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Több mint fagyi
Cukrászda Budakalászon, 

ahol a falról Don Bosco figyel
A Gerbeaud legendás cukrászaitól tanult mesterség-

beli tudással és jó alapanyagokból készült finomságok-
kal várják a vendégeket július 4. óta Budakalászon, a
Valdocco cukrászdában. Az üzlet megáldásán kóstol-
hattuk meg finom fagylaltjukat.

A kis helyiséget barátok töltik meg, akik a bolt ünne-
pélyes megáldására gyűltek össze. Közösségi társuk –
Rüsics István cukrászmester – Budakalászon cukrászdát
nyitott. „Kora reggel mentem a fogorvoshoz, hogy dél -
előtt már ehessek a fagylaltból” – mondta Depaula Fla-
vio plébániai kormányzó. Szavai komoly elismerést je-
lentenek a Valdocco – Finomságok szeretettel nevet viselő
cukrászdának. A Rüsics István és családja révén a sza-
léziakhoz kötődő vállalkozás Budakalász központjá-
ban, a Petőfi téren nyitott cukrászdát. A cukrász, aki a
mesterséget a Gerbeaud-ban sajátította el, jól ismeri a
fagylaltkészítés titkait.

Ám új üzlete, a Valdocco többről szól, mint a jó fagy-
laltról, a finom süteményekről és a kávéról. A cukrász-
dába belépő vendéggel kereszt néz szembe, és Bosco
Szent János portréja figyel a falról. A polcon „Don Bosco
neked is üzen” felirattal egy dobozt helyeztek el, amely
a szent mondásait tartalmazza. „Itt, a cukrászdában is
szeretnénk megjeleníteni, hova tartozunk és mit gondo-
lunk a világról” – magyarázza a mester, és azt is el-
mondja, hogy sok kérdést kap a vendégeitől, ez pedig
mindig jó alap a beszélgetések kialakulásához. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A hívő közösség a bátai
Szent Vér-kegytemplom fel-
szentelése, azaz 1939 óta
együtt ünnepli Isten Fiának
szent vérét július elején. Az
idei búcsúra is több százan ér-
keztek: helyiek, zalaegerszegi,
pécsi, mohácsi, dunaszekcsői
és környékbeli zarándokok,
valamint a budapest-belvárosi
Nagyboldogasszony-főplébá-
nia közösségének tagjai. Nyúl
Viktor pasztorális helynök a

búcsúi szentmise homíliájá-
ban hangsúlyozta: ez a nap
arra hív, hogy feltekintsünk a
keresztre, és szemléljük az ér-
tünk vérző Jézust. Szent II. Já-
nos Pál pápa szavait idézve ar-
ra biztatott, hogy nézzünk Jé-
zusra, mert akit és amit szem-
lélünk, olyanná formálódik a
gondolkodásmódunk.

Emeljük lelki szemünket a
Szent Vér-ereklyére, amely Jé-
zus véréből való! – biztatott a

szónok, majd a szent vér ün-
nepéhez kapcsolódóan három
aspektust emelt ki:

Jézus vére Isten gondosko-
dásának szimbóluma, annak a
jele, hogy szabaddá tette a né-
pet. A vér arra utal, hogy az
Úr kiszabadítja népét. Az
Egyiptom szó jelentése: a féle-
lem háza, a félelem világa. Is-
ten ebből szabadítja ki az em-
bereket, és új hazát ad nekik.

Ez az ünnep tehát arra em-
lékeztet bennünket, hogy Is-
ten minket is felszabadít, re-
ményt és életet ad – összegez-
te Nyúl Viktor.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Szent Péter és Pál apostol ünnepén, jú-
nius 29-én délelőtt a Szentatya a Szent
Péter-bazilikában ünnepi szentmisét
mutatott be, melynek keretében a metro-
polita érsekeknek szánt palliumokat is
megáldotta. Beszédét két kulcsszó, az
egység és a prófécia köré építette. Fe-
renc pápa teljes homíliájának fordítását
közreadjuk.

E város két apostolának ünnepén két kulcs-
szót szeretnék megosztani veletek:
egység és prófécia.

Egység. Két nagyon eltérő személyt
ünneplünk együtt: Péter halász volt,
aki napjait az evezők és hálók között
töltötte; Pál művelt farizeus volt, aki
zsinagógákban tanított. Amikor misz-
szióba mentek, Péter a zsidókhoz, Pál
a pogányokhoz fordult. És amikor út-

juk keresztezte egymást, hevesen vitatkoztak,
ahogyan Pál nem szégyell beszámolni róla
egyik levelében (vö. Gal 2,11sk.). Tehát rendkí-
vül különböztek egymástól, mégis testvérnek
érezték magukat, mint egy összetartó család-
ban, ahol gyakori a vita, mégis mindig szeretik
egymást. Az őket összekötő családiasság azon-
ban nem természetes hajlamból, hanem az Úr-
ból forrásozott. Ő nem azt parancsolta, hogy
kedveljük, hanem hogy szeressük egymást. Ő
az, aki egyesít bennünket, anélkül hogy egy-
formává tenne. A mai olvasmány ennek az
egységnek a forrásához vezet bennünket. Azt
beszéli el, hogy az éppen megszületett Egyház
kritikus szakaszon megy keresztül: Heródes
tombolt, erőszakos üldözés zajlott, Jakab apos-
tolt megölték. Most pedig Pétert is letartóztat-
ják. A közösség szemlátomást elveszítette ve-
zetőjét, mindenki a saját életét félti. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A nyílt tengerre tartó
hajó

Interjú Sebestyén Józseffel, 
a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

új rektorával
Meggyőzően beszél vízióiról, amelyek egy pezsgő életű,
még az eddigieknél is színesebb pedagógiai kínálatú, de
közben a veretes hittudományi hagyományra is erősen
építő, a II. vatikáni zsinat és a preevangelizáció szelle-
mében működő egyházi főiskola képét festik föl. Egy
olyan szellemi központ képét, amely buzgó egyháziak és
kívülálló érdeklődők számára egyaránt vonzó.

