom üdvösségüket.”
Ez nemcsak a törvény alatt élő választott nép
tagjaira volt érvényes, hanem ma is érvényes
mindenkire, ránk is. Legfontosabb célunk az
üdvösség. Milyen jó volna, ha
mindig ennek tudatában él-
nénk! Az apostoli tanítás, amit
a hit, megvallás, cselekedet
hármasára lehet felfűzni, segít
ebben. Egyiket sem hanyagol-
hatjuk el, ha célba akarunk jut-
ni. Jézus velünk van, segít,
ahogyan a gadarai megszállot-
takból is kiűzte az ördögöket
(Mt 8,28–9,1), de meghagyja a
szabad akaratunkat.

A hit. Mindannyian tudjuk,
hogy a hit az alap az üdvös-
séghez. Csak az üdvözülhet,
aki nem zárkózik el végérvényesen Istentől.
Ha viszont valaki teljes öntudattal, vagyis tud-
va és akarva, szándékosan nem akar hinni, és
tisztában van azzal, hogy mit utasít el magá-
tól, akkor nem üdvözülhet. A jóságos Isten
mindenkinek megadja a lehetőséget és a ké-
pességet is a hitre. Elülteti a szívünkben a hit
csíráját. Milyen szépen mondja Pál apostol:
„Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szí-
vedben, tudniillik a hit tanítása, amit hirde-
tünk” (Róm 10,8). Nem csak a templomi prédi-
kációban lehet a hitről hallani. Olvashatunk ró-
la könyvekben, folyóiratok-
ban, újságokban, hallhatunk
róla a rádióban, a televízió-
ban, és a világhálón is nézhe-
tünk a hitről szóló és a hittel
kapcsolatos tanítást. Csak
nem kell elzárkózni előle!

A megvallás. A hitet nem
elég a szívünkben elrejteni,
mert közkincs. Meg kell valla-
nunk, tanúságot kell tennünk
róla. A keresztség révén min-
denkire apostoli feladat há-
rul. Ezért mondja ismét Pál
apostol: „Ha tehát száddal
vallod, hogy Jézus az Úr, és
szívedben hiszed, hogy Isten
feltámasztotta a halálból, üd-

vözülsz” (Róm 10,9). Semmiképpen nem vá-
lasztható el a hit a megvallásától. Ha üdvözül-
ni akarunk, ezt is meg kell tennünk. Bizonyára
szomorúan mondta Jézus is, hogy aki nem
vallja meg őt, azt ő sem tudja megvallani a
mennyei Atya előtt (Mt 10,32). Ne legyünk hát
ilyenek, ne szomorítsuk őt!

A cselekedet. Súlyosan téved,
aki azt állítja, hogy a cseleke-
detek nem szükségesek az üd-
vösséghez. Íme, ebben az
apostoli szakaszban is megta-
lálható: „a törvény végső célja
Krisztus, minden hívő meg-
igazulására” (Róm 10,4). Igen -
is, teljesíteni kell a törvényt!
Ha nem is a „beteljesedett”
ószövetségi törvényt, de az
alapját képező tízparancsolatot
mindenképpen, a Jézus által
megfogalmazott szeretetpa-
ranccsal kiegészítve (Mt 5,17).

Igen: a Jézus Krisztus iránti szeretetből teljesít-
jük a parancsokat, mert ő életünk középpont-
ja, aki megigazulásra és végső soron üdvös-
ségre vezérel bennünket.

Milyen szépen szól az áldozás előtti imád-
ságunk: „Hiszem, Uram, és vallom, hogy te
vagy valóban Krisztus, az élő Istennek Fia, ki
a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket.” Hisz-
szük és valljuk, és ezekből fakadóan gyakorol-
juk a jó cselekedeteket is. Mert üdvözülni aka-
runk.

Ivancsó István
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Nem hiábavalók a küzdelmeink
Mt 11,25–30

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Az Eucharisztia ünneplése 92/1.

A HÉT SZENTJE

Goretti Szent Mária
Július 6.

JÚLIUS 5., ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
(Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap,
Emese, Sarolta, Filoména) – Zak 9,9–10
(Íme, közeleg királyod.) – Róm 8,9.11–13 (Ha
lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni
fogtok.) – Mt 11,25–30 (Én szelíd vagyok, és
alázatos szívű – mondja az Úr.) – Zsolozs-
ma: II. zsoltárhét – Énekrend: Ho 220 – ÉE
677, Ho 220 – ÉE 149, Ho 126 – ÉE 598, Ho
273 – ÉE 361.

JÚLIUS 6., HÉTFŐ – Goretti Szent Mária szűz és vértanú emléknapja (Csaba,
Tilda, Izajás) – Oz 2,16.17b–18.21–22 – Mt 9,18–26.

JÚLIUS 7., KEDD (Apollónia, Villibald) – Oz 8,4–7.11–13 – Mt 9,32–38.
JÚLIUS 8., SZERDA (Edgár, Jenő, Ellák) – Oz 10,1–3.7–8.12 – Mt 10,1–7.
JÚLIUS 9., CSÜTÖRTÖK – Csao Zsung (Zhao Rong) Szent Ágoston áldozó-

pap és társai, vértanúk (Lukrécia, Hajna,
Vera, Koppány) – Oz 11,1–4.8c–9 – Mt
10,7–15.

JÚLIUS 10., PÉNTEK (Amália, Alma) –
Oz 14,2–10 – Mt 10,16–23.

JÚLIUS 11., SZOMBAT – SZENT
BENEDEK APÁTNAK, EURÓPA FŐVÉ -
DŐ SZENTJÉNEK ÜNNEPE (Nóra, Lili,
Olga) – Péld 2,1–9 – Mt 19,27–29.

JÚLIUS 12., ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
(Izabella, Nelli, Dalma) – Iz 55,10–11 (Az eső megöntözi a földet, és termővé
teszi.) – Róm 8,18–23 (A természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyil-
vánulását.) – Mt 13,1–23 vagy Mt 13,1–9 (Kiment a magvető vetni.) – Zsolozs-
ma: III. zsoltárhét – Énekrend: Ho 222 – ÉE 591, Ho 222 – ÉE 144, Ho 127 –
ÉE 596, Ho 273 – ÉE 361.

A hét liturgiája
A év

Mindannyian tudjuk, 
hogy a hit az alap 
az üdvösséghez. 

Csak az üdvözülhet, 
aki nem zárkózik el 

végérvényesen Istentől. ”

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Hit – megvallás – cselekedet

Mária szüleinek Corinaldóban volt né-
hány hold földjük, de ebből a család nem tu-
dott megélni. Ferriere di Concába költöztek,
ahol egy özvegyemberrel, Serenellivel és fiá-
val, Alessandróval közösen kisebb birtokot
béreltek. A vidék mocsaras volt, és Mária
apját egy évvel később elvitte a malária. Má-
ria volt a legidősebb hat testvére közül, így
ő segített a legtöbbet édesanyjának. Ellátta a
háztartást, vigyázott a kicsikre, amikor any-
ja a nagyobbakkal kinn dolgozott a mezőn,
és az egész családnak, sőt a bérlőtársaknak
is ő főzött.

Alessandrónak, bérlőtársuk fiának tet-
szett Mária, és mivel hiába kedveskedett ne-
ki, kétszer is erőszakot kísérelt meg, a lány
azonban kiszabadította magát kezei közül.
A következő hetek szorongással és félelem-
mel teltek a lány számára. Megkérte édes-
anyját, hogy soha ne hagyja magára, de az
nem vette komolyan, sőt, megszidta. Mária
nem merte pontosan megindokolni félelmét,
mert Alessandro megesküdött, hogy ha csak
egyetlen szóval is elárulja, megöli. Hallga-
tott hát, de annál többet imádkozott. Koráb-
ban is, ha csak tehette – esős napokon, vagy
amikor kevesebb volt a munka –, rózsafüzért
imádkozott, de az átélt sok szorongás még in-
kább kiteljesítette kegyelmi életét. Barátnője,
Teréz később így nyilatkozott: „Lehetett látni,
hogy olyan lány volt, aki különösképpen von-
zódott a Megváltóhoz.

Így érkezett el 1902. július 5. Mária egyedül
volt otthon, és Alessandro megtámadta. A kis-
lány védekezett, és egyre azt ismételte: „Nem,
nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte!” A
fiú, látván, hogy nem bír vele, fölkapott egy
kést, és tizennégy sebet ejtett rajta. A szomszé-
dok fölfigyeltek a zajra, és odasiettek. Beszál-
lították Máriát a nettunói kórházba, és kétórás
műtéttel próbálták megmenteni. Mindvégig
öntudatánál volt, Jézust és Máriát szólongatta.
Amikor megkérdezték, megbocsát-e gyilkosá-
nak, ezt válaszolta: „Megbocsátok, és az égben
imádkozni fogok a megtéréséért. Jézus kedvé-
ért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánó
latornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a
közelemben a paradicsomban.” Seblázában új-

ra meg újra átélte az Alessandróval vívott küz-
delmet. Másnap meghalt. A városi szocialista
tanács készíttetett neki koporsót.

Alessandrót harmincévi kényszermunkára
ítélték. Az első években semmi jelét nem adta
a bűnbánatnak. De aztán egy éjszaka megje-
lent neki álmában Mária: virágot szedett, és
odanyújtotta neki. Ennek hatására teljesen
megváltozott. Huszonhat év börtön után, 1928
karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária
édesanyjához vezetett, mert bocsánatot akart
kérni. Az anyától ezt a választ kapta: „Ha Is-
ten megbocsátott neked, én hogyne bocsáta-
nék meg?” És a karácsonyi misén együtt járul-
tak szentáldozáshoz.

Huszonkét évvel később XII. Piusz pápa
szentté avatta Máriát. Először fordult elő az
Egyház történetében, hogy az ünnepre félmil-
liónál is több ember gyűlt össze a Szent Péter
téren. És az is, hogy egy édesanya jelen volt
gyermeke szentté avatásán.

L. K.

Téged, örök Atyát, az egész föld tisztel. 

A Te Deum laudamus kezdetű himnusz má-
sodik sora az Atyát és örök voltát dicséri. A to-
vábbiakban folytatódik az istendicséret lánco-
lata: dicséri a közösség, a teremtett világ, ben-
ne az angyalok seregei, a világ sokszínűségé-
vel együtt. A himnusz első hat sorában tehát
Istennek mint örökkévaló Atyának és teremtő-
nek az imádása kap helyet.

A szentírási zsoltárok közül a 90. és 93.
mondja Istent örökkévalónak: „Mielőtt a he-
gyek lettek, a föld és a világ születtek, te örök-
től fogva és mindörökké vagy, Isten!” (Zsolt
90,2; vö. Zsolt 102,13); „Trónod kezdet óta szi-
lárd, te öröktől fogva vagy” (Zsolt 93,2; vö.
Zsolt 9,8).

Isten örökkévalóságáról hasonlóképpen fo-
galmaz Izajás próféta is: „Így szól az Úr, Izrael
királya és megváltója, a Seregek Ura: »Én va-
gyok az első, és én vagyok az utolsó, rajtam kí-

vül nincs Isten.«” (Iz 44,6; vö. 40,28; 43,13;
48,12; Jel 1,17–18)

Jézus, Sirák fia könyvében olvassuk a leg-
szebb sorokat: „Aki örökké él, az teremtett
mindent egyaránt. Egyedül Isten az igaz, aki
győzhetetlen király marad örökké” (Sir 18,1);
valamint: „Adjátok meg nevének a tiszteletet,
és dicsérjétek őt ajkatok szavával, ajkatok dal-
lamával, lantszóval, és magasztalva ekként
szóljatok: Nagyon jó az Úr minden műve, és a
maga idejében meglesz minden, amit paran-
csol! (…) Szavára megállt a víz, mint a töltés,
szája igéjére, mint a vízmedence, mert akara-
tának kívánsága teljesül, s ahol ő segít, ott nin-
csen akadály. Minden élőlény műve nyilván-
való előtte, és semmi sincs elrejtve színe elől.
Átfogja tekintetével az örökkévalóságot, és
semmi sem csodás a színe előtt!” (Sir 39,20–25) 

(A 2. részt a sorozat folytatásában közöljük.)

Sztankó Attila

A nyár közepén ebben a vasárnapi evangé-
liumban Jézus megkönnyebbülést, felüdülést
kínál azoknak, akik megfáradtak és terhek
alatt görnyednek. Nem nehéz magunkra is-
merni ebben a megszólításban, hiszen mind -
annyian hordozunk nehézségeket. Életünk sö-
tétségeinek, sebeinek, veszteségeinek terhe
időnként nyomasztóvá válik. De különösen
nagy teher nélkül is előfordul, hogy a munka-
helyi taposómalomban vagy a családi élet mó-
kuskerekében elfogy az erőnk, megfáradunk. 

Az örömhírként elhangzó ígéret mindjárt
fölveti a kérdést: miben áll ez a felüdülés, amit
Jézusnál találhatunk? Vajon ez a hívás az éle-
tünk végén Jézusnál lelt örök békére vonatko-
zik? Vagy esetleg a templom csendjében, 
a liturgiában megtapasztalt megnyugvásra,
amelyben hétről hétre letehetjük a gondjainkat?
A válasz az evangéliumi szakasz első felében
rejlik: ujjongó hálaadásában Jézus arról a kap-
csolatról beszél, ami őt, a Fiút az Atyához kap-
csolja. Az evangéliumban közvetlenül ez előtt
arról olvasunk, hogy Jézust elutasították a
honfitársai. Ő pedig éppen ebben az elutasí-
tással, magánnyal terhes tapasztalatban észleli
minden valóságnál erősebben, hogy az Atya
ismeri őt, és hogy küldetésének lényege: az őt
követők is megismerjék az Atyának ezt a meg-
tartó, szerető jelenlétét. A terheink súlyától való
szabadulás tehát nem valami varázsütésre el-
nyert happy end vagy egy imádságunk hatásá-
ra kitöltött lelki energiaital, amitől hirtelen min-
den más lesz. A felüdülés abban áll, hogy min-
den rossz, ami velünk történik, értelmet nyer
ebben a mindent átölelő istenkapcsolatban.