Van itt, Önöknél egy tábla a szemináriumépület felé nyíló belső kapu
mellett, amelyen az áll, hogy „Továbbhaladás csak kispapoknak”. A
megyei hírportál egy korábbi tanévnyitójukon készült fotóján kizáró-
lag reverendás alakok láthatók. Az érseki és a hittudományi pedig affé-
le kettős lakatnak tűnik a főiskola nevében, hiszen egy dolog az egy-
házi fenntartás, és egy másik ennek a megjelenése az arculatban, a
stílusban, a világhoz és a tudományhoz való viszonyban. Félő, hogy
ezzel a kettős lakattal belülről magukra zárják a kaput, hiszen sokak
számára már a nevük is azt sugallhatja, hogy ide kizárólag nagyon
vallásos, egyházilag elkötelezett embereket várnak. Holott a tanulmá-
nyi kínálat alapján ez az iskola sokkal színesebb és tekintélyes tudo-
mányos műhely. Hogyan változtat az intézmény pozícióján, önképén
a papképzés felfüggesztésének július 1-jei érseki bejelentése?

(Folytatás a 9. oldalon.)

Az irgalmasság
embere volt

Eőry Ajándok halálára
5. oldal

Levegőt venni, 
és élni egy kicsit
Uzsalyné Pécsi Rita 

neveléskutató 
nyári jegyzete

10. oldal

In memoriam 
Ennio Morricone

12. oldal

Beszélgetés 

Németh Valéria 
keramikusművésszel

Ennio Morricone pályaképe

Film: Corpus Christi
Fotó: Lambert Attila
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Az Úr reményt és életet ad
Szent Vér-búcsú Bátán

Számos helyről érkeztek zarándokok Bátára, hogy a
Szent Vér-kegyhelynél együtt ünnepeljenek július 5-én. A
Szent Vér-búcsú alkalmából Nyúl Viktor, a Pécsi Egy-
házmegye pasztorális helynöke mutatott be szentmisét.

Mi történne, ha kevesebbet
méltatlankodnánk?

Fotó: Merényi Zita
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Mindazonáltal ebben a tragikus
időszakban senki sem menekül el,
senki sem akarja menteni a saját bő-
rét, senki sem hagyja el a többieket,
hanem mindnyájan együtt imádkoz-
nak. Az imából bátorságot meríte-
nek, az imából minden fenyegetés-
nél erősebb egység születik. A szö-
veg azt mondja, hogy „míg Pétert
fogva tartották a börtönben, az Egy-
ház szüntelen imádkozott érte Isten-
hez” (ApCsel 12,5). Az egység olyan
alapérték, amelyet az ima tud akti-
válni, mert az ima lehetővé teszi a
Szentléleknek, hogy beavatkozzon,
hogy megnyisson a reményre, hogy
csökkentse a távolságokat, hogy
együtt tartson bennünket a nehézsé-
gek között.

Egy másik dolgot is észrevehe-
tünk: a szorongatottság drámai hely-
zetében senki sem panaszkodik a
rossz, az üldöztetések, Heródes mi-
att. Senki sem gyalázza Heródest –
mi viszont annyira hozzá vagyunk
szokva, hogy gyalázzuk a vezetőket.
Hiábavaló és unalmas is, hogy a ke-
resztények időt pazarolnak arra,
hogy panaszkodjanak a világra, a
társadalomra, a bajokra. A siránko-
zások semmit sem változtatnak meg.
Ne felejtsétek, hogy a siránkozások a
második zárt ajtó a Szentlélek előtt,
amint azt pünkösd napján mond-
tam: az első a narcizmus, a második
a csüggedés, a harmadik a pesszi-
mizmus. A narcizmus a tükörhöz
visz, hogy folyamatosan nézd önma-
gad; a csüggedés a siránkozáshoz; a
pesszimizmus a sötétséghez, a bús-
komorsághoz. Ez a három magatar-
tás bezárja az ajtót a Szentlélek előtt.
Azok a keresztények nem hibáztat-
tak másokat, hanem imádkoztak.
Abban a közösségben senki sem
mondta: „Ha Péter óvatosabb lett
volna, akkor nem lennénk ebben a
helyzetben.” Senki sem. Emberi
szempontból lett volna ok bírálni Pé-
tert, de senki sem bírálta. Nem meg-
szólták, hanem imádkoztak érte.
Nem a háta mögött beszéltek róla,
hanem Istenhez beszéltek.

Ma feltehetjük magunknak a kér-
dést: „Őrizzük-e egységünket az

imádság segítségével, az Egyház
egységét? Imádkozunk-e egymá-
sért?” Mi történne, ha többet imád-
koznánk és kevesebbet méltatlan-
kodnánk, és egy kicsit visszafog-
nánk a nyelvünket? Az, ami Péterrel
történt a börtönben: mint akkor, sok
elválasztó ajtó megnyílna, sok meg-
bénító lánc lehullana. És csodálkoz-
nánk, mint az a lány, aki, megpil-
lantva Pétert az ajtóban, nem bírt aj-
tót nyitni, hanem befutott, és ámu-
lattal, örömtől repesve mesélte, hogy
látta Pétert (vö. ApCsel 12,10–17).
Kérjük a kegyelmet, hogy tudjunk
egymásért imádkozni! Szent Pál arra
buzdította a keresztényeket, hogy
mindenkiért imádkozzanak, de min-
denekelőtt azokért, akik kormányoz-
nak (vö. 1Tim 2,1–3). „De ez a kor-
mányfő...”, és sokféle jelzővel illetik;
nem sorolom fel őket, mert nem ez a
megfelelő hely és idő, hogy számba
vegyük, milyen jelzőket lehet hallani
az országok vezetőiről. Hadd ítélje
meg őket Isten, mi pedig imádkoz-
zunk a kormányon lévőkért! Imád-
kozzunk: szükségük van az imára!
Ezzel a feladattal az Úr bízott meg
bennünket! Vajon végezzük-e? Vagy
csak beszélünk, gyalázkodunk, és
ennyi? Isten azt várja, hogy amikor
imádkozunk, azokról is megemlé-
kezzünk, akik nem úgy gondolkod-
nak, mint mi, akik becsapták orrunk
előtt az ajtót, akiknek nehezen tu-
dunk megbocsátani. Csak az imád-
ság oldja le a láncokat, mint Péter-
nél; csak az ima egyengeti az egység
felé vezető utat.

Ma megáldjuk a palliumokat,
amelyeket a bíborosok testülete dé-
kánjának és az elmúlt évben kineve-
zett metropolita érsekeknek adunk
át. A pallium a juhok és a pásztor kö-
zötti egységre emlékeztet. A pásztor
Jézushoz hasonlóan vállára veszi a
báránykákat, hogy azok sose szakad-
janak el tőle. Aztán ma – egy szép
hagyományt követve – különleges
módon csatlakozunk a Konstantiná-
polyi Ökumenikus Patriarkátushoz.
Péter és András testvérek voltak, és
mi, amikor csak lehetséges, testvéri
látogatást teszünk egymásnál az ün-
nepeken: nem annyira udvariasság-
ból, hanem azért, hogy együtt halad-

junk az Úr által elénk tűzött cél, a tel-
jes egység felé. Ma ők nem tudtak el-
jönni, a koronavírus okozta utazási
problémák miatt, de amikor lemen-
tem [a lépcsőn], hogy lerójam kegye-
letemet Péter földi maradványai
előtt, szívemben magam mellett
éreztem szeretett testvéremet, Bartho-
lomaioszt. Itt vannak velünk.

A második szó: a prófécia. Egység
és prófécia. Apostolainkat Jézus pro-
vokálta. Péter hallotta a hozzá inté-
zett kérdést: „Kinek tartasz engem?”
(Vö. Mt 16,15) Abban a pillanatban
megértette, hogy az Urat nem az ál-
talános vélekedések érdeklik, hanem
a követése melletti személyes dön-
tés. Pál élete szintén Jézus provoká-
ciója után változott meg: „Saul, Saul,
miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4)
Az Úr megrendítette őt lelkében:
nemcsak azt érte el, hogy földre zu-
hanjon a damaszkuszi úton, hanem
azt is, hogy letörjön egy vallásos és
jó ember önteltsége. Így a büszke Sa-
ulból Paulus, Pál lett, ami azt jelenti,
hogy „kicsi”. Ezeket a provokáció-
kat, életfelforgatásokat próféciák kö-
vetik: „Te Péter vagy, és erre a kő-
sziklára építem majd Egyházamat”
(Mt 16,18); és Pálnak: „Ő az én kivá-
lasztott edényem, hogy elvigye ne-
vemet a nemzetek elé” (ApCsel
9,15). A prófécia tehát akkor szüle-
tik, amikor hagyjuk, hogy Isten pro-
vokáljon bennünket: nem akkor,
amikor saját nyugalmunkat biztosít-
gatjuk és mindent ellenőrzés alatt
tartunk. Nem az én elképzeléseim-
ből születik, nem az én zárt szívem-
ből születik. Akkor születik, ha
hagyjuk, hogy Isten provokáljon
bennünket. Amikor az evangélium
megdönti a bizonyosságokat, akkor
születik a prófécia. Csak azok válnak
prófétává, akik megnyílnak Isten
meglepetései előtt.

És itt van Péter és Pál, akik prófé-
ták és távolabbra látnak: Péter az el-
ső, aki kijelenti, hogy Jézus „a Fel-
kent, az élő Isten Fia” (Mt 16,16); Pál
pedig elővételezi életének végét:
„Félre van téve számomra az igaz -
ság koronája, melyet majd megad
nekem az Úr” (2Tim 4,8).

Ma próféciára van szükségünk,
de valódi próféciára: nem a lehetet-

lent is megígérő szószátyárokra, ha-
nem tanúságtételre arról, hogy az
evangélium lehetséges. Csodaváró
tüntetések nem segítenek. Fáj ne-
kem, amikor azt hallom hirdetni:
„Prófétai Egyházat akarunk!” Rend-
ben. De mit teszel annak érdekében,
hogy az Egyház prófétai legyen?
Olyan életek segítenek, amelyek
nyilvánvalóvá teszik Isten szereteté-
nek csodáját. Nem hatalomra, ha-
nem koherenciára van szükség. Nem
szavak, hanem ima! Nem kiáltvá-
nyok, hanem szolgálat! Prófétai Egy-
házat szeretnél? Kezdj szolgálni, és
maradj csendben!

Nem elmélet, hanem tanúságté-
tel! Nem gazdagnak kell lennünk,
hanem szeretnünk kell a szegénye-
ket; nem magunk számára kell
pénzt keresnünk, hanem odaadóan
kell segítenünk másokat; nem a vi-
lág tetszését kell keresnünk... Van,
aki arra törekszik, hogy jól kijöjjünk
mindenkivel, nálunk azt mondják:
„Jól kijön Istennel és az ördöggel.”
Jól kijönni mindenkivel; nem, ez
nem prófécia! Ezzel szemben az el-
jövendő világ feletti örömre van
szükség; nem olyan lelkipásztori
tervekre, amelyek látszólag saját ha-
tékonysággal rendelkeznek, mintha
szentségek lennének, hatékony lel-
kipásztori tervek; nem, hanem éle-
tüket odaadó pásztorokra van szük-
ségünk: Isten szerelmeseire. Péter és
Pál így hirdették Jézust, szerelmes-

ként. Péter, mielőtt keresztre feszí-
tették, nem önmagára, hanem Urára
gondol, és mivel nem tartja magát
méltónak arra, hogy hozzá hasonló-
an haljon meg, azt kéri, hogy fejjel
lefelé feszítsék meg. Pál, mielőtt le-
fejezték, csak arra gondol, hogy
odaadja életét, és azt írja, hogy „ki-
ontott italáldozat” akar lenni (2Tim
4,6). Ez prófécia. Nem szavak. Ez
prófécia, olyan prófécia, amely meg-
változtatja a történelmet.

Kedves testvérek, Jézus prófétált
Péternek: „Te Péter vagy, és erre a
kősziklára építem majd Egyháza-
mat.” Ránk is vonatkozik hasonló
prófécia. Ez a Biblia utolsó könyvé-
ben található, ahol hűséges tanúinak
Jézus „fehér követ” ígér, „amelyre új
név van írva” (Jel 2,17). Ahogyan az
Úr Simont Péterré változtatta, úgy
hív valamennyiünket is, hogy élő kö-
vekké tegyen bennünket, amelyekkel
megújított Egyházat és emberiséget
építhet. Mindig vannak olyanok,
akik rombolják az egységet és kiolt-
ják a próféciát, de az Úr hisz ben-
nünk, és azt kérdezi tőled: „Akarsz
az egység építője lenni? Akarsz-e a
földön megvalósuló mennyem prófé-
tája lenni?” Testvérek, engedjük,
hogy provokáljon bennünket Jézus,
és legyen bátorságunk azt mondani
neki: „Igen, akarok.”

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

A búcsúzás Georg Ratzin-
gertől, a regensburgi székes-
egyház karvezetőjétől július
6-án rózsafüzér imádsággal
kezdődött. A hívek másnap a
dómhoz tartozó Szent János-
templomban vehettek végső
búcsút Georg Ratzinger atyá-
tól, és kifejezhették részvétü-
ket az erre a célra kihelyezett
emlékkönyvben.

Július 8-án először requie-
met tartottak a regensburgi
székesegyházban, Rudolf Vo-
derholzer püspök vezetésével.
Ezután következett a gyász-
mise és a temetési szertartás.