Így értelmezhető Jézusnak az az első hal-
lásra kissé csalódást keltő mondata is, hogy
a megkönnyebbülés feltétele, hogy fölve-
gyük az igáját. Mintha a terheinket csak le-
cserélni lehetne, nem pedig szabadulni tő-
lük. De a jézusi megkötöttség éppen azért
édes, mert nem jelent mást, mint a kapcsolat
biztonságát. Az iga, bár súlya van, és beszo-
rít, lehetővé teszi, hogy az ökör ereje haszno-
suljon. A Jézushoz és általa az Atyához való
kapcsolódásunk biztosítja, hogy küzdelme-
ink ne hiábavalók legyenek, hanem magunk
és mások üdvösségét szolgálják. S ha a terhe-
inket tudjuk kitartóan az istenkapcsolatunk-
ba ágyazva hordozni, akkor Jézustól tanulva
megnyílhat előttünk a szelídség és az igazi
alázat útja: az előbbi az önakarat, az erőszak
minden formájának elengedését jelenti, az
utóbbi pedig a szabadságot mások vélemé-
nyétől, a sikertől, a világ tetszésétől, végső
soron önmagunktól.

Az evangéliumban fölkínált felüdülés tehát
nem pusztán az átmeneti jó érzés, hogy egy
imaélményben Jézus megigazítja a vállunkon
a keresztet, de nem is a halálunk után ránk vá-
ró örök nyugodalom. Hanem annak a lehető-
sége, hogy a minket megkörnyékező rosszat
és erőtlenséget hordozhatjuk Jézussal együtt,
sőt engedhetjük, hogy ő hordozza, nekünk
csak benne kell maradnunk a vele való kap-
csolatban, és engednünk kell, hogy Lelke által
szabaddá tegyen minket önakaratunk és seb-
zett énünk gúzsba kötő igájától.

Baán Izsák OSB



5MÚLT ÉS JELEN2020. július 5.

Varga János, a Pázmáneum rektora június 19-én
hálaadó szentmisében ünnepelte pappá szentelé-
sének 25., születésének 60., bécsi szolgálata kez-
detének 10. évfordulóját.

A patinás intézet kápolnájának búcsúján, Jézus szí-
ve ünnepén a hármas jubileum alkalmából az ünne-
peltet Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű
pasztoráció leköszönő országos igazgatója méltatta
szentbeszédben, illetve magyar és osztrák vendégek is
kifejezték jókívánságaikat.

„Virág közt jártam, friss vetés közt, / A dús határ
mind nekem állt, / Huszonöt termő boldog éven át” –
idézte legkedvesebb költője, Sík Sándor versének sorait
bevezetőjében Varga János. Visszatekintésében el-
mondta, hogy a városmajori Jézus Szíve-templomban
keresztelték, ott énekelt a kórusban, ott kapta a hivatá-
sát, és örömét fejezte ki, hogy most egy Jézus Szíve-ká-
polnában adhat hálát a huszonöt évi papi szolgálatért.
Jézus szíve Isten szeretetének a középpontja – mutatott
rá a Pázmáneum rektora.

Varga János 1960. április 12-én született Budapes-
ten. Harmincöt évvel később, 1995. június 17-én szen-
telte pappá az esztergomi bazilikában Paskai László bí-
boros. Választott két papi jelmondata közül az egyiket

– „Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14) – an-
nak idején a meghívóra, a másikat pedig – „Nagyobb
szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét
adja barátaiért” (Jn 15,13) – az újmisés szentképre írta.
Caritas Christi urget nos – Szent Pál szavai álltak azon
a gyertyán is, amely huszonöt évvel ezelőtt és most, a
hálaadó szentmisén is az oltáron égett. 

Varga János ennek a két jelmondatnak a szellemé-
ben kezdte meg papi szolgálatát huszonöt évvel ezelőtt
Budapesten. Tizenkét évig segédlelkészként volt jelen
a fővárosban, majd Remetekertvárosban plébánosként
vezette a Szentlélek Plébániát. Részt vett a Comunione
e Liberazione és a Házas Hétvége mozgalomban, a mé-
diában és a kulturális élet szervezésében is. Tíz évvel
ezelőtt, 2010. augusztus 1-jén érkezett az osztrák fővá-
rosba, és vette át rektorként a Pázmáneum vezetését.

„Jézushoz hasonlóan te is állandóan hívod az em-
bereket, mert tudod, hogy sokan vannak, akik terhe-
ket cipelnek. Hiszel abban, hogy ez a négyszáz éves
intézet képes összegyűjteni az embereket, képes a bé-
csi magyarok számára igazi otthont nyújtani – muta-
tott rá szentbeszédében Vencser László. – Lelki, szel-
lemi, kulturális központtá tetted ezt a házat, ahol az
emberek a szombat esti szentmiséken és a különféle
programokon töltekeznek és megerősödnek. A bécsi
magyarok, de minden magyar nevében is megköszö-
nöm neked ezt az önzetlen szolgálatot” – fogalmazott
az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció leköszönő or-
szágos igazgatója.

Közös emlékeik közül Vencser László felidézte a
2011. szeptember 12-ei, Idegenből a szülőföldért című
ditrói konferenciát, Márton Áron püspök szarkofágja
2016. szeptemberi gyulafehérvári megáldásának szép
eseményét, az ausztriai magyar és magyarul beszélő
papok januári kismartoni találkozóit és más eseménye-
ket, amelyeket előadásával, lelkivezetői, papi szolgála-
tával gazdagított Varga János. „Ezüstmiséd alkalmával
megköszönjük neked mindazt, amit életedben tettél,
amit huszonöt évi papi szolgálatod által az emberek-
nek nyújtottál. Imádkozunk érted, a hívek és mi, pap
testvéreid. Kívánjuk, hogy örökre dicsőítsd Istent és

enyhítsd az emberek fájdal-
mát, könnyítsd a terheiket” –
zárta beszédét az ünnepi
szentmise szónoka.

A szertartást Ripka János
cselló- és Várkonyi Borbála fu-
volajátéka tette még ünnepé-
lyesebbé. A szentmise végén
Varga János köszönetet és
hálát mondott az élete és
szolgálata során kapott ke-
gyelmekért és azért, hogy le-
hetősége nyílt jót tenni. Sík
Sándor szavaival zárta a há-
laadó ünnepet: „Még nem
tanultam visszanézni mélán,
/ A pezsgő pír az esti ég
acélán / Nekem még hívó
sugalom. // Megyek, megyek
az alkonyati fényben, / Piros
reményben, / Előretárva két
karom. / Mit bánom én, ha
nő az árnyék! / Mindent,

mindent, ami rendelve vár még: / Fiatal szívvel, aka-
rom.”

Az ezüstmise alkalmából az ünnepelt átvehette a
Ferenc pápa apostoli áldását kinyilvánító okiratot. A
mise résztvevői Varga Jánostól emléklapot kaptak
ajándékba, amin ez áll: „» (…) nem az a dolog lényege,
amivé a természet alakította, hanem amivé a szentelés
változtatta (…), nagyobb az ereje a kegyelemnek, mint
a természetnek.« (Szent Ambrus) Hálás imádsággal
mindazokért, akik elkísértek eddig az évfordulóig, és
imát kérve mindazoktól, akik ezt a szentképet a ke-
zükben tartják, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit
megkezdett bennem.”

Forrás: Varga Gabriella/Pázmáneum
Fotó: Tánczos Zoltán

Miskolcon június 18-án megem-
lékeztek arról a hetven évvel
ezelőtti éjjelről, amikor minden
minorita szerzetest elhurcoltak
a városból. A Keresztény Értel-
miségiek Szövetségének (KÉSZ)
miskolci csoportja 2005 óta
minden évben koszorúzást tart
az évfordulón.

1950. június 18. vasárnapra esett. A
miskolciak közül sokan készülődtek a

minorita templomba, a reggel 7 órai
szentmisére, és nem tudták mire vél-
ni, hogy zárt ajtókat találtak.

A templom környékén élők azon-
ban tudták, és hamarosan a várako-
zók körében is elterjedt a hír, hogy az
éjjel a minorita atyákat és testvéreket,
a jelölteket és a novíciusokat az ávó-
sok teherautókra rakták, és valahová
elszállították. Név szerint: Péchy Alán
tartományfőnököt, Beck Pál hittanárt,
Szendrey Bonaventúra házfőnököt,
Moksó Gilbert teológusnövendéket,
Mézinger Ferenc és Polonkai Arnold no-
víciust, Grohmann János orgonistát,
Nagy Sándor sekrestyést, Krizsán Sán-
dort, valamint Szabó József diákot. 

Nagy volt a felzúdulás. Akkor még
senki sem tudta, hogy ezen az éjjelen
Magyarországon valamennyi férfi és

női szerzetesi rendházban hasonló
események történtek. Később is foly-
tatódott a szerzetesek deportálása,
kényszerlakhelyek kijelölése, majd
bekövetkezett valamennyi rend fel-
oszlatása, ahogy ma mondjuk: a szer-
zetesek szétszóratása. 

A KÉSZ miskolci csoportja 2005-
ben tartott először megemlékezést, a
szétszóratás 55. évfordulóján, a rend-
ház falán elhelyezett emléktáblánál.
Akkor Kartal Ernő minorita tarto-

mányfőnök, a miskolci KÉSZ-csoport
egyházi elnöke mondott rövid beszé-
det, és megkoszorúzták az emléktáb-
lát. Elhatározták, hogy ezentúl min-
den évben megemlékeznek 1950. júni-
us 18. évfordulójáról. Így volt ez idén,
a szétszóratás 70. évfordulóján is. 

Ezúttal Holczinger Ferenc SJ, a Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója
mondta az emlékbeszédet, és ő mu-
tatta be a koszorúzás utáni szentmisét
is. A KÉSZ-csoport tagjain kívül az
emléktáblánál koszorút helyeztek el a
plébániát vezető minorita szerzetesek
és a ferences világi rend képviselői. A
megemlékezésen részt vett Orosz Ata-
náz görökatolikus püspök is.

Gróf Lajos
Fotó: Fojtán László

Lukács László piarista szerze-
tesnek, a Vigilia volt főszerkesz-
tőjének visszaemlékezését ad juk
közre.

Június 8-án, 88 éves korá-
ban elhunyt Boór János, a Mér-
leg, alcíme szerint Lapok és
könyvek szemléje tallózó folyó-
irat alapító főszerkesztője.
Mivel aktívan részt vett az
’56-os eseményekben, a forra-
dalom leverése után emigrál-
ni kényszerült, majd végül
Münchenben telepedett le.
Több barátjával, a Magyar
Pax Romana, a Katolikus Ma-
gyar Értelmiségi Mozgalom
tagjaival 1965-ben ott hozta
létre a Mérleg című, évnegye-
des folyóiratot. Akkoriban
nemcsak a drótkerítéssel föl-
szerelt határok zárták el her-
metikusan az országot a
nagyvilágtól, hanem meg-
szüntették a szellemi, főleg a
teológiai érintkezést is a kül-
világgal: „nyugati” könyvek-
hez, folyóiratokhoz lehetetlen
volt hozzájutni. A Mérleg ab-
lakot nyitott a világegyházra:
beszámolt a II. vatikáni zsi-

natról és utóéletéről, ismertet-
te a kor vezető teológusainak
írásait, fontosabb előadásait.
Itt találkozhattak a magyar
olvasók néhány jelentős zsi-
nati teológus gondolataival, a
zsinat szellemében született
Concilium folyóirat írásaival,
és itt csodálkozhattak rá elő-
ször Pierre Teilhard de Chardin
teológiájára. A szorosan vett
teológiai témák mellett helyet
kaptak irodalmi és kulturális
események is. Új távlatokat
nyitott a modern természet-
tudományok és a vallás, a tu-
domány és a hit viszonyát
vizsgáló írásaival.

Boór János élete valóban
eggyé forrott a Mérleggel. Aki
kézbe veszi bármelyik szá-
mát, elámul azon a tágas pa-
norámán, amely megnyílik
előtte: könyvek, előadások és
folyóiratcikkek ismertetése

mellett híreket kapunk a vi-
lág- (pontosabban az euró-
pai) egyháznak a zsinat után
fölpezsdülő életéről. A rend-
szerváltás előtti évek egyes

számaiban ma
lapozgatva az
olvasó elcsodál-
kozik, hogyan
bukkantak fel
már akkor is
olyan témák az
Egyház életé-
ben, amelyek
ma is sokakat
foglalkoztatnak
– amilyen pél-
dául a felelős
családtervezés-
nek, a vegyes
házasságoknak,
az ökumeniz-
musnak, a teo-
lógia és a tudo-
mány kapcsola-

tának kérdése. Alig lehet el-
képzelni, mekkora munkát
jelentett a (főleg német és
francia nyelvű) szellemi ter-
mésből kiválogatni a közlésre

alkalmasakat, majd lefordíta-
ni őket magyarra. Ennek a
munkának az oroszlánrészét
a főszerkesztő egyedül vé-
gezte! S akkor még nem esett
szó a szükséges anyagi fede-
zet előteremtéséről, aztán pe-
dig arról a küzdelemről, hogy
a Mérleg bejuthasson Magyar -
országra: 1969-től hivatalosan
is megrendelhetővé lett a 
Magyar Postán keresztül. A 
példányszámok imponálóak:
ezer, ötezer, majd kétezer pél-
dányban jelent meg.

1990-ben megnyíltak a ha-
tárok, szellemi értelemben is.
A Mérleg páratlanul fontos
szerepe azonban továbbra is
megmaradt, hiszen kevesen
engedhették meg maguknak
külföldi könyvek, folyóiratok
beszerzését. Másrészt pedig
egyedülálló az Egyház életé-
nek az a széles távlatokat nyi-

tó áttekintése, amelyet a Mér-
leg a rendszerváltozás után is
változatlanul nyújtani tudott
(bár persze mindig akadtak
olyanok, akik az egyházi élet
integritását féltették ettől a tá-
gas szemlélettől).

A lap a rendszerváltozás
után fokozatosan hazaköltö-
zött. 2004-ben Boór János
visszavonult a főszerkesztői
feladatoktól, de „főmunka-
társként” továbbra is orosz-
lánrészt vállalt a lap szerkesz-
tésében, amely a megnehe-
zült körülmények miatt az
utóbbi tíz évben kénytelen
volt egyre jobban ritkítani a
megjelenését. Nagy szeren-
cse, hogy a lap hatalmas kin-
cset érő, teljes anyaga elérhe-
tő digitális változatban. Földi
élete befejeztével Boór János
valóban pótolhatatlan űrt ha-
gyott maga után, nemcsak
szűkebb családja, rokonai,
barátai és tisztelői körében,
de félő, hogy a Mérleg sorsá-
ban is.

Fotó: Lambert Attila

A szerzetesek
szétszóratásának 

70. évfordulója Miskolcon

Krisztus szeretete sürget minket 
Ezüstmiséjét ünnepelte Varga János, a bécsi Pázmáneum rektora

Távlatokat nyitott az egyházi szemléletben
Boór János halálára
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Isten segítségével, sok imával és szorgalom-
mal – így akar élni és szolgálni Fejes János, akit
június 27-én Nagykanizsán, a Jézus Szíve-
templomban szentelt áldozópappá Varga Lász-
ló megyéspüspök. Az esztergomi szeminári-
umban végzett újmiséssel a szentelést megelő-
ző lelkigyakorlat után beszél-
gettünk Budapesten.

„Egész nap elültem volna a
templomban” – mondja Fejes
János, aki elsőáldozásra ké-
szülve, kisgyermekként került
közel a templomhoz. Reformá-
tus édesanyja a kapuig kísérte,
és ott rábízta egykori óvó néni-
jére. A csendes, nyugodt, visz-
szahúzódó gyermeket nagyon
megragadta a templom légkö-
re. Szentmisét korábban csak a
tévében látott, ágyba kénysze-
rült nagymamája mellett. Az
első pap, akit megismert, az
öreg kanonok volt, aki vasár-
naponként eljárt a nagymamá-
hoz áldoztatni. Most, a temp-
lomba belépve eltöltötte a cso-
dálat: milyen szép itt!

A faluban szerdán és vasár-
nap volt szentmise. János, ha
tehette, hétköznap is elment.
Megtetszett neki az orgona,
szeretett volna kántor lenni, de
ekkor már a papi hivatás gon-
dolata is erősen foglalkoztatta.
Elkezdett orgonálni tanulni,
hallás után játszotta le az első
népénekeket. Nagy Vendel apát
plébános felfigyelt az érdeklő-
désére, és ajánlotta, hogy je-
lentkezzen Kaposvárra a katolikus gimnázi-
umba meg párhuzamosan a kántorképzőbe.
Fejes János el is végezte mindkettőt, megsze-
rezte az érettségit és a kántori oklevelet is. Bár
a papi hivatás iránti vágy továbbra is ott mo-
toszkált a szívében, családot szeretett volna, és
úgy vélte, elég lesz neki a kántorság. Mellé ki
akarta tanulni az orgonaépítő-mesterséget,
ezért Pápán bútorasztalos-képzésre jelentke-
zett, és két év után szakvizsgát tett. A szülőfa-
lujában már korábban visszakerült a plébánia
vérkeringésébe. Tizennyolc évesen négy falu
kántora lett. „Teljesen beleálltam ebbe a mun-
kába. Ez visszahozta bennem a gyerekkori
gondolatokat és érzéseket. A szakmunkásvizs-
gára már azzal a bizonyossággal mentem,
hogy pap leszek.”

János jelentkezett Balás Béla püspöknél, és
megkezdte a tanulmányait az esztergomi sze-
mináriumban. „Az első év még kicsit rózsa-
szín ködben, lebegve telt. Aztán lassanként
szépen hozzászoktam a szeminárium rendjé-
hez. Egységben voltunk az esztergomi egy-
házmegyés évfolyamtársaimmal – őket június
13-án szentelte Erdő Péter bíboros, prímás –, és
ápoltuk egymással a kapcsolatot mi, kaposvári
egyházmegyések is. A tanulmányok sajnos ne-
hezen mentek. Meg kellett küzdenem a vizs-
gákkal. De mindig akadtak, akik mellém áll-
tak, sokat segítettek a társaim.”

János a diakónusi gyakorlatát két Somogy
megyei faluban, Szentbalázs és Taszár plébáni-
áin töltötte. A szeminárium zárt világa után
nagy volt a váltás, de a nemeshanyi gyermek-
évek nem múltak egy nyomtalanul: azonnal
otthon érezte magát a falu világban. „A falusi
embert másként kell megszólítani. Főleg egy
kis településen, ahol az emberek közvetlen
kapcsolatban vannak egymással, és mindenki
ismer mindenkit. A falusiak tisztelik és szere-
tik a papot. „Kisiván Csaba plébániai kormány-
zóval fontosnak tartottuk, hogy beszélgessünk
az emberekkel. A misék után kimentünk a
templom elé. Ha a pap jelen van a hívek kö-
zött, akkor létrejön a kapcsolat.”

Jánosnak diakónusként sokféle feladatban
kellett helytállnia, a hittanóráktól kezdve a te-
metésig mindenben. „A hittanórától tartottam,
arra gondoltam, ha bemegyek az osztályba,
biztosan szétszednek. De aztán tudatosítottam
magamban, hogy a tanári asztal másik oldalán
állok.” János különösen a prédikációt szereti.
Evangéliummagyarázatában a saját életéből is

merít. Vallja, hogy az embereknek fontos a
személyesség, az egyszerűség és az érthetőség,
hogy a templomból hazavihessék magukkal a
lényeget.

Eltelt a képzés hat éve. „Örülök, hogy végre
pap leszek. Most kezdődik az élet. Akárhová

helyeznek, örülni fogok neki, és nyitott szívvel
megyek. Olyan pap szeretnék lenni, akihez
szívesen fordulnak a hívek, akiről látják, hogy
hitelesen végzi a feladatát, aki azt sugározza
feléjük: gyertek, örülök, hogy itt vagytok. Szol-
gálni megyek, Isten segítségével, sok imával és
szorgalommal.”

Jézus miatt vagyok itt
Marton Zsolt váci megyéspüspök június 20-

án a váci székesegyházban áldozópappá szen-
telte Hugyecz Balázst. Emberek között, velük és
értük – ez az újmisés hitvallása a papságról.

Még a szentelése előtt beszélgettünk vele Vá-
con.

Az igent mindennap újra ki kell mondani.
Isten jelenlétében élni munkás dolog – fogal-
mazott Hugyecz Balázs. Három évvel az első
igen kimondása után mélypontra jutott. „Úgy

éreztem, egyedül vagyok, ki-
üresedve állok Isten előtt, és
meg kell találnom, mi volt az
általam korábban kimondott
igen alapja. A kápolnában tér-
deltem az Oltáriszentség előtt.
Akkor döbbentem rá, hogy Jé-
zus miatt vagyok itt. Nem a
miért a lényeg, hanem a kiért.
Jézusért szeretném ezt az éle-
tet élni, az ő arcát akarom
megmutatni az embereknek” –
idézte fel azt a pillanatot, ami-
kor ráébredt, hogyan erősíthe-
tik meg az újra meg újra ki-
mondott igenek.

A fiatal pap útja két Nógrád
megyei faluból indult: Rom-
hányból, ahol a szüleivel élt, és
Nógrádból, ahol a nyarakat
töltötte, a nagymamájánál. A
nagyszülői házból a fennsíkot
megkoronázó nógrádi várra és
a Börzsöny erdős lankáira lá-
tott rá. Talán ez keltette föl
benne a kertészet iránti von-
zalmat, amit egy rövid ideig
erősebbnek érzett a papi hiva-
tás vágyánál. Pedig utóbbi már
óvodás korában megfogalma-
zódott benne, és tovább erősö-
dött, amikor általános iskolás-
ként napi ministrálóvá vált
Romhányban. „A plébáno-
sunk szerető és befogadó légkört teremtett, tá-
mogatott, minden misén örömmel várt min-
ket, és közösséget formált belőlünk.” Amikor
a váci piaristáknál befejezte a gimnáziumot,
egyértelművé vált számára, hogy a papi szol-
gálat a célja.

A képzése hét évéből az első a Váci Egyház-
megyében telt. Az előkészület idejét a jelentke-
zők Kismaroson, a ciszterci nővérek apátságá-
ban töltik, lelki növekedésre törekedve, közös-
ségben. Kétkezi munkát végeznek, és igyekez-
nek elmélyülni az önismeretben. Balázs szá-
mára ez az esztendő az ima, a közösségre talá-
lás és a kapcsolatépítés ideje volt. Filozófiai és
teológiai tanulmányainak megkezdése után
rendhagyó módon két évig még Kismaroson
maradt, onnan járt be a fővárosba, a Központi
Szemináriumba. „Életem egyik legszebb idő-
szaka volt ez. Naponta bevonatoztunk Buda-
pestre, éltük az emberek hétköznapjait a nagy-

város zajában, rohanásában,
majd visszatértünk a monos-
tor csendéjébe.” A szeminári-
umba való beköltözés azután
alapvető változásokat hozott
Balázs életében. Bele kellett
tanulnia az új életrendbe. Ne-
héz volt számára, hogy meg-
szakadt a kapcsolata az em-
berekkel. „A steril környezet-
ben távol voltunk azoktól,
akikhez közel akarjuk vinni
Istent.” Visszatekintve ugyan -
akkor az újmisés pap nagyra
értékeli a szemináriumban ki-
alakult barátságokat, ame-
lyekből ma is sokat merít.

Nagy lelkesedéssel érke-
zett diakónusi gyakorlatára
Salgótarjánba. Egy teljesen is-
meretlen közegbe került, ide-
gen emberek közé. „Megta-
pasztaltam, hogy ha szeretet-
tel próbálok jelen lenni a hí-
vek mellett, nagyon sok sze-
retetet, megerősítést kapok.
Mosolyt, bátorító gesztuso-
kat. Ez megmutatta, mennyi-
re fontos a kapcsolat a pap és
a hívek között. Ha ez nincs
meg, a lényeg hiányzik. Erre
vártam. Végre szolgálhattam,

emberek között lehettem, értük és velük, hogy
közelebb vihessem hozzájuk Istent, aki sze-
ret.”

A szenteléssel lezárult képzésének hétéves
szakasza, és amire készült, elkezdődik. „Mos-
tantól papként kell naponta megtalálnom az

igent, és újra meg újra vállalnom, amire aznap
hív Isten, megküzdve a nehézségekkel. Szeret-
nék elérhető, megszólítható pap lenni, aki Is-
ten és az emberek jelenlétében él, és akin ke-
resztül megmutatkozhat Isten arca.”

Szeretnék közvetlen lenni 
az emberekhez 

„Százhalombattán napi misére járó lettem.
Lassan megismertek a hívek. Kezdetben min-
dig hátul ültem, aztán egyre közelebb húzód-
tam az oltárhoz, és egyszer csak már minist-
ráltam is. Lassan kikristályosodott bennem,
hogy Isten a papi hivatás felé terel” – meséli az
elköteleződéshez vezető útjáról Győri Balázs
István, a Székesfehérvári Egyházmegye újmi-
sés papja. 

Nem Százhalombatta a szülővárosa. Egy
stoppolás alkalmával ismerte meg Illéssy Má-
tyás plébánost. „Nem az volt a különleges,
hogy felvett, amikor pénz nélkül próbáltam
hazajutni egy angliai munkalehetőség meghiú -
sulásakor, hanem az, hogy utána tartottuk a
kapcsolatot. Meghívott, hogy jöjjek Battára, és
fejezzem be az érettségit, amit korábban félbe-
hagytam.” Balázs elfogadta a meghívást. Ta-
nult, és besegített a plébánián, ő úgy fogalmaz:
„Mátyás atya szárnysegédje lettem.” Letette az
érettségit, még egy számítógépes adatkezelői
tanfolyamot is elvégzett, és egyszer csak azzal
jelentkezett Spányi Antal püspöknél, hogy pap
szeretne lenni. Ezután ötévi tanulás követke-
zett Budapesten, a Központi Szemináriumban,
majd egy év Adonyban, diakónusi szolgálaton.