XVI. Benedek emeritus pá-
pa búcsúlevelét titkára, Georg
Gänswein érsek olvasta fel:

Kedves Rudolf püspök!
Abban az órában, amikor

testvéremnek megadod a vég-
tisztességet, és elkíséred utol-
só földi útján, én is veletek va-
gyok. Sürget a vágy, hogy ki-
fejezzem köszönetemet mind -
azért, amit a búcsú időszaká-
ban, az utolsó hetekben tettél
és teszel. Köszönet illeti mind -
azokat, akik láthatóan vagy
láthatatlanul testvérem mel-

lett álltak ezekben a hetekben,
és kifejezték neki hálájukat
mindazért, amit életében
nyújtott nekik.

Az életével és munkásságá-
val kapcsolatos – levélben, táv-
iratként és e-mailben érkezett –
visszaemlékezések messze fe-
lülmúlják minden elképzelé-
semet. Sok ember sok ország-
ból írt nekem, mélyen meg-
érintve a szívemet. Mindegyi-
kük megérdemelné a szemé-
lyes válaszomat, ehhez azon-
ban kevés az erőm és az időm,
ezért valamennyiüknek ez -
úton fejezem ki köszönetemet
testvéremnek tett szolgálatu-
kért. Newman bíboros szavai
igazolódnak most számomra:
„Cor ad cor loquitur” – A pa-
píron át és minden papíron
túl a szív szól a szívhez.

Bátyámnak három tulajdon-
sága – melyek sokféle módon
vissza-visszaköszöntek – fejezi
ki a leginkább az érzéseimet
most, a búcsú óráján. Elsőként
azt említem, amit gyakran
hangoztatnak, hogy a papi hi-
vatást zenei hivatásként is fo-
gadta, értette. Már Tittmoning-

ban, első kisiskolás éveiben
igyekezett mindent megtudni
az egyházzenéről, és elsajátítá-

sára is megtette az első lépé -
seket. Tittmoningban vagy
 As chauban tudakozódott,
hogy mi annak a foglalkozás-
nak a neve, amit a dómban a
pap az egyházzenével kapcso-
latban végez. Ekkor ismerte
meg a székesegyházi karnagy ki-
fejezést. Úgy érezte, hogy ez
lesz élete iránya. És amikor ké-
sőbb tényleg kinevezték a re-

gensburgi dóm karvezetőjévé,
egyszerre érzett örömet és fáj-
dalmat, mert édesanyánk

Schrem karnaggyal szinte egy
időben búcsúzott el a földi
élettől. Ha édesanyánk tovább
élt volna, a bátyám nem fo-
gadta volna el a meghívást a
regensburgi dóm fiúkórusá-
nak vezetői álláshelyére. Ez a
megbízatás idővel egyre több
örömet jelentett neki, de sok
szenvedést is. Főként kezdet-
ben sok ellenségességgel, el-

utasítással találkozott. Ezzel
egyidejűleg azonban papja lett
sok fiatalnak, akik mindannyi-
an mellette álltak, és ma is há-
lával emlékeznek rá. Szívből
köszönöm ezt nekik a jelen
órán, amikor újra megéltem és
megtapasztaltam, hogy a bá-
tyám papként és egyházze-
nész papként is mindig képes
volt a megújulásra.

A testvérem egy másik tu-
lajdonosága, amit szeretnék
megemlíteni, a vidámsága. De-
rűs, társas lénye, humora és a
benne élő öröm, amellyel a te-
remtés csodálatos ajándékait
fogadta. Georg az egyenes be-
széd embere volt, nyíltan ki-
mondta, amit a szívében ér-
zett. Húsz éven át részleges
vakságban élt, ami elzárta őt a
világ egy jelentős részétől. Ez a
veszteség mindig nagyon ne-
héz volt számára, de elfogadta,
és együtt tudott élni vele.

Georg Ratzinger Isten em-
bere volt. Ha jámborságát ki-
felé nem is mutatta, józansága
és becsületessége mellett még -
is ez volt élete tulajdonképpe-
ni középpontja.

Szeretnék végül köszönetet
mondani azért, hogy élete
utolsó napjaiban még egyszer
együtt lehettem vele. Nem
kérte, hogy látogassam meg,

de éreztem, hogy eljött az óra,
amikor még egyszer el kell
mennem hozzá. Nagyon kö-
szönöm az Úrnak, hogy meg-
ajándékozott ezzel a benső jel-
lel. Amikor június 22-én, hét-
főn reggel elköszöntem a bá-
tyámtól, tudtuk, hogy ez a bú-
csú örökre szól ebben a földi
életünkben. De tudtuk azt is,
hogy a jóságos Isten, aki aján-
dékul adta nekünk ezt az
utolsó együttlétet, Úr abban a
másik világban is, és ott újra
megadja majd nekünk, hogy
együtt lehessünk.

Hálát adok Istennek, ked-
ves Georg, mindenért, amit
tettél, elszenvedtél és nekem
ajándékoztál.

Köszönöm neked, kedves
Rudolf püspök, egészen rend-
kívüli támogatásodat, amely-
lyel mindkettőnket kísértél
ezekben a nehéz hetekben.

Szívélyes szeretettel: 
XVI. Benedek

*
Georg Ratzinger végső

nyughelye a rengensburgi al-
só temető, ahol a székesegy-
ház kórusához tartozó el-
hunytakat helyezik örök nyu-
galomra.

Forrás és fotó: 
Bistum Regensburg

Fordította: Trauttwein Éva

Mi történne, ha kevesebbet méltatlankodnánk?

Hálát adok mindenért, amit tettél, elszenvedtél
Július 8-án Regensburgban végső nyugalomra helyezték
a július 1-jén elhunyt Georg Ratzingert. Fivére, XVI. Be-
nedek emeritus pápa az interneten kísérte figyelemmel a
temetési szertartást, és levélben szólt a búcsúzókhoz.

XVI. Benedek búcsúja 
Georg Ratzingertől
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Mikor érezte először, hogy Isten a
papi hivatást szánja Önnek?