A fiatalember a papszentelése előtti délelőt-
tön vallott a hivatásáról. „A papságon belül a
tanítás a vágyálmom. A tanítással bárhonnan
föl lehet emelni egy embert, és azt, aki több-
nek képzeli magát másoknál, visszahelyezni a
megfelelő szintre.” Balázs Adonyban és az öt
filiában alaposan belekóstolt a hitoktatásba. A
feladat annyira vonzotta, hogy visszaült az is-
kolapadba, és hittanár–nevelőtanár szakképe-
sítést szerzett a Sapientia Szerzetesi Hittudo-
mányi Főiskolán. Bár még csak 28 éves, érezte
a generációs távolságot, amely elválasztotta a
diákoktól. De nem félt attól, hogy „szigorú”
legyen, és megkövetelje tőlük a tudást. Emel-
lett a véleményük kifejtésére biztatta a fiatalo-
kat, és mivel sok időt töltött velük, kialakult
közöttük a párbeszéd. „A hittartalom átadása
mellett oda kell figyelnünk a tanulóra, és tud-
nunk kell, hogy a jelenléttel lehet hitre vezetni,
segíteni a Szentlélek munkáját” – mondja.

A tanítás iránti szeretetet a gyerekkorban
megismert tanárok példája tudja felébreszteni

Most kezdődik az élet –
Bemutatjuk a Kaposvári, a Váci, a Székesfehérvári és a Debr

Fotó: Merényi Zita

Győri Balázs István
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az emberben. Balázs az általános iskolát Kom-
lón, a középiskolát Bóly városában végezte el.
Beás cigány családból származik, hat fiatalabb
testvére van. A nagymamája nevelte, az édes-
anyja az első gyermeke születésekor még na-
gyon fiatal volt. Balázst a származása miatt
gyakran érte megkülönböztetés. „Ez van, de
csak addig, amíg meg nem ismernek. Megítél-
hetjük a könyvet a borítójáról? Nekem bar-
nább a bőröm, sötétebb a hajam és a szemem,
mint másoknak. De ha valakivel csak két szót
váltok, azonnal megváltozik a hozzáállása” –
foglalja össze a tapasztalatait.

„Legyen nekem a Te akaratod szerint” – Ba-
lázs számára az angyali üdvözletből választott
papi jelmondata az élete fő törekvését fejezi ki,
ami nem más, mint Isten akaratának követése.
Úgy, ahogyan Mária is tette. Azt szeretné, ha a
háttérben állva terelgethetné az embereket Is-
tenhez, a Szentlélek segítségével. Balázs szá-
mára Isten akarata a szeretet parancsában csú-
csosodik ki. „Szeretnék közvetlen lenni az em-
berekhez. Minél jobban megismerni őket,
hogy tudjam, miként segítsek nekik.”

Örömmel szolgálom Istent
„Tizenegy éves voltam, amikor azzal for-

dultam édesanyámhoz, hogy menjünk el mi-
sére. Örült a kérésemnek. Vasárnap már ott ül-
tünk az imaházban, és az atya észrevette, hogy
újak vagyunk. Szívélyesen üdvözölt minket,
és rögtön bevont a közösség életébe.” Így kez-
dődött a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
egyik újmisése, Máté Péter és a Katolikus Egy-
ház kapcsolata. A református többségű falu, az
ezerlelkes Paszab iskolakápolnájában a nagy-
halászi plébános mutatja be a vasárnapi szent-
misét. Itt talált vissza Péter és családja a kato-
likus hithez, és látva a pap hiteles példáját,
egyre messzebb jutott a szentségi életben. Pé-
ter elsőáldozó lett, majd bérmálkozott, rend-
szeresen ministrált. Nyolcadik osztályos korá-
ban merült fel benne, hogy a papi életre hívja
Isten.

A találkozást a hittel a gondviselés műve-
ként éli meg: ebben a kis faluban, ami csak

misézőhelynek számít, olyan papokkal talál-
kozhatott, akik megszólították, és jó példát
mutattak neki. Látta imádságos életüket, szor-
galmukat, azt, ahogyan szeretettel és odafigye-
léssel megnyerték az embereket. Elhivatottsá-
guk segített Péternek megérteni, hogy a papi
szolgálat rengeteg öröm forrása. Lehet Istent
boldogan szolgálni, így fogadni a nehézsége-
ket is, és felállni a kudarcok után. Ez a példa
fiatal fiúként vonzó volt számára.

Katolikus gimnáziumba járt Nyíregyhá-
zára. Plébánosa tanácsára a harmadik évben
részt vett az egri szeminárium hivatástisztázó
lelkigyakorlatán, és csak ezután mondta ki az
igent Isten hívására. Szerette a gimnáziumot,
a közösséget. Sok osztálytársával ma is baráti
kapcsolatot ápol. „A kollégiumban megtartó-
erő volt a közösség. Nevelőink törekedtek a
vallási élet gyakorlására. Reggelente imával, a
nagyobb ünnepeken szentmisével kezdtük a
napot. Nem voltam szentfazék, éltem a fiata-
lok életét. Esténként mi is eljártunk szórakoz-
ni, buliztunk, söröztünk. Kísértést akkor éltem
meg, amikor beköltöztem a szemináriumba, és
el kellett fogadnom, hogy kispap vagyok, ez
mostantól másképp van.”

A lelki és szellemi megerősödést nyújtó te-
ológiai tanulmányok után Péter Kisvárdán
kóstolhatott bele a papi szolgálat mindennap-
jaiba. „Felemelő, nagyon jó érzés a szeretet,
amit a hívektől kapok. Istennel bensőséges
kapcsolatot kell megélnem. Nagyon odafigye-
lek arra, hogy ha bármi nehézség adódik az
életemben, hozzá forduljak, vele beszéljem
meg. Ezt fejezi ki a papi jelmondatom is:
»Vesd az Úrra gondodat.«”

Péter szereti a szolgálatot. Hálás az örömö-
kért, amiket papként átélhet egy-egy kereszte-
lő, esküvő alkalmával. Kisvárdán egy sok kö-
zösséget összefogó, eleven plébánia minden-
napjaiba látott bele. Jólesett neki, hogy átadhat
valamit abból, amit éveken át tanult a szemi-
náriumban. Jó kapcsolatot tudott kiépíteni a
plébánossal és a káplánnal. „Voltak kihívások
is, de sokat tanultam belőlük. Örömet jelentett
számomra, hogy teret engedtek nekem, kipró-
bálhattam magam a szolgálatban. Helyettesí-
tettem az iskolában, temettem, találkozhattam
a hívekkel, prédikálhattam. Megéltem olyan
helyzeteket is, amikor valóban segíthettem az
embereknek.”

Az Úr szavára figyelve

Álalában gyorsan találok barátokat. Alkal-
mazkodó típus vagyok, mindenkivel jó kap-
csolatra törekszem. Örülök, hogy ilyen a sze-

mélyiségem” – meséli magá-
ról a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye másik újmisés
papja, Szidor János, és már
sorolja is, mennyi közös
programot – kirándulást, ká-
vézást, filmnézést – szervez-
tek társaival a szeminárium-
ban. Így volt ez a diakónusi
szolgálata idején is, a debre-
ceni Szent Anna-plébánián.
Plébánosával és a káplánnal
jó közösséget alkottak.
„Együtt étkeztünk, bicikliz-
tünk, kirándultunk. Sokszor
esténként is összejöttünk be-
szélgetni.” János már a kis-
várdai katolikus középisko-
lában is könnyen barátko-
zott. Nagy beszélgetések, sőt
hitviták is folytak, más vallá-
sú társaival. De már Mezőla-
dányban, a szülőfalujában is
fontosak voltak számára a
barátai.

Jánost nem a szülei vitték
el a templomba, hanem a
szomszéd kislány, még óvo-
dás korában. A fiúnak
ugyan is tetszett a kislány, és
az is, hogy a szüleivel min-
den vasárnap szépen felöl-
töznek és szentmisére men-
nek. Így ő is elment a temp-

lomba, és később már ministrált is. Nagy sze-
retettel beszél plébánosáról, aki nyitott, barát-
ságos személyiségével megfogta a gyerekeket.
„Futni jártunk vele a töltésre, íjászkodtunk a
kertben, és ha valamilyen programunk volt,
mindig vett nekünk fagyit.” János így ott ra-
gadt a templomban, és „az oltár körül nőtt
fel”. Az is előfordult, hogy vasárnap ő ébresz-
tette a szomszéd családot, nehogy elkéssenek
a templomból. Végül a szüleit is rávette a mi-

sére járásra. „Szerető család voltunk. A szüle-
im hittek Istenben, és azt is tudták, mit kell
tenniük ahhoz, hogy jó emberekként, tisztessé-
gesen éljenek.” Örültek a fiuk vallásos buzgal-
mának, de ők maguk nem jártak el a templom-
ba. Az általános iskola utolsó éveiben aztán 

János fellázadt ez ellen: Mi-
nek küldenek misére, ha ők
nem jönnek? Ezzel aztán
megkezdődött a változások
sora: az édesanyja egyszer-
kétszer elkísérte, majd csat-
lakozott hozzájuk a többi
családtag is. János testvérei
idővel ministrálni kezdtek,
és rendszeres templomba já-
rók lettek.

János az érettségi évében
mondta ki az igent a papság-
ra. Eger több szempontból is
nehéz kezdetet jelentett szá-
mára. Először élt távol a csa-
ládjától, és a természettudo-
mányok után egészen más-
féle gondolkodást igénylő
tárgyakat kellett tanulnia.
„Hamar megszoktam és
megszerettem ezt” – mond-
ja.

„Kövess engem!” – Szidor
János ezt választotta papi jel-
mondatául. A Bibliában ak-
kor hangzik el, amikor
Tibériás tavánál Jézus talál-
kozik az apostolokkal, és ar-
ra kéri Pétert, hogy kövesse.
„Számomra ez azt jelenti,

hogy ne a világi dolgok foglalkoztassanak, ne
a nehézségeket lássam az életben, hanem csak
Jézus szavára figyeljek, mindig ő legyen a leg-
fontosabb számomra.”

Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila

– újmisések vallomásai
recen-Nyíregyházi Egyházmegye újonnan felszentelt papjait

Szent II. János Pál pápa
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Úgy tűnik, mindenki jól ér-
zi magát. Ez a legfőbb cél is –
tudjuk meg Szentistványi Rita
RSCJ nővértől, a tábor ötlet-
gazdájától.

Az egyik első táborozónk
ma már orvostanhallgató –
számolja Rita nővér, hogy mi-
kor is szervezték meg először
a bibliai játszótábort. Mintegy
húsz éve, nyaranta általában
kétszer látnak vendégül közel
harminc általános iskolás
gyermeket, akikre ma már Ri-
ta és Heim Kata nővér vezeté-

sével az egykori táborlakók-
ból lett felnőtt önkéntesek vi-
gyáznak.

„Más szinten kommunikál-
nak, soha nem kiabálnak a ki-
sebbekkel, és ez nagyon meg-
látszik a hangulaton.” Való-
ban, elnézve a középiskolás
segítők ölében ülő kisebbeket,
érzékelhető, mi a jó hangulat
egyik forrása. Rita nővér uno-
kahúgai, Anderson Jázmin és
Anderson Lucia, ahogy Kö rössy

Kata és Körössy Réka, Csermák
Anna már évek óta visszatérő
segítők. Résztvevőként kezd-
ték, amikor elsősök voltak,
most pedig önkéntesek. Ját-
szanak, kézmű ves kednek, be-
segítenek a terítésbe, hagyják,
hogy megfésüljék őket vagy
éppen ők fonják be kérésre a
lányok haját. Látszik, hogy
azért vannak itt, mert ők ma-
guk is jól érzik magukat és
szeretik a kisebbekkel való
foglalkozást. „Nagyon szere-
tünk itt lenni, sok jó barátunk
van. Élvezem, hogy segítünk”
– mondja Kata.

A tábor lényege a játék, az
oldott, kötetlen együttlét –
mutatja be a bibliai játszót Ri-
ta nővér. Ennek ad keretet
évente egy-egy bibliai törté-
net, amit minden táborozó és
önkéntes szereplésével adnak
elő az utolsó napon, amire a
szülők is hivatalosak. A dél-
előtt a történet színrevitelével
telik. Az előadásban mindenki
kap szerepet. A délelőtti pró-
ba után kézművesfoglalkozás

következik, itt készülnek a jel-
mezek, a díszletek.

„Keveset kell beleavat-
kozni. A gyerekek nagyon
kreatívak, jól feltalálják ma-
gukat. Egyszerűek a keretek,
és teret kap a képzelet” –
mondja Rita nővér. Anna azt
emeli ki, mennyire jó, hogy
mindenki tesz bele valamit,
Réka szerint pedig sokat
számít, hogy a gyerekek lel-
kesek.

A résztvevők kétharmada
visszatérő. Általában elsős ko-
rukban kezdenek el járni, és
nyolcadikig minden évben
szívesen jönnek. Az 1995-ben
épült ház és a kert nagyon al-
kalmas táboroztatni – ezt is-
merte fel a kezdeményezést
elindító Rita nővér. Az évek
során sok-sok bibliai történet
színpadra került. Idén Jónás
könyvét választották. Réka
alakítja a prófétát – Jónás

alakjában az érinti meg, mi a
következménye annak, ha va-
laki nem bízik Istenben. Meg-
elevenedik egy bibliai törté-
net, a gyerekek megismerik a
hátteret, átviszi a játék és az
élmény. Réka, Kata, Anna,
Jázmin és Lucia tudják, ők jö-
vőre is visszajönnek.

A Forrás Lelkiségi Központ
Budapesten spirituális prog-
ramok széles skáláját kínálja:
táncmeditáció, egyénileg ve-

zetett Szent Ignác-i lelkigya-
korlat, szemlélődés a város-
ban, kommunikáció, elsőpén -

teki szentségimádás, bibliai
tábor gyermekeknek, hivatás-
tisztázást segítő kurzus, szem-
lélődő ima Jálics Ferenc mód-
szere alapján – ezek szerepel-
nek rendszeres programjaik
között.

Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita

Közel 
a természethez és
az evangéliumhoz

Napközis tábor 
a Sacré Cœur-nővéreknél

Az ünnepi szentmise szó-
noka Veres András győri me-
gyéspüspök, a Magyar Kato-
likus Püspöki Konferencia
elnöke volt. A főpásztor mel-
lett az ezüstmisén jelen vol-
tak Böcskei Győző rokonai,
pap testvérei, a jelenlegi plé-
bániájához és az egykori ál-
lomáshelyeihez tartozó hí-
vek.

Az ünneplő pap testvérek
között ott volt Császár István
szombathelyi általános püs-
pöki helynök, Böcskei Győző
egykori növedéktársa, akivel
1995. június 15-én egy napon
és egy órában, bár különböző
székesegyházakban nyerték el
a papság ajándékát. 

A hívek nevében a győri
székesegyházi plébánia ta-
nácsadó testületének világi

vezetője, Nagy Jenő köszöntöt-
te az ünnepeltet.

Veres András győri me-
gyéspüspök a homíliájában
hangsúlyozta: gyakran imád-
kozunk azért, hogy Jézus a mi
szívünket is alakítsa az övé-
hez hasonlóvá. Kérjük, hogy
adjon a szíve szerinti papokat.
Imádkoznunk kell, hogy a
szeretet egyre jobban kibonta-
kozzon bennünk, és mind mé-
lyebben megismerjük. Hiszen
a szeretet az, ami közösséget
teremt.

A főpásztor Mécs László
Csak ennyi az egész című versét
idézte: „Megfordultam, nem
tudom miért. / Én nem vagyok
hős, nem vagyok erős. / Nem
tudtam, hogy mit rejt a másik
út, / hogy mi a cél és mi a harc
a célért, / hogy mit keressek itt
a másik úton. / Csak megfor-
dultam. Ennyi az egész. //
Csak annyit tudtam, Valaki
szeret. / Valaki nagyobb min-

den boldogságnál, / minden
csendnél és minden szerelem-
nél, / nagyobb a Földnél és na-
gyobb az égnél. / Tudtam, sze-
ret. És ennyi az egész.” Min-
den papi és szerzetesi hivatás
hátterében ez a megtapaszta-
lás áll – tette hozzá a püspök.

Aki szeret, aki egyre jobban
tud szeretni, az növekszik em-

berségében, méltóságában. Az
igazi szeretet megszüli leg-
szebb gyümölcsét, a hálát. Jé-
zus hálát adott az Atyának
azért, hogy a szeretet titkát el-
rejtette a bölcsek és az okosak
elől, és az egyszerűeknek nyil-
vánította ki (Mt 11,25–27). A
szeretet hiányosságára vall, ha
valaki nem hálás. Emberi vilá-

gunkban a legtöbb szenvedést
és fájdalmat a hálátlanság
okozza – mondta Veres And-
rás.

Ha igazán szeretünk, akkor
a hála köre nem beszűkül, ha-
nem egyre többen kerülnek
hálás szeretetünk körébe. A
szeretet emberségünk mércéje.

A hálának a lelkipásztor
életformájává kell válnia –
folytatta a főpásztor. Hiszen a
görög szó, az eucharisztia ma-
gyarul hálaadást jelent, vagyis
a szentmise bemutatása nem
más, mint hálaadás.

Veres András püspök
Böcskei Győző atyához for-
dulva így szólt: „Kedves
ezüstmisés pap testvérem! Mi
többet kívánhatnánk neked
ebben az ünnepi órában, mint
azt, hogy életed minden nap-
ján, amikor bemutatod a
szentmisét, vagy az Oltári-
szentség előtt megpihensz,
érezd a hálát. Az embertársak

iránt, akiket a gondviselés rád
bízott, és legfőképpen Isten
iránt, aki téged az Eucharisz-
tia ünneplésére kiválasztott.
Miként Sík Sándor fogalmaz Te
Deum című versében: »Hogy
sohasem féltem a szeretettől /
és szerethettem, akik nem sze-
rettek, / hála legyen. // Hogy
akik szerettek, szépen szeret-
tek, / és hogy nem kellett nem
szépen szeretnem, / hála le-
gyen.«”

Kívánom, hogy ezt te is tel-
jes szívedből el tudd mondani
a mindenható Istennek! – zár-
ta köszöntését Veres András
püspök, aki a szentmise vé-
gén átadta a Ferenc pápa
apostoli áldását kinyilvánító
okiratot a jubiláns lelkipász-
tornak. 

A jelenlévők Böcskei Győ-
ző ezüstmisés áldásával meg-
erősítve térhettek haza.

A szentmisén zenei szolgá-
latot végzett Ruppert István or-
gonaművész, székesegyházi
karnagy és Bognár Krisztina
énekművész.

Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Ács Tamás

A hála mint lelkipásztori életforma 
Böcskei Győző ezüstmisést köszöntötték Győrben

Jézus szent szívének ün-
nepén, június 19-én Böcs -
kei Győző, a győri Nagy -
boldogasszony-szé kes -
egyház plébánosa a papi
szolgálatának huszonöt
évéért adott hálát a Győ-
ri Egyházmegye főtemp-
lomában.

Szentistványi Rita RSCJ:
A gyerekek 

nagyon kreatívak, 
jól feltalálják magukat.

Egyszerűek 
a keretek, 

és teret kap a képzelet.
Úgy tűnik, 

mindenki jól érzi magát.
Ez a legfőbb cél is.

”
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Ekkor érezte meg először, hogy
Isten a papi, szerzetesi szolgálat-
ra hívja?

– Eleinte gyülekezetekbe
jártam, és elkezdtem imád-
kozni. Rögtön válasz érkezett
Istentől: megérintettség, meg-
szólítás. Ezt úgy fogalmaztam
meg magamnak: ha egyszer
Istent választom, akkor telje-
sen az övé akarok lenni. Köz-
ben megismerkedtem a Kato-
likus Egyházzal – a keresztség
révén idetartoztam – és né-
hány katolikus szent életével,
például Bosco Szent Jánoséval.
Kezdtem sejteni, hogy amit
magamban érzek, a szerzetes-
ség felé lendít. Kerestem a vá-
laszt arra a kérdésre, hogyan
működik ez. Jelentkeztem
bérmálkozásra. Miután 1998
májusában leszereltem a kato-
naságtól, megbérmálkoztam,
és rögtön utána találkoztam a
pálosokkal. Mivel a szülőfa-
lum, Helemba a határon fek-
szik, átbicikliztem, és Mária-
nosztránál megálltam. Mind -
ez május 13-án történt. 

A három fatimai pásztorgyerek-
nek 1917-ben éppen ezen a napon
jelent meg Szűz Mária.

– Igen, erre emlékezve tar-
tottak engesztelő búcsús na-
pot Márianosztrán. Borsos Jó-
zsef pálos atya vezette a szer-
tartást. Hatalmas erejű prédi-
kációt mondott, ami óriási ha-
tással volt rám. Arra gondol-
tam, meg kell ismerkednem
vele. Ő volt az első szerzetes,
akivel a leszerelésem után ta-
lálkoztam. Nem is kerestem
tovább. 

Mi volt az, ami különösen meg-
érintette a lelkét a pálosokban?

– A legjobban az ragadott
meg, mennyire krisztusi az,
ahogyan József atya Istennek
átadott életet él. És a többi pá-
los is, aki ott van mellette.
Sem a rend történetét nem is-
mertem, sem azt, hogy mivel
foglalkoznak. Annyit azért
tudtam, hogy a pálosok a ko-
lostorban maradó szerzetesek,
akik ott imádkoznak, és ezt az
életformát nagyon a magamé-
nak éreztem. Én is valami
csendes, visszavonult életre
vágytam.

A 750 évvel ezelőtt született Bol-
dog Özséb által létrehozott rend
az egyetlen magyar alapítású fér-
fiszerzetesrend. Az Önök számá-
ra rendkívül fontos a nemzeti ér-
zés és a Szűzanya tisztelete. Ho-
gyan mutatkozik meg ez ebben a
globalizált, szekularizált világ-
ban?

– Számunkra is feladatot je-
lent, hogy ne ragadjon el ben-

nünket a globális gondolko-
dás. Nincs egyértelmű, letisz-
tult válaszom a kérdésére, de
úgy érzem, a dolgom, hogy
együtt legyek azokkal a ma-
gyarokkal, akik közé az Úr he-
lyezett, és szolgáljam őket. Az
idei esztendőben Boldog
Özséb-emlékévet tartunk. A
volt tartományfőnökünk, Já-
nos atya azt javasolta, hogy
válasszunk egy mottót, ami
jól kifejezi a Boldog Özsébhez
kötődésünket, illetve a mai vi-
lághoz való viszonyunkat. A
mottó így hangzik: „Magyar -
ország, közöm van hozzád.”
Idén megpróbálunk tartalmat
adni ennek, mert érezzük,
hogy jó ez a mottó, de meg
kell találnunk, mit jelent szá-
munkra. Válaszolnunk kell ar-
ra a kérdésre, hogy a minden-
napi életben hogyan viszo-
nyulunk a környezetünkhöz,
a másik emberhez, tudunk-e
együtt sírni, nevetni a körülöt-
tünk élőkkel. A mai világban
nem az a lényeg, hogy nagy
szózatokat mondjunk a ma-
gyarságról, hanem az, hogy a
közösségünkkel együtt éljük
meg az összetartozást.

A mai ember, illetve a pálos rend
számára mit jelenthet a rendala-
pító, Boldog Özséb személye és
példája?

– Boldog Özséb kolostorba,
közösségbe gyűjtötte a reme-
téket, akik a Pilisben és a Me-
csekben szétszóródva éltek.
Ennek szimbolikus jelentése
van számunkra. Katolikus vi-
lágunkban sokan dolgoznak
az élet legkülönbözőbb terüle-
tein, és komoly erőfeszítéseket
tesznek. Fontos volna, hogy
tudjuk, kinek mi a karizmája,
és hogy megtaláljuk egymást,
egységbe kovácsolódjunk. Az
is lényeges, hogy a feladatot,

amit a magamének érzek,
amit Isten megmutatott ne-
kem, ne tartsam meg magam-
nak, mintha kizárólag az
enyém volna, hanem osszam
meg; engedjem, hogy a Szent-
lélek közösségbe gyűjtsön má-
sokkal. Amikor néhány évig
Budapesten szolgáltam, úgy
tapasztaltam, hogy nem az én
erőlködésem eredményeként
sikerült eredményeket elérni
az életvédelem területén, ha-
nem azáltal, hogy többen egy
kis imádságos közösségben
voltunk együtt. Rendszeresen
összejöttünk, imádkoztunk,
azután megbeszéltük a közös
dolgainkat. Az Úr tereli egybe
azokat, akik tenni akarnak Is-
ten országáért. Boldog Özséb
ezt üzenheti a Katolikus Egy-
ház mai tagjainak: ne a ma-
gunk szekerét toljuk, hanem
engedjük, hogy Isten egybe-
gyűjtsön minket. A jó kezde-
ményezések tőle származnak,
ő tudja, mire van szükség or-
szágának eljöveteléhez. A jó
dolgoknak mindig az imád-
ságból kell kiindulniuk. A re-
meték is, Özséb atya is láng-
oszlopként imádkozott, és a
Szentlélek így hozta létre a
közösségüket.

Az előbb említette az életvédel-
met. Összegyűlnek még imádkoz-
ni a lelki adoptálás kezdeménye-
zői a Sziklatemplomban?

– A lelki adoptálás mozgal-
ma még a 80-as években in-
dult el Lengyelországban.
Magyarországon a 90-es évek-
től van jelen. Plébániai csopor-
tok éltették, vitték tovább ezt
a lángot. Néhány ismerősöm-
mel, barátommal úgy gondol-
tuk, felkaroljuk az ügyet, ké-
szítünk egy honlapot, és ösz-
szehozzuk azokat az embere-
ket, akik imádkoznak a meg-

fogant magzatokért. Találko-
zókat szerveztünk, hogy meg-
erősítsük egymást. Gyönyörű
gyümölcsei lettek ennek a
kezdeményezésnek, jövőbe
mutató ismeretségek szület-
tek. Minden hónap 28-án egy-
órás imát tartunk a Szikla-
templomban, ahová meghív-
juk a lelki adoptálókat, de ter-
mészetesen mások is jöhetnek.
A nagyobb Mária-ünnepeken
nyílik lehetőség a lelki adop-
tálásra. Legutóbb március 25-
én, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepén volt ilyen al-
kalom. Legközelebb pedig a
buda szent lőrinci búcsú idejére
tervezünk lelki adoptálást, au-
gusztus 9-ére. Ez ugyan nem
Mária-ünnep, de a buda szent -
lőrinci kolostor rom jainál áll
egy nagyon szép szobor,
amely a várandós Szűzanyát
ábrázolja.

Mi mindenért imádkoznak még? 

– Nagyon sok imaszándék
érkezik hozzánk a hívektől.
Úgy látom, a legkomolyabb
támadások ma a család intéz-
ményét érik, a férfi és a nő hi-
vatását. Jó ideje foglalkozom a
test teológiájával, amit II. János
Pál pápa dolgozott ki. Ez
rendkívül fontos, de sokak
számára ismeretlen terület, a
papság, a fiatalok, de az idő-
sebbek számára is. Meg kell is-
merni, mert a test teológiája je-
lenti az alapot a házasság mű-
ködéséhez, a megfogant mag-
zatok elfogadásához, és köz-
vetve a papi, szerzetesi hivatá-
sok születésére is hatással van.

Hogyan élte meg a pálos közösség
a koronavírus-járványt? Milyen
kérdésekkel, kérésekkel fordultak
Önökhöz a hívek?