– Baján születtem, egyetlen
gyermekként. Édesapám esz-
tergályos volt egy nagy gyár-
ban, majd egy magánvállalko-
zásban, édesanyám pedig te-
lexkezelő titkárnőként dolgo-
zott, szintén nagyvállalatnál.
A családunkban mindenki ka-
tolikus volt, csak a szüleim
nem. Ugyanakkor az értékek,
amelyekre neveltek – szeretet,
jóság, figyelmesség –, nem állt
távol az Úr és az evangéliu-
mok tanításától. Ahogyan a
legtöbb gyerek, én is arról ál-
modoztam, hogy mozdony-
vagy villamosvezető, kertész
vagy erdész leszek. Kertészeti
szakközépiskolába jártam,
ahol egy biológiaverseny kap-
csán a kezembe került a Biblia.
Édesanyám vette valahol, azt
mondta: fiam, ez hozzátarto-
zik az ember alapvető művelt-
ségéhez, meg kell ismerned.
Így esténként lefekvés előtt ol-
vastam belőle egy-egy részt.
Isten igéje eleven, átható, ben-
nem is megtette a hatását. El-
kezdtem imádkozni úgy, hogy
senki nem tanított rá. Végül
arra a gondolatra jutottam,
hogy pap szeretnék lenni.
Egyáltalán nem bánom, hogy
kertészeti szakközépiskolában
tanultam. Nagyon jó tanára-
ink, osztályfőnökünk és osz-
tályközösségünk volt, az ott
tanultak sok mindenben segí-
tettek megérteni a jézusi pél-
dabeszédeket, legyen szó akár
a fügefáról, akár a szőlőtőről.

Hogyan fogadták a szülei, hogy
az egyetlen fiuk pap szeretne len-
ni?

– Messzemenően támogat-
tak. Édesanyám azt mondta,
számára a legfontosabb, hogy
boldog legyek, és ha ezt pap-
ként érhetem el, akkor legyen
úgy.

Mikor szentelték, és hol szolgált
azután? 

– A szegedi szeminárium-
ban tanultam. Hatodévesként
Soltvadkertre kerültem dia-
kónusnak, megboldogult Ki-
rály András atya mellé, aki ál-
dott jó ember volt. Nagyon
sokat tanultam tőle, ember-

ként és papként is. Úgy vol-
tunk, mint nagypapa és az
unokája. Ő kérte, hogy ha
pappá szentelnek, hadd ma-
radjak nála. Ez 1997-ben tör-
tént. Itt folytattam hát a szol-
gálatot káplánként, egészen
András atya 2003-ban bekö-
vetkezett haláláig. Azután is
maradtam, immár plébániai
kormányzóként. Később Bá-
bel Balázs kalocsa-kecskeméti
érsek úr a Bajától 12 kilomé-
terre fekvő Kecelre helyezett,
ahol tizenkét éven át plébá-
nosként szolgáltam. Innen
kerültem a Katolikus Szere-
tetszolgálathoz.

Milyen érzésekkel érkezett a kari-
tatív szervezethez?

– Kecelt és Soltvadkertet is
nagyon szerettem, mindkét
helyen rengeteg jó embert is-
mertem meg, szívesen végez-
tem a szolgálatot. Az ötven-
hez közeledve és tizenkét év
egy helyben végzett munka
után az embernek szüksége
van új impulzusokra, arra,
hogy új irányba induljon el.
Ez kedvezően hathat a papsá-
gára, az emberségére, felvilla-
nyozza és erővel tölti el. Ám
eleinte kicsit zavaros volt a
kép, mert a papok jelentős ré-
sze – magamat is beleértve –
nem nagyon ismeri a Katoli-
kus Szeretetszolgálatot.

Sokan összekeverik a Katolikus
Karitásszal...

– Igen. A máltaiakat meg a
karitászosokat általában job-
ban ismerik, pedig az Egyház
legrégebbi karitatív-szociális
intézménye a Katolikus Szere-
tetszolgálat. Bennem is csak
már az itteni munkám során
tudatosult, hogy a szeretet-
szolgálat egészen más terüle-
ten végez szép, odaadó mun-
kát, mint a karitász vagy a
Málta. Miután világossá vált
számomra mindez, még na-
gyobb örömmel töltött el,
hogy itt dolgozhatok. Már ed-
dig is sok embert ismertem
meg itt, és még többet fogok.
Papként rendkívül sokrétű a
feladatom, sok ember lelki-
pásztori ellátásával foglalko-
zom. Éppen a pandémia ide-
jén kerültem ebbe a közösség-
be. Megdöbbentő volt látnom,

mennyi többletfeladattal járt
együtt a járványhelyzet, és
mennyi aggodalmat keltett az
itt dolgozókban, a gondozók-
ban és a gondozottakban
egyaránt. Rengeteget dolgoz-
tak, lelkileg és szellemileg is
elfáradtak. Így már a szolgála-
tom első napjaiban is hasznos-
nak éreztem magam, ha más-
ban nem, abban mindenkép-
pen, hogy lélekben támogat-
hattam, erősíthettem a mun-
katársakat, segíthettem őket,
hogy a rendkívüli helyzetben
is képesek legyenek ellátni a
feladataikat. Ott vannak az -
után a gondozottak, akik hó-
napokig el voltak szakítva a
szeretteiktől, és az utcára sem
léphettek ki. Ebben a helyzet-
ben ők is fokozottabban igé-
nyelték a törődést, az odafi-
gyelést. Hiányzott nekik a li-
turgia is. Hatalmas örömet je-
lentett számukra, amikor több
mint két hónap után újra részt
vehettek szentmisén. Nagyon
sok jó élmény ért már eddig
is, és egyre inkább látom,
mennyire fontos az új felada-
tom, a szolgálatom. Megjegy-
zem: számomra egész eddigi
életemben, az iskoláimban és
a korábbi szolgálati helyeimen
is nagyon lényeges volt, hogy
milyen az az emberi közösség,
ami körülvesz. Mindig öröm-
mel tölt el, ha sok emberrel
ápolhatok jó viszonyt. A sze-
retetszolgálatnál az első ta-
pasztalataim közé tartozik,

hogy a főnököm, a munkatár-
saim valamennyien szorgal-
masak, segítőkészek, jó embe-
rek. Örülök, hogy ebbe a kö-
zösségbe kerültem, nagyon jól
érzem magam itt.

Lelkivezetői szolgálata kiterjed az
intézményekben dolgozó gondo-
zókra és gondozottakra, illetve a
szeretetszolgálat központjának
munkatársaira is?

– Igen, legyen szó szent-
gyónásról vagy szentmiséről,
mindenben a rendelkezésükre
állok. Szeptember 18-án Mát-
raverebély-Szentkúton kerül
sor a szeretetszolgálat meg-
alapításának hetvenedik év-
fordulójára rendezett fő ün-
nepségre, szakrális-liturgikus
szempontból ennek megszer-
vezése is hozzám tartozik.
Emellett minden egyes intéz-
ménynek lesz saját ünnepsé-
ge. Természetesen a különbö-
ző intézmények lelkipásztori
ellátása is a feladataim közé
tartozik. A dolgozók és az el-
látottak közül sokan valláso-
sak, szívesen igénybe veszik a
szolgálataimat. A gondozot-
tak között sokan vannak, akik
örülnek a szentmisének vagy
egy-egy beszélgetésnek. Szol-
gálatomat szoros együttmű-
ködésben szeretném végezni
a helyi lelkipásztorokkal.

Hány ember lelkipásztori ellátá-
sáról gondoskodik?

– Nagyjából hatszáz dolgo-
zó tartozik a szeretetszolgá-
lathoz, természetesen nem
mindegyikük vallásos. A gon-
dozottak száma ezerkétszáz
körül van, mindnyájan igény-
be vehetik a lelkipásztori ellá-
tást.

Feltételezésem szerint egészen
mások a gondjai egy ereje teljében
lévő embernek, mint annak, aki
földi élete utolsó szakaszához ér-
kezett, beteg, magányos, távol él a
családjától. Milyen nehézségekkel
fordulnak Önhöz az intézményi
ellátásban részt vevők, és hogyan
próbál segíteni nekik?

– Az első és legfontosabb,
hogy mindenki elmondhassa
a gondját, kiönthesse a lelkét.
Ez nagyon gyakran segít. Ha
figyelmet, szeretetet, jó taná-
csot tudok adni, az nagyon
hasznos. A gondozottak ese-
tében az odafigyeléssel a sze-
retteiket is igyekszem pótol-
ni, illetve a korábbi papjukat,
akit nagyon szeretnek, de
száz kilométer választja el
őket tőle. Sokféle hiánnyal,
gonddal, nyomorúsággal
szembesülök, és pásztorként,
testvérként, felebarátként
igyekszem segíteni minden-
ben, amiben tudok.

Sokat beszélnek ma a papi hivatás
válságáról. Véleménye szerint
miért jó papnak lenni?

– Rengeteg minden miatt.
Amikor egyesek a papság vál-
ságáról beszélnek, csupán a
helyzet felszínét érintik. Fe-
renc pápa és a korábbi pápák
is hangsúlyozták, illetve a
püspöki megnyilatkozások-
ban is olvashatjuk, hogy nap-
jainkban maga az ember van
válságban az élet minden te-
rületén: szülőként, házastárs-
ként, dolgozó, alkotó ember-
ként, és még hosszan sorol-
hatnánk, hányféle minőségé-
ben. Természetes, hogy az
Egyház, amely emberek kö-
zössége is, szintén megta-
pasztalja ennek a válságnak a
jeleit. Ha kevesebb a gyer-
mek, és sokan nőnek fel cson-
ka családban, érthető, hogy
csökken a papok száma. Nem
feledkezhetünk meg az em-
berség hanyatlásáról sem, ami
a papságra is kihat. Ez na-
gyon bonyolult jelenség. Ha
egy pap a hivatásával kapcso-
latban számba veszi, mi min-
denről mondott le, és mekko-
ra áldozatot hozott másokért

és Istenért, az már eleve rossz.
Ez az ember úgy fogja megél-
ni a szolgálatát, mint olyasva-
lamit, ami miatt kimarad a jó-
ból. Én mindig úgy voltam ez-
zel, hogy a hivatásom aján-
dék. Biztos voltam abban,
hogy Isten senkit nem hív
rosszra. Ha szeretem a rám bí-
zottakat, és tudomásul ve-
szem, hogy nem én vagyok a
középpont, hanem az Úr, ha
azt nézem, hogy mennyi szép
feladat vár rám a mindennap-
jaimban, akkor rájövök arra,
hogy csodálatos hivatás az
enyém. Akkor nem élem meg
veszteségként, hogy nincs csa-
ládom, hiszen tudom, hogy
rengeteg jó ember vesz körül,
és ők valamennyien a fivére-
im, nővéreim, gyermekeim.
Hatalmas családot adott ne-
kem a Jóisten, és ez máris ele-
gendő ahhoz, hogy jól érez-
zem magam. Ha egy pap a ne-
gyedik-ötödik mise vagy a te-
metések után sajnálni kezdi
magát, és arra gondol, hogy
milyen nagy igénybevételnek
van kitéve, akkor valóban
csak igaként tud tekinteni a
papi hivatásra. Esténként én is
fáradtan fekszem le, de jóleső
érzéssel a szívemben, elége-
detten, mert tudom, hogy
hasznára voltam az emberek-
nek, amikor igyekeztem örö-
met, vigaszt adni nekik, és
szépen végezni a szertartáso-
kat. Soha nem láttam a hivatá-
somat korlátnak, inkább úgy
éreztem, hogy sok mindenből
kimaradtam volna, ha nem a
papi hivatást választom.
Rendkívül hálás vagyok a Jó-
istennek, mert boldog életet
adott nekem. Ami természete-
sen nem azt jelenti, hogy
nincs benne nehézség, ke-
reszt, de nem ezekre koncent-
rálok, hanem a jóra és az előt-
tem álló feladatokra. Köszö-
nettel tartozom a Jóistennek
azért is, mert olyan lelkülettel
áldott meg, ami segít túllen-
dülni a rossz dolgokon.

A kereszthordozás része az éle-
tünknek, Jézus soha nem tagadta
ezt. Azt mondta, vegyük fel a ke-
resztünket, és kövessük őt...

– A nehézségekkel való
szembenézést nem kerülhet-
jük el. Ám ha a küzdelmet fel-
vállaljuk, ha a keresztet elhor-
dozzuk, mindig vár ránk egy
jobb, boldogabb időszak.

Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

Odafigyelni a felebarátunkra mint testvérünkre
Beszélgetés Burányi Rolanddal, a Katolikus Szeretetszolgálat lelkipásztori vezetőjével

Burányi Roland, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
papja nyár eleje óta látja el a Katolikus Szeretetszolgá-
lat és intézményei lelkipásztori szolgálatát. Vele beszél-
gettünk.
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Jézus a Genezáreti-tó partján egy bárkában
ülve, a korabeli hétköznapi életből merítve,
példabeszédekben tanít a mennyek országá-
ról, vagyis Isten uralmáról (Mt 13). Milyen
szép szemlélnünk Isten Fiát, aki eljött kö-
zénk, hogy feltárja előttünk: Isten közel van
hozzánk! A búzáról és a konkolyról, a mus-
tármagról és a kovászról szóló hasonlattal,
amit az évközi 16. vasárnap evangéliumi
részletében hallunk, Mesterünk Isten orszá-
gának egy-egy jellemzőjére hívja fel a figyel-
münket.