– Nekünk, szerzeteseknek
nem hozott különösebb válto-
zást a járványidőszak. Ugyan -
úgy a kolostor falai között él-
tünk, mint máskor. De jobban
odafigyeltünk egymásra. Az
idősebb testvérek itthon ma-
radtak, és a fiatalabbak men-
tek bevásárolni. Jó volt így
szolgálni egymásnak. A hí-
vekkel napi szinten tartottuk a
kapcsolatot, mindennap volt
áldoztatás a templomunkban,
délutánonként 3-tól 7-ig nyit-
va tartottuk. A híveink na-
gyon hálásak voltak ezért, jöt-
tek rendszeresen. A reggeli
szentmiséinket a katolikus te-
levízió mindennap közvetíti.
Akik a tévén keresztül követ-
ték a szentmiséket, azok közül
többen személyesen is eljöttek
hozzánk, miután enyhült a

járványveszély. Látom, hogy
vannak új arcok is a templom-
ban. Találkoztam néhány em-
berrel, akik beszámoltak arról,
hogyan élték meg a veszély-
helyzetet. Vannak, akiknek az
életében pozitív változásokat
hozott a járvány: megerősítet-
te a kapcsolataikat, mert rá-
döbbentek arra, hogy sok
minden hiábavaló, amire ko-
rábban több időt szántak. Má-
soknak viszont kezelhetetlen
problémákat okozott az össze-
zártság, és tudunk olyan há-
zasságról is, amely éppen
emiatt ment tönkre. Érdekes,
hogy ugyanaz a helyzet mi-
lyen ellentétes hatással lehet a
családokra.

Frissen megválasztott tarto-
mányfőnökként milyen tervei
vannak?

– Igyekszem folytatni azt,
amit az elődöm elkezdett. Pé-
csett például elindul egy pálos
lelkiségi központ. Már zajlik az
építkezés. A tervek szerint
lelkigondozói és mentálhigié-
nés kísérést, lelkigyakorlato-
kat, kurzusokat tarthatunk

majd itt. Az utóbbi években rá-
jöttem, hogy fölösleges nagyon
tervezgetni, mert szinte biztos,
hogy nem úgy alakulnak majd
a dolgok, ahogyan elképzel-
tem. Ezért inkább az Úr sugal-
lataira próbálok figyelni. Mint
említettem, a test teológiájának
témája nagyon aktuális, ezen a
téren is szeretnék lépéseket
tenni. Egyelőre még nem lá-
tom, hogyan és kik tudnának
bekapcsolódni ebbe a munká-
ba a tartományból.  

Napjainkban sokan beszélnek 
a kommunikáció fontosságáról.
Hogyan próbálják megszólítani a
nem hívőket és a fiatalokat?

– Értékelem, hogy videók-
kal és más formában is megje-

lenhetünk az interneten. Ma-
gam is gyakran használom a
kommunikációnak ezt a for-
máját. Az online felületek ki-
válóak a tanításra, az informá-
ciók átadására. Amikor azon-
ban Isten országának hirdeté-
séről van szó, akkor a szemé-
lyes megszólítás híve vagyok,
ez az, ami igazán hatékony.
Lehet online imádságot is tar-
tani, de nem lesz ugyanolyan,
mintha személyesen vagyunk
jelen az imaalkalmon. Az idei
Boldog Özséb-évben könyve-
ket, zenei kiadványokat fo-
gunk megjelentetni, kiállításo-
kat rendezünk. A veszélyhely-
zet elmúlt, ismét útnak indí-
tottuk a pálos buszt, ami min-
denfelé elviszi a rend üzenetét
és hírt ad rólunk. Ez is a kom-
munikáció egy formája.

Mi a helyzet az utánpótlást ille-
tően?

– Egy jelöltünk és egy je-
lentkezőnk van pillanatnyilag.
A magyar rendtartomány lét-
száma a 90-es évek óta nem
változott. Ugyanannyian va-
gyunk, mint akkor: tizenhe-
ten-tizennyolcan. A közössé-
günk megerősödésének, meg-
újulásának idejét éljük. Szerin-
tem most leginkább erre hív
bennünket az Úr. János atya
kezdeményezésére félévente
közösségi találkozót tartunk,
melyen a magyar pálos rend-
házakban élő valamennyi
szerzetes részt vesz. Nagyon
áldásos alkalmak, folytatni
szeretném ezt a hagyományt
is. A hivatások kérdése min-
den szerzetesi közösséget
érint. Sokat gondolkoztam raj-
ta, mi az oka, hogy kevesen je-
lentkeznek papnak, szerzetes-
nek. Számos tényezőt lehet
említeni. Szokás például arra
hivatkozni, hogy a papság, a
szerzetesség nem vonzó élet-
forma a mai fiatalok számára,
és érthetetlennek látszik szá-
mukra az áldozat, ami együtt
jár vele. Szerintem viszont
ezek csak a felszíni jelenségek.
Az alapvető ok az, hogy az
emberek szívében összezava-
rodott a férfi- és a női hivatás,
az életadás, önmagunk elaján-
dékozásának hivatása. Mind-
ennek a hátterében az áll,
hogy annak idején bevezették
a fogamzásgátlást. Attól kezd-
ve elkezdett kibontakozni egy
énközpontú, élvezetcentrikus,
haszonelvű kultúra. II. János
Pál pápa szavaival: a halál
kultúrája. Márpedig, ha nincs
meg a fiatalokban az önátadás
készsége, öröme, akkor keve-
sebb házasság köttetik. És
ugyanezzel függ össze az is,
hogy nincsenek elegen azok a
fiatalok, akik átadják magukat
Istennek. Ezen a téren nagy
feladatok előtt állunk.

Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita 

Odafigyelve az Úr sugallataira 
Találkozás Puskás Antal pálos tartományfőnökkel

AZ ÚJ EMBER KÖNYVESBOLT ÚJDONSÁGA

1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8. (Kárpátia-udvar)
Telefon: (06/1) 266-0845; webbolt: bolt.ujember.hu

Nicolas Senèze

HOGYAN AKARTA AMERIKA 
MEGBUKTATNI A PÁPÁT?

Nekünk, 
szerzeteseknek 

nem hozott különösebb 
változást 

a járványidőszak. 
Ugyan úgy 

a kolostor falai között 
éltünk, mint máskor. 

De jobban odafigyeltünk
egymásra. 

”
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Meg ér té süket kö szön jük.
A szerkesztőség

A hirdetések tartalmáért 
és azok valódiságáért 

a hirdető vállal felelősséget.

MARADJUNK  
KÖZÖSSÉGBEN!

Az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban jóleső volt a sok telefon, 
e-mail, Facebook-bejegyzés, amelyekben olvasóink azt kérdezték, ho-
gyan tudnak segíteni, adományozni. A válaszunk: a legnagyobb segít-
ség, ha előfizetnek kiadványainkra, vagy kérik, keresik és megvásárolják 
őket a templomokban, újságárusoknál. 

Ami ezen felül van, több mint ajándék, figyelmesség az Önök részéről: 
ha tehetik, és szívesen támogatják a magyar katolikus sajtót, köszönettel 
vesszük. Minden forint számít, bármilyen összegű támogatást hálásan 
köszönünk és várunk a 

Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 bankszámla számán  
(a Közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Adomány). 

Elismerésünk és köszönetünk jeléül támogatóink nevét megjelentetjük 
az Új Ember oldalain.

Segítsen Ön is, hogy továbbra is teljesíthessük célunkat, és munkánkkal 
szolgálhassuk az Egyházat: a lelkipásztorokat, a híveket, a fele baráti 
cselekedeteket végzők munkáját, a katolikus nevelést, az Egyház taní-
tását és természetesen a közösségeket. Maradjunk közösségben!
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Adoremus

Keressen 
minket 

a Facebookon is!

IMAÓRA
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden programját megtartja. Válto-

zatlan időpontokban, továbbra is 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: július
2-án, csütörtökön 18 órakor: szentségimádás, Szeretetláng imaóra. Július 3-án, pénteken,
17.30-kor: az öröm útját járjuk. Július 16-án, csütörtökön 18 órakor: szentségimádás ha-
zánkért. 

LELKIGYAKORLAT
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: Július 30-án 18 órától augusztus 2-án 13 óráig:

Eucharisztia és misszió egy karizma fényében. Kiss Imre atya, teológiatanár, fokolarinó
pap lelkigyakorlata. Augusztus 20-án 18 órától 23-án 13 óráig: Jézus gyógyít. Gál Péter
atya lelkigyakorlata. Szeptember 7-én 18 órától 10-én 13 óráig: Gyónás és irgalom. Kovács
Cs. Albert atya lelkigyakorlata. Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30-466-0749 
VÁLTOZÁS! Szeptember 11-én 18 órától 13-án 13 óráig: A fatimai Szűz. Ocsovai Grácián
ferences atya lelkigyakorlata. Szeptember 24-én 18 órától 27-én 13 óráig: Ne félj, nem ítél-
lek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Lelkigyakorlat Kovács Ferenc diakónus és Ko-
vácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó vezetésével. Elérhetőség: 06/26-383-212,
06/30-466-0749

HALÁLOZÁS
Kézdy Anna szociális testvér életének 88. évében, 2020. június 5-én hazatért az atyai
házba. Gyászmiséje a farkasréti Mindenszentek-plébániatemplomban lesz 2020. július
9-én, 10 órakor, majd azt követően temetése a Farkasréti temetőben.

Szerette és gyógyította az embereket. Csak Isten előtt hajolt meg. Ember volt, pótolha-
tatlan. Példa volt, megismételhetetlen. Szeretnénk tudatni mindazokkal, akik szerették
és tisztelték, hogy Dr. Lövey György sebész főorvos 85 évesen, rövid betegség után
örökre elhagyott minket. Kívánsága szerint Tihanyban helyeztük végső nyugalomra.
Gyászolják: felesége, testvérei, gyermekei és unokái.

KÉPZÉS
A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYEI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM 2020 szep-

temberétől első évfolyamot indít. Minden olyan jelentkezőt várunk, aki a szent liturgia és

az egyházzene iránt elkötelezettséget érez. Érdeklődés esetén a megadott címre elküldjük
a jelentkezés pontos feltételeit, továbbá a jelentkezési tájékoztató és a jelentkezési ív az
egyházmegye honlapjáról letölthető. Postacím: Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam,
8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. E-mail: wjanos@freemail.hu vagy wasztlja nos
@gmail.com

ADÁSVÉTEL
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SZOLGÁLTATÁS
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál is. T.: 06/1-213-5726

SZOBRÁSZATI ÉS KŐMUNKÁKAT, valamint síremlékek készítését és fel-
újítását vállalom! T.: 06/20-361-8318 Albert Farkas

Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című kulturális mellékletünkben olvashatják.
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Szerda este furcsa, megmagyarázhatatlan
félelmet éreztem. Másnap reggel jött a döbbe-
net. Amiből sokan azóta sem térünk magunk-
hoz. Mert hiába nem ismertük személyesen,
akkora hatással volt az életünkre, amekkorával
csak kevesen. Most sokat írnak róla. Néhány
napra eltűntek a médiában manapság megszo-
kottá vált negatív, bántó írások, és helyüket át-
vette a jó. A JÓ, aki Benedek Tibor maga.   

Az ismert, csodálatos eredményeken túl
olyan történetek bukkannak fel, amelyekről
eddig nem tudhattunk. Kisemberek történetei.
Mit adott nekik Benedek Tibor, hogyan adta
vissza a hitüket, miként indította el őket egy
másik, egy jó úton. „Nem hangzik nagy do-
lognak, de akkor és ott mindent megváltozta-
tott bennem” – sokan írják le ugyanezt.

A most napvilágot látott történetekből meg-
ismerhetjük, mi a jóság, a tisztaság. Mi vajon
elmondhatjuk magukról, hogy nem vakít el
bennünket a felszínes csillogás? Hányan van-
nak még, akik nem szállnak el a legnagyobb
sikerektől sem, és megmaradnak embernek?
Annak az embernek, akinek születünk, aki
tiszta lelkű gyermekkorunkban mindannyian
vagyunk. Elmondhatjuk-e magunkról, hogy
tudunk nemet mondani a felkínált, színes pa-
pírba csomagolt, csillogó ajándékokra, ame-
lyekkel bekúszik az életünkbe a bűn?

Azt hiszem, azok a fiatal srácok, akiknek Be-
nedek Tibor volt a kapitányuk, elmondhatják
ezt. Ők, akik úgy búcsúznak a példaképüktől,
hogy megígérik, úgy küzdenek és úgy élnek
tovább, mintha ezután is itt lenne velük. Hogy
büszke legyen, ha rájuk néz. Mert kaptak tőle
valami olyat, ami pénzben nem kifejezhető,
amivel nem ér föl sem a szponzori autó, sem
más e világi mulandóság. Azt adta át nekik a
mesterük, amit az utolsó percig őrzött és amit
földi élete utolsó percéig tanúsított: a hitet.   

A történetek, amiket most olvashatunk, so-
kat mesélnek. Csodákról, jótettekről. Ő Bene-

dek Tibor, aki vízen járt, aki meggyógyította a
vakot, a bénát, feltámasztotta a holtat. Ho-
gyan? Az, hogy hitet adott az embereknek, a
fiatal sportolóknak, a szurkolóknak, mi más
lenne, mint isteni csoda?

A könyvespolcunkon a kötetek között van
néhány kis füzet, amelyek szentekről szólnak.
A gyerekek néha kézbe veszik, lapozgatják
ezeket is. Hiszem, hogy az unokáim a ma köz-
tünk élő emberekről is olvashatnak majd ilyen
könyveket. Addig fejből mesélek nekik róluk,
Benedek Tiborról és feleségéről, Benedek-Epres
Panniról. Történeteket a jószívű bajnokról és
arról, aki bearanyozta az életét.

Ma elment egy nagy bajnok,
és megszólalt a lélek.
Miért kell ahhoz halál,
hogy meglássuk a szépet?
Ma nincsen gonosz poszt,
nincs harag, nincs bántás.
Az üzenőfalakon sehol sincsen ártás.
Csak szeretet.

Benedek Tibor, nyugodj békében.
Ámen.

Szendéné Kiss Nóra
Fotó: Kovács Anikó/MTI

Elment egy nagy bajnok, 
és megszólalt a lélek Örömmel vettem a kezembe Koronkai Zoltán

rendtársam új könyvét az Eucharisztiáról. A
kötet azokat az elmélkedéseket tartalmazza,
amelyek az 2017-ben meghirdetett budapesti
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
(NEK) felkészülési időszakában születtek. Ere-
detileg jórészt homíliák és lelkigyakorlatos ima-
indítások voltak fiatalok csoportjainak, azután
blogbejegyzésekként láttak napvilágot. Kötetbe
szerkesztve helyenként az Eucharisztia teológi-
ájának néhány szempontját
még pontosította a szerző, hi-
vatkozva az újabb irodalomra. 

Amint,, már az alcím – A ba-
rátság szentsége – is utal rá,
Koronkai atyának sikerült át-
vennie a teológiában is megho-
nosodott perszonalista szemléle-
tet, túlhaladva a hagyományos
szentségtan túlságosan dologi-
as szemléletén. A hívők áhíta-
ta, imádása és szeretete nem a
szentségi jeleknek szól, hanem
az Úr Jézus személyének, aki
megdicsőülve a Szentlélek ál-
tal Emmanuel, Életforrás és
„vándorlásunk Társa” lett. 

Szerzőnk helyesen hangsú-
lyozza, hogy „Jézus szentségi jelenléte az Eu-
charisztiában mélységesen személyes jelenlét”
(30). Idézi Jean Mouroux francia teológust: „Az
Eucharisztia reláció-hálózat (személyes viszo-
nyok) misztériuma. Teljesen függ a húsvéti
misztériumtól: Krisztus Kereszthalálától és
Feltámadásától, hathatósan megjeleníti Jézus
Krisztus egyetlen megváltói tettét; ezt a meg-
jelenítést Jézus Krisztus Teste és Vére, tehát Jé-
zus Krisztus személye valóságos jelenléte által
valósítja meg.”

Az egyes fejezetekben Koronkai Zoltán ki-
fejti: A feltámadt Krisztus szentségi jelenléte
valósul meg, amikor a felszentelt pap – Krisz-
tus személyében – lehívja a Szentlelket, aki
csodálatosan megvalósítja a kenyér és a bor át-
lényegülését (91–101, 119). Ezek a jelek utal-

nak az Úr Jézus örök áldozatára, amelynek va-
lóságosan megjelenített hatása építi az Egyhá-
zat (173) azáltal, hogy a megkereszteltek hittel
(198) részesednek az örök Élet Kenyerében.
Így valósul meg a communio/szeretetközösség
(123, 155).

A barátság szentsége (alcímadó) fejezetben
(74–75) a szerző főleg a fiatalok számára apró-
pénzre váltja a teológiai reflexiót: Hogyan él-
jük meg az Eucharisztiát? „Az első, hogy mi-

ként akkor, úgy ezt a vacsorát
most is ő rendezi, Jézus a házi-
gazda. (…) Ő vár minket házi-
gazdaként és igazi barátként.
Ő maga is vágyik arra, hogy
feltárja titkait előttünk, és bízik
bennünk, újból ránk akarja
bízni egész önmagát. Misére
nem pusztán azért megyünk,
mert parancsolt dolog, hanem
mert ő hívott meg bennünket,
a barátunk vár ránk. (…) Ő va-
lóban hűséges barát, akire
mindig lehet számítani, aki
nem vonja vissza ígéretét. A
mi hűtlenségünk sem tántorít-
ja el attól, hogy közénk jöjjön,
és nekünk adja önmagát.”

Koronkai atya ezután – a lelkipásztorokhoz
szólva – hangsúlyozza (76): „A közösség épí-
tése, a hívek közötti kapcsolatok segítése, egy-
ségük gondozása, barátságok katalizálása a
lelkipásztor számára nem valami szabadon
választható szociális tevékenység, hanem az
Eucharisztia lényegéből következő feladat, ré-
sze az »ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re« parancsnak.” 

„Összességében az Eucharisztiát a Jézussal
és egymással való barátság szentségének is le-
het tekinteni. Ha hittel éljük meg, akkor nem-
csak jelzi, hanem el is mélyíti, erősíti ezt a ba-
rátságot.” (76, vö. 31–32)

(Koronkai Zoltán SJ: Eucharisztia – A barátság
szentsége, Jezsuita Kiadó, Budapest 2020)

Szabó Ferenc SJ

A barátság szentsége

A Miskolci Egyházmegye
honlapján bemutatkozik
Sybil Dilsher, a görög -
katolikus szakkollégium
pakisztáni lakója. Az
alábbiakban a vele ké-
szített interjút teljes ter-
jedelmében közöljük.

Honnan érkezett Magyarországra?

– Egy dél-ázsiai országból,
Pakisztánból.

Kérem, mondjon pár szót a csa-
ládjáról. Mivel foglalkoznak?

– Kicsi, boldog családban
élünk, velem együtt négyen
vagyunk. Édesapám tervező-
ként dolgozik a pakisztáni
National Engineering Servi -
cesnél. Ez egy kiemelkedő és
jól ismert cég, amely tervezési
és építési tanácsadással foglal-
kozik. Édesapám jövőre megy
nyugdíjba. Édesanyám nővér
volt, de amikor megszület-
tünk, abbahagyta a munkát,
és otthon maradt velünk, azó-
ta háztartásbeli. Van egy há-
rom évvel idősebb, egyedülál-
ló nővérem. Építészként dol-
gozik egy magánvállalkozás-
ban, amely házak tervezésé-
vel, üzletek és éttermek belső-
építészetével foglalkozik.

Mit tanul Miskolcon?

– A Miskolci Egyetemen
hidrogeológus mérnöki mes-
terszakon tanulok, már máso-
dik éve. Alapszakon építész-
mérnökként végeztem. Mindig
érdekelt a vízgazdálkodás,
mert olyan országból szárma-
zom, ahol kevés a víz, és nem
jó minőségű. A vízágazatban
nagy szükség van munkaerőre.

Miért döntött úgy, hogy Ma -
gyar  országra jön tanulni? Mi-

lyen ösztöndíj keretében van itt?

– A főiskolai tanulmányaim
után munkát és lehetőséget
kerestem, szerettem volna
külföldön tanulni. 2019 márci-
usában ismertem meg a Hun-
gary Helps (Magyarország se-
gít) program keretében elér-
hető, keresztény fiatalok szá-
mára létrehozott ösztöndíj-
programot. A barátaim hívták
fel rá a figyelmemet. Megnéz-
tem a követelményeket, és
megfeleltem a kritériumok-
nak, így reménnyel és hittel je-
lentkeztem. Később, a Miskol-
ci Egyetem felvételije után ki-
választottak, és elfogadtam az
ösztöndíjat. A Hungary Helps
program nagyszerű kezdemé-
nyezés: a magyar kormány ki-
áll a keresztény kisebbsége-
kért a fejlődő országokban.
Ezt az elköteleződést jól mu-
tatja, hogy államtitkárságot is
létrehoztak erre a feladatra,
melyet az üldözött keresztény
közösségeket rendszeresen
felkereső Azbej Tristan vezet.
Nagyon örülök, hogy részt
vehetek a 2019/2020-as tanév
programjában.

Hogyan érezte magát a diákott-
honban? Jó közösségre talált?
Miért ezt a diákotthont válasz-
totta?

– A diákotthon nagyon bé-
kés helyen fekszik és az épület
is csendes, barátságos. Csodá-
latos hely. A munkatársak
egyénre szabottan foglalkoz-
nak a diákokkal, és mindig
odafigyelnek rájuk. Az intéz-

ményben minden olyan lehető-
ség elérhető, amire egy diák-
nak szüksége lehet. Ezért is ér-
zem itthon magam. A kollégiu-
mi társaim nagyon kedvesen
fogadtak, fontos szerepük volt
abban, hogy megismerjem ezt
a helyet. A nyelvi akadályok
miatt időnként nehézkes volt a
kommunikáció, de igyekeztek
kapcsolatba kerülni velem, és
segíteni. Nagyszerű élmény
velük lenni, várom, hogy közös
emlékeink legyenek és igyek-
szem megtanulni a nyelvüket
is. Azért választottam ezt a di-
ákotthont, mert jó közösséget
szerettem volna, és az egyete-
mi zajos környezet helyett nyu-
godtabb közegre vágytam.

Azelőtt mindig a könyvtárban
tanultam, mert zavart a zaj, és
békét kerestem. Itt jobbak a kö-
rülmények a tanuláshoz és a
közösségi élet megélésére is al-
kalmasabb ez a hely.

Ki ajánlotta Önnek a diákott-
hont?

– Idén januárban a keresz-
tény fiatalok ösztöndíjprog-
ramjában részt vevők elláto-
gattak Orosz Atanáz püspök-
höz és Makkai László igazgató-
hoz. A kis csoportunk vezető-
je Skublics Máté egyetemi lel-
kész volt. A találkozón a püs-
pök atya felajánlotta, hogy ha
szeretnénk, csatlakozhatunk a

diákotthon közösségéhez. Mi-
vel éppen lakhelyet váltani
készültem, idejöttem.

Hogyan érezte magát a karantén
idején? Milyen volt a napi rutinja?

– A napi rutin megváltozá-
sa miatt furcsa volt ez az idő-
szak. Kicsit féltem is, ebben a
helyzetben szerettem volna a
családommal lenni, mint min-
denki más. De nem volt vá-
lasztásom, egyedül kellett ma-
radnom. Időnként frusztráló-
nak éreztem, hogy bent kellett
tartózkodnom az épületben,
és nem találkozhattam senki-
vel. Végül hozzászoktam a
karan ténidőszak alatti életfor-
mához. Az online tanulmá-
nyok annyira lefoglaltak,
hogy nem is igazán tudom,
hogy repült el így az idő. A
napi rutinom nem volt külö-
nös a veszélyhelyzet idején:
rengeteg online házi feladatot
készítettem el, ezzel töltöttem
az idő nagy részét. Emellett
főztem, pihentem, vagy egy
kis sétára mentem Tapolcán.

Sikerült ez idő alatt beszélnie a
családjával? Hogy vannak? Mi-
lyen most az életük?

– A családom nagyon ag-
gódott miattam a járványidő-
szakban, mert egyedül vol-
tam. Így naponta legalább
egyszer beszéltem velük. Vár-
juk, hogy a helyzet normalizá-
lódjon, és júliusban megláto-
gathassam őket. Pakisztánban
egyelőre nagyon magas a fer-
tőzöttek aránya: több mint

százezer esetet diagnosztizál-
tak. A helyzetet nem tudják
kontroll alatt tartani, ráadásul
a szülővárosom az egyik góc-
pont. Ezért minden alkalom-
mal, amikor beszélünk, ké-
rem, hogy vigyázzanak ma-
gukra, kövessék az előíráso-
kat, és maradjanak otthon,
amikor csak lehetséges.

Hogyan merít erőt a hitéből? Van
kedvenc bibliai részlete, ami segí-
tett Önnek a nehézségek idején? 

– A kedvenc bibliai karakte-
rem Dávid és persze Krisztus.
Dávid zsoltárai közel állnak
hozzám. Nagyszerű harcos
volt, egész életét áthatotta az
erő, a bölcsesség, az inspiráció.
Szép, ahogyan Isten megmenti
Góliáttól a hite miatt, és ké-
sőbb őt választja Júdea királyá-
nak a testvérei közül, akik az
emberek szemében méltóbbak
voltak az uralkodásra. Regge-
lente Istenhez imádkozott,
hogy erősítse meg lélekben és
fizikailag is. Minden alkalom-
mal, amikor bűnt követett el,
megbánta tettét Isten előtt. A
pandémiás napok alatt min-
den keresztény védőpajzsa le-
het a 91. zsoltár. Meg kell őriz-
nünk, és emlékeznünk kell rá a
szívünkben. Hinnünk kell,
hogy egyetlen járvány vagy
betegség sem árthat nekünk,
mert az Úr menedék szá-
munkra, csakúgy, mint Isten
emberének, Dávidnak volt.

Milyen tervei vannak, ha befejezi
az egyetemet?

– A tanulmányaim végezté-
vel a megszerzett tapasztala-
tok birtokában visszatérek a
hazámba, hogy a közössége-
mért dolgozhassak.

Forrás és fotó: 
Miskolci Egyházmegye

Isten védőszárnya alatt 
Pakisztáni keresztényként a miskolci görögkatolikus diákotthonban
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A szombathelyi Egy-
házmegyei Könyvtár
egyelőre nem látogat-
ható. Ebben az idő-
szakban az intézmény
munkatársai az inter-
neten keresztül mutat-
ják be az érdeklődők-
nek a könyvtár érde-
kességeit.

Ezek egyike a szeminárium állóórája, amely
korábban a soproni ferences rendházban mutat-
ta az időt. A rendház bezárásakor az óra vissza-
került készítőjéhez, Zoller Ferenchez, majd a kis-
papok visszatértekor, 1791-ben Szily János püs-

pök megbízásából Schul mann
Kristóf felkutatta, és hatvan
forintért megvásárolta.