A búzáról és a konkolyról szóló példázat
(Mt 13,24–30; 36–43) arra utal, hogy Isten az
Ura a világnak és a történelemnek, hiszen tör-
ténéseit, mozgatórugóit csak ő látja át teljesen.
Nem ránk, hanem rá tartozik a végső ítélke-
zés, amit az irgalom és az igazság fényében
végez majd el a világ végén. Addig viszont a
földi életben, ahol fokozatosan bontakozik ki
Isten uralma, Ferenc pápa szavaival szólva
„szellemi harc” folyik a jó és a rossz között, és
ebből a küzdelemből nekünk is ki kell ven-
nünk a részünket bátor, egyértelmű tanúság-
tétellel, hűséges alázattal és bizalommal Jézus
iránt. Ez a küzdelem nem egyes emberek el-
len, hanem az emberért folyik, hogy mindenki
megnyissa a szívét az üdvösséget adó evangé-
lium előtt, és így eljusson a mennyországba.

A mustármagról mondott történet (Mt
13,31–32) továbbá arra világít rá, hogy Isten
országa állandóan növekszik, de nem az em-
beri, hanem az isteni gondolkodásmódot kö-
vetve. Isten Igéje, aki a megtestesülés útját vá-
lasztotta az ember felé (vö. Jn 1,14), az alázat,
a kicsinység lelkületét és a szeretet szelíd ere-

jét élte elénk és tanítja nekünk (vö. Mt 5,3–10;
Mt 11,25.29). Arra hív bennünket, hogy éljünk
„a mustármag alázatában és reményében”, az-
zal a meggyőződéssel, hogy a kicsinek tűnő
dolgokat nagy szeretettel végezve születnek
meg az igazán nagy események. Istennél a ke-
gyelem rendjében elsősorban nem az számít,
hogy mennyi mindent teszünk, hanem az,
hogy milyen lelkülettel, mekkora szeretettel
végezzük mindezt.

A kovászról szóló példabeszéd (Mt 13,33)
pedig arra mutat rá, hogy a kovásznak nagy
ereje van: egy kevés is elég belőle ahhoz, hogy
megkelessze a tésztát. Ám mindez akkor való-
sul meg, ha a kovász találkozik a liszttel.
Vagy is Isten országának üzenete, azaz az
evangélium ereje képes átjárni és átformálni
minden ember életét, ha az ember találkozik
az evangélium kovászával. Tehát mindannyi-
unk küldetése, hogy lehetőségünk és életálla-
potunk szerint hirdessük Jézus Krisztus öröm-
hírét ott, „ahol az emberek élnek, dolgoznak
és szenvednek” – ahogyan Ferenc pápa fogal-
maz. Mindannyiunk felelőssége, hogy hiteles
életünkkel, az evangéliummal összhangban lé-
vő beszédünkkel és tetteinkkel tanúságot te-
gyünk Jézus Krisztusról azok előtt is, akik
még nem ismerik (vö. Mt 5,13–16; Róm 10,14–
15; 1Pét 3,14–17). Így hozzájárulhatunk ahhoz,
hogy másokban is kibontakozzék Isten szere-
teturalma.

Szemléljük bátran isteni Mesterünket, aki
bennünket is tanítani szeretne, és hagyjuk,
hogy a búza, a mustármag és a kovász jelké-
pes üzenete minket is átformáljon!

Nyúl Viktor

Néked mind az angyalok, né-
ked az egek és az összes hatalmas-
ságok; néked a Kerubok és Szerá-
fok szüntelen hangon kiáltják.

A Te Deum laudamus kezde-
tű himnusz harmadik és ne-
gyedik verse a teremtett világ
mennyben lakozó, szellemi lé-
nyeinek hangos imájához
kapcsolja a közösség énekét;
bepillantást kapunk Isten di-
csőségébe (vö. Jn 12,41.43; Ap-
Csel 7,55).

Az angyalok Isten akaratá-
nak teljesítői és küldöttei, a
kerubok az elveszett paradi-
csom őrzői (Ter 3,24; Ez
28,14.16), szobraikkal díszítet-
ték a frigyszekrényt; a szerá-
fok pedig hatszárnyú tűzlé-
nyek. Ezekiel prófétánál még
három csoport szerepel: Ere-
lim, a figyelők, Ofanim, a ke-
réklények és Hajot, vagyis az
állat alakú égi lények.

Miután a földi teremtmé-
nyek alkotójuknak és Atyjuk-
nak vallják Istent – „Az Úré a
föld s ami azt betölti, a földke-
rekség és minden lakója. Mert
ő alapította a tengerekre, s a
folyók fölé ő állította” (Zsolt
24,1–2) –, az egyházi közösség
bekapcsolódik a mennyei li-
turgia istendicséretébe. A
himnusz harmadik versszaká-
tól a hatodikig terjedő részt
Izajás próféta sorai ihlették:
„Abban az esztendőben, ami-
kor meghalt Uzija király, lát-
tam az Urat, amint magas és

kiemelkedő trónuson ült, és
ruhájának uszálya betöltötte a
templomot. Szeráfok álltak
mellette; hat-hat szárnya volt
mindegyiknek: kettővel be-
födték arcukat, kettővel be-
födték lábukat, és kettővel re-
pültek. Az egyik így kiáltott a
másiknak: (...)” (Iz 6,1–3a) A
himnusz szövegére ugyanak-
kor hatással voltak a 148. zsol-
tár szavai: „Dicsérjétek az
Urat az egekből, dicsérjétek őt
a magasságban! Dicsérjétek
őt, angyalai mind, dicsérjétek
őt, seregei mind!” (Zsolt
148,1–2), valamint Dániel pró-
féta könyvének himnusza:
„Áldott vagy, aki a mélysége-
ket szemléled s a kerubok fö-
lött trónolsz (...). Áldott vagy
az ég erősségében (...). Áldjá-
tok az Urat, az Úr angyalai,
dicsérjétek és mindenekfölött
magasztaljátok őt mindörök-
ké!” (Dán 3,55a.56a58)