Az óra egy magas, kétre-
keszes faállvány tetején áll,
ajtaja kinyitható. Az óralap
több egymásra épített fém-
lapból készült: fent Isten
szeme, alatta ezüstözött la-
pon a római számok szere-
pelnek, valamint az óralap

készítőjének neve és Sopron német neve:
Havery Zöller, Oedenburg. A díszített hátsó le-
mezen, a sarkokban zománccal festett rózsák
láthatók.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

A depresszió betegség, és az, hogy ke-
resztények vagyunk, nem jelenti, hogy
soha nem fogunk ilyen betegségben szen-
vedni. Jean-François Catalan jezsuita
pszichológust az Aleteia katolikus por-
tál kérdezte.

A kérdésre, hogy vajon normális jelenség-e,
ha valaki kétségbe vonja a hitét, amikor dep-
ressziótól szenved, a jezsuita szerzetes azt vá-
laszolta, hogy sok nagy szent élt át lelkileg ne-
héz, embert próbáló időszakokat, „sötét éjsza-
kákat”. A szentek is megtapasztalták a szomo-
rúságot, az életuntságot; időnként a teljes két-
ségbeesés szélére is eljutottak. Liguori Szent Al-
fonz másokat vigasztalt, de közben ő maga sö-
tétségben élte le az élete jó részét, csakúgy,
mint Ars szent plébánosa, Vianney Szent János.
Egy időben Kis Szent Teréz is úgy érezte, mint-
ha egy fal választaná el a mennyek országától;
már nem volt biztos sem Isten, sem a menny-
ország létezésében. Mégis túljutott ezen a sza-
kaszon, ahogyan a többi szent is – szeretettel,
a hit erejével.

„Amikor depressziót élsz át, akkor is rábíz-
hatod magad Istenre. A betegség érzete abban
a pillanatban megváltozik, megreped a fal,
még ha nem is tűnik el a szenvedés és a ma-
gány.

Kétféle mozgás van. Egyrészt megteszel
mindent, ami tőled telik, bármilyen kevésnek
tűnik is mindez a szemedben. Beveszed a
gyógyszereidet, fölkeresed az orvosodat vagy
a terapeutádat, megpróbálod fenntartani vagy
megújítani a baráti kapcsolataidat. Másrészt
pedig számíthatsz Isten kegyelmére, arra,
hogy megőriz téged a kétségbeeséstől.”

A jezsuita pszichológus elismerte, hogy
számunkra, hétköznapi emberek számára oly-
kor nagyon távolinak tűnik a szentek példája.
Mi sokszor az éjszakánál is nagyobb sötétség-
ben élünk. A szentekhez hasonlóan megta-
pasztaljuk, hogy bizonyos értelemben minden
keresztény élet küzdelem a kétségbeesés ellen,
az önmagunkba való bezárkózás ellen, az ön-
zésünk, a reményvesztettségünk ellen. Mind -
annyian, mindennap megküzdünk ezekkel.

Megvívjuk a harcunkat a pusztítás erői ellen,
amelyek a valódi, hiteles élet útjában állnak.
Lehetnek ezek biológiai (betegségek), pszicho-
lógiai (bármilyen idegi alapú folyamat, szemé-
lyes konfliktus, frusztráció) vagy spirituális
eredetűek.

Az emberi lélekben ott van a kísértés, az el-
lenállás, a bűn. Nem maradhatunk némák a
sátán ténykedése láttán, aki azt akarja, hogy
elbotoljunk, ne jussunk közelebb Istenhez. Ő
hasznot tud húzni a depressziónkból, a meg-
próbáltatásainkból.

Fölvetődött a kérdés az interjú során, hogy
lehet-e bűnnek tekinteni a depressziót. Erre
egyértelmű nem volt a válasz. „A depresszió

betegség, amit alázattal is viselhetsz. Amikor a
legmélyebbre érsz, elvesztetted a tájékozódási
pontokat és fájdalmasan megtapasztalod,
hogy nincs kihez fordulnod, akkor rádöb-
bensz, hogy nem vagy mindenható, és nem tu-
dod megmenteni magad. Ám még ekkor is, a
legsötétebb pillanatban is szabad vagy: szaba-
don dönthetsz, hogy a depressziódat alázattal
vagy felháborodással éled meg. Minden lelki
élet kezdete a megtérés, a megtérés kezdete
pedig csak egy nézőpontváltás: megváltoztat-
juk a perspektívát, és Istenre tekintünk, vissza-
térünk hozzá. Ez a fordulat döntés és küzde-
lem eredménye.”

Forrás: Aleteia.org
Fordította: Verestói Nárcisz

Fotó: Pexels.com

Álljunk meg egy látnivalóra! 
Állóóra a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban

A depresszió keresztényként

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(PPKE) Hittudományi Karán június 
24-én öt új doktort avattak és hárman
vehették át habilitációs oklevelüket az
évzáró ünnepség keretében. Az akadémi-
ai év a koronavírus-járvány ellenére
eredményesen zárult.

A Hittudományi Kar doktoravató ünnepsé-
gén jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, esz-
tergom-budapesti érsek, Ternyák Csaba egri ér-
sek és Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lel-
kipásztori ellátásával megbízott esztergom-
budapesti segédpüspök. 

Kránitz Mihály dékán beszámolt a 2019/2020-
as akadémiai évről, melynek során az oktatás
mellett teológiai konferenciák és a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) felkészítő
sorozatok is segítették a hallgatók tájékozódá-
sát. Kiemelkedő esemény volt az első szemesz-
terben a Joseph Ratzin ger–XVI. Benedek Vati-
káni Alapítvány és a PPKE Hittudományi Kar
közös szervezésében megvalósult, az Egyház

társadalmi tanításáról szóló tudományos kon-
ferencia, melynek helyszíne a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Hittudományi Kar volt.

Az ünnepség keretében Vincze Krisztián, No-
vák István és Papp Miklós vehették át habilitáci-
ós oklevelüket, majd esküjük letételével
Bagyinszki Ágoston, Román János, Kiss Gábor,
Nádor Koppány Zsombor és Törő András kapták
kézhez doktori oklevelüket, Kuminetz Géza
rektor és a jelen lévő dékánok doktorrá avató
kézfogása mellett.

Forrás és fotó: PPKE Hittudományi Kar

PPKE Hittudományi Kar

Új doktorokat avattak 

A kaliforniai katolikus püspökök
június 22-ei közleményükben a vé-
delmükbe vették Szent Junípero
Serra ferences szerzetest, akinek
több szobrát is ledöntötték a tün-
tetők az elmúlt napokban Kalifor-
niában.

A püspökök hangsúlyozták, Junípero
Serra a korát megelőzve védelmezte az
őslakosok jogait, és azok, akik az őt áb-
rázoló szobrok eltávolítását, illetve le-
döntését követelték, rosszul vizsgáztak
történelemből.

Június 20-án először a San Franciscó-i
Golden Gate parkban döntötték le a
XVIII. században élt ferences hittérítő szobrát,
több más szoborral együtt. Még ugyanaznap
Los Angeles központjában is erre a sorsra ju-
tott az őt ábrázoló műalkotás.

A püspökök állásfoglalásukban hangsú-
lyozták, hogy teljes szívvel támogatják azt a
törekvést, mely szerint rá kell mutatni az afro-
amerikai és az őslakos amerikai közösséget
sújtó rasszizmus történelmi példáira, és jóvá-
tételt kell nyújtani. Ellenben a szobrok és más
ábrázolások eltávolítása esetében az illető sze-
mély tényleges élettörténetét kell figyelembe
venni.

„Ezen a vizsgán nem mentek át azok a tün-
tetők, akik Szent Junípero Serra szobrának el-
távolítását indítványozták Kaliforniában, illet-
ve akik ledöntötték szobrait San Franciscóban
és Los Angelesben.”

Serrát 2015-ben avatta szentté Ferenc pápa.
A spanyol származású ferences szerzetes ki-
lenc katolikus missziót alapított a XVIII. szá-
zadban a mai Kalifornia területén; több eset-
ben ezekből a missziókból nőtt ki egy-egy ké-
sőbbi nagyváros központja. Több ezer őslakost
térített meg, és új mezőgazdasági módszerek-
re tanította őket.

Egyes kaliforniai aktivisták úgy látják, Serra
valójában az őslakos életmód tönkretételéhez
járult hozzá a misszióival. Ezzel az állítással
nem értenek egyet a pap életrajzírói.

„A történelmi tény az, hogy Serra többször
is követelte, hogy a spanyol hatóságok bánja-
nak jobban az őslakosokkal” – írták a kalifor-
niai püspökök.

Serra „az őslakos amerikaiakkal való kap-
csolatát tekintve megelőzte a korát, és nagy ál-
dozatokat hozott az őslakosok védelmében.
Sokat tett az elnyomás ellen, amivel messze
túlmutatott a missziók korán.”

A püspökök hozzáfűzték, ha mindez nem
legitimálja a szobra megmaradását abban az
államban, amelynek a megszületéséért olyan
sokat tett, „akkor nemzetünk múltjából volta-
képpen valamennyi történelmi személyt ki
kell törölni azokért a tetteiért, amelyeket mai
mércével mérve hibának értékelünk”.

Június 20-ai közleményében Salvatore Cordi -
leo ne San Franciscó-i érsek felhívta a figyelmet
arra, hogy Junípero Serra kiállt az őslakosok
mellett, megvédte őket a spanyol katonaság
túlkapásaitól. Nehezen járt, mégis elgyalogolt
Mexikóvárosba, hogy a spanyol alkirály segít-
ségét kérje, amikor a katonák bántalmazták az
ott élő közösséget.

Cordileone érsek leszögezte: Amint a múlt-
beli rosszat nem lehet jóvátenni elhallgatással,
úgy a történelem újraírásával sem.

Forrás: Catholic News Agency
Fordította: Verestói Nárcisz
Fotó: Wikimedia Commons

Egy apró gesztusra lett figyelmes a Nap-
himnusz Teremtésvédelmi Egyesület ál-
tal gondozott Teremtésvédelem Face -
book-oldal a június 25-ei szentszéki saj-
tókonferencia eseményeit figyelve.

„Ma volt a Vatikánban egy sajtókonferen-
cia. Ennek közvetítésekor figyeltem fel először
arra, hogy az előadóknak PET-palackos ás-
ványvíz helyett parafadugóval lezárt üvegpa-
lackban csapvizet készítettek ki, és – ha jól lá-
tom – papírpoharakat... Apró gesztus ez, de na-
gyon lényeges üzenet a világegyház
számára: legyünk következetes gya-
korlói is annak, amit hirdetünk. Haj-
rá, plébániák, egyházi intézmények!”
– írják a teremtett világ megőrzése
iránti keresztény felelősséget népsze-
rűsíteni hivatott közösségi oldalon.

A Vatikán Ferenc pápa öt évvel
ezelőtt kiadott, Laudato si’ kezdetű
enciklikájának szellemében igyek-
szik felzárkózni a világ legeredmé-
nyesebb országaihoz a környezetvé-
delem terén. A vatikáni kertészet és a
köztisztasági hivatal felelősei már ta-
valy leállították az egyszer használa-
tos műanyag termékek árusítását. A hulladék
újrahasznosítása terén az a céljuk, hogy két
éven belül a szemét hetven-hetvenöt százalé-
kát szelektíven gyűjtsék. Ezzel kapcsolatban a
legnehezebb a Szent Péter tér hulladékának
kezelése, hiszen járványmentes időkben itt na-
ponta ezrek fordulnak meg. A kolonnádok
alatt speciális műanyagszemét-gyűjtőket he-
lyeztek el, ahol a turistaáradat idején naponta
közel tíz kilogramm hulladék gyűlik össze.

A Vatikánban elindították az úgynevezett
körkörös gazdaságot: a szerves, illetve a met-
szésből, fűnyírásból származó – összesen
mint egy négyszáz tonnányi – hulladékból
komposzttrágyát készítenek, és arra töreksze-
nek, hogy a lehető legkisebb mennyiségű hul-
ladékot kelljen elszállítani. „Ezt a hulladékot

igyekszünk jó minőségű trágyaként újra fel-
használni a kertekben, a Vatikánban vagy
Castel Gandolfóban” – fejtette ki a vatikáni
kertészet és a köztisztasági hivatal felelőse, Ra-
fael Ignacio Tornini tavaly júliusban.

A víz védelmének a Vatikán akkora jelentő-
séget tulajdonít, hogy Az Átfogó Emberi Fejlő-
dés Előmozdításának Dikasztériuma Aqua fons
vitae (A víz az élet forrása) címmel márciusban,
a víz világnapjához (március 22.) kapcsolódva
dokumentumot is megjelentetett. Ebben az
egyéni és a közösségi (ipari és mezőgazdasági)

felhasználása mellett a vízről a természet ré-
szeként is szó esik.

A dikasztérium a vízhelyzet aggasztó leírá-
sánál többet tett: a dokumentum kiadásával
egy időben új globális higiénés stratégiát hir-
detett az Egyházhoz tartozó egészségügyi in-
tézményekben. A szegény és a fejlődő orszá-
gokban ugyanis rengeteg egészségügyi intéz-
ményben nincs megfelelő vízellátás, még a
legalapvetőbb tisztasági szükségletek kielégí-
tése is megoldatlan. Ez mindig aggasztó, de
most, hogy a Covid-19-világjárvány miatt még
az átlagosnál is nagyobb higiéniára volna
szükség, különösen nagy veszélyforrás.

Forrás: Teremtésvédelem Facebook-oldal,
Vatikáni Rádió

Szobordöntés Kaliforniában

Rosszul vizsgáztak történelemből

Példát mutat a Vatikán: 
csapvíz a sajtótájékoztatón