Az ószövetségi szövegrész-
letek mellett megemlítjük az
Újszövetség lapjain található
szövegforrásokat is. Az egyik:
„A trón előtt mintegy üveg-
tenger volt, kristályhoz hason-
ló, és a trón közepén és a trón
körül négy élőlény elöl és há-
tul tele szemekkel. Az első
élőlény oroszlánhoz volt ha-
sonló, a második élőlény biká-
hoz volt hasonló, a harmadik
élőlénynek emberhez hasonló
arca volt, és a negyedik élő-
lény repülő sashoz hasonlí-

tott.  Hat-hat szarva volt. A
négy élőlény mindegyikének
hat-hat szárnya volt, körös-
körül és belül tele voltak sze-
mekkel. Éjjel-nappal pihenés
nélkül azt mondták: »Szent,
szent, szent az Úr, a minden-
ható Isten, aki volt, és aki van,
és aki eljövendő!«” (Jel 4,6–8;
vö. Ez 1,5–18) A másik: „mert
benne teremtetett minden az
égben és a földön, a láthatók
és a láthatatlanok, a trónusok
és uralmak, a fejedelemségek
és hatalmasságok. Minden
őáltala és őérte teremtetett.”
(Kol 1,16; vö. Mk 13,25; Róm
8,39; 1Pt 3,22)

Kétségtelen viszont, hogy
Jeruzsálemi Szent Kürillosz sorai
szépen megvilágítják a him-
nusz tartalmát: „Ezután meg-
emlékezünk (...) a láthatókról
és a láthatatlanokról, az an-
gyalokról, főangyalokról, ha-
talmakról, uralmakról, erők-
ről, hatalmasságokról, trónu-
sokról, a sokarcú kerubokról,
és Dávid szavával hatalom-
mal mondjuk: »Magasztaljá-
tok az Urat velem együtt!«
Megemlékezünk a szeráfok-
ról, amelyeket Izajás úgy lá-
tott a Szent Lélekben, hogy
körülállják Isten trónját és két
szárnyukkal elfedik arcukat,
kettővel lábukat, és kettővel
lebegnek (...)” (Ötödik miszta-
gógikus katekézis 6.)

Sztankó Attila

A BIBLIA ÜZENETE

Szemléljük a tanító Jézust!
Mt 13,24–43

Jézus Krisztus az evangéli-
um hirdetése során nagyon
gyakran tanított a jó cseleke-
detek fontosságáról, amiben ő
maga járt elöl. A pünkösd utá-
ni 6. vasárnap evangéliuma is
ezzel fejeződik be (Mt 9,27–
35). Nem csak hirdette orszá-
ga örömhírét, hanem „meg-
gyógyított minden betegséget
és minden bajt a nép között”.
Az apostoli szakasz (Róm
15,1–7) egy más szempontból
mutatja be a szeretet cseleke-
deteinek jelentőségét, maga-
sabb, lelki szintre emelve. A
lényeget szent liturgiánk is
megfogalmazza a papi fenn-
hangban, amikor a szentáldo-
zásra készülünk: „add, hogy
egy szájjal és egy szívvel ma-
gasztaljuk a te legtisztesebb és
fölséges nevedet”. Nem nehéz
felismerni, hogy ez a mondat
éppen a mi apostoli szaka-
szunkból való (Róm 15,6). Há-
rom szempontot hangsúlyoz
Szent Pál apostol: szeretetün-
ket azzal igazolhatjuk mások
felé, ha elviseljük, építjük és
felkaroljuk őket. 

Elviselni. Kötelességként ír-
ja elő ezt az apostol: viseljük
el mások gyarlóságát, mégpe-
dig a gyengékét (Róm 15,1).
Ám mindez tüstént elveszíti
az értékét, ha annak fitogtatá-
sával tesszük, hogy mi erősek
vagyunk. Sokféle módon lehet
elviselni a másik ember gyar-
lóságát. A lefojtott dühtől
csaknem szétpukkanva, a „ne-
kem mindegy” közömbössé-
gével vagy akár aggódó, féltő,
jóakaró szeretettel. Nem men-
nének tönkre a házasságok,
jólneveltek lennének a gyere-
kek, helyesen alakulnának az
emberi kapcsolatok, ha nem
csak „elviselnék” egymást a
házastársak, a szülők, a bará-
tok, hanem az isteni kegye-

lemből erőt merítve, „a másik
javát (is) keresnék”!

Építeni. Ismét felszólítás-
ként üzeni nekünk az apostol:
törekedjünk embertársunk
„javára és épülésére” (Róm
15,2). Bizony, bennem is meg-
szólal a lelkiismeret. Tudom-e,
tudtam-e építeni azt az em-
bertársamat, aki elmegy a
templom előtt, de nem tér be.
Talán azért, mert soha senki-
től nem kapott egy építő jelle-
gű mondatot arra nézve,
hogy milyen értéke van a hit-
nek, az Istennel való kapcso-
latnak, az imádságnak. Köny-
nyebb őt hibáztatni a nemtö-
rődömségéért, mint magunk-
ba nézni, hogy szavainkkal és
viselkedésünkkel vajon a „ja-
vára és épülésére” szolgál-
tunk-e. Soha nem késő, az
apostol figyelmeztetése most
is érvényes: „Itt a kellő idő”
(2Kor 6,3).

Felkarolni. Összefoglalás-
ként tárja elénk az apostol a

zárómondatot: „Karoljátok fel
tehát egymást, amint Krisztus
is felkarolt benneteket Isten
dicsőségére” (Róm 15,7). Ha
jóakaró szeretettel elviseljük
embertársunkat, ha építő
szándékkal fordulunk felé,
akkor már csak az marad hát-
ra, hogy Isten magasztalására
és dicsőítésére felkaroljuk.
Megelevenedik a szemünk
előtt egy szertartási mozzanat:
a pap úgy mutatja be a meg-
keresztelt kisgyermeket, hogy
a karjára veszi és az oltár fö-
lött felemeli, az aggastyán Si-
meon énekét idézve: „dicsősé-
gül a te népednek” (Lk 2,32).
Ha cselekedetben nem is, de
gondolatban mindig megte-
hetjük: felkarolhatjuk, Isten
elé vihetjük embertársainkat. 

Keresztény kötelességün-
ket érdemes az apostol tanítá-
sa alapján is végiggondol-
nunk: „elviselni, építeni, fel-
karolni”.

Ivancsó István

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Az Eucharisztia ünneplése 93.

A III–IV. században elő-
ször Egyiptomban, majd Pa-
lesztinában, Szíriában és Kis-
Ázsiában új életeszmény ala-
kult ki: mind többen a pusz-
tába mentek imádkozni, böj-
tölni. Ezt a mozgalmat nem-
csak kezdete kapcsolja a Ró-
mai Birodalom keleti részé-
hez, hanem itt jutott el tető-
pontjára is, itt dolgozták ki a
későbbi kolostori élet mo-
delljét. A szerzetesi életfor-
ma elterjesztésében Cassia-
nus Szent János (Johannes Cas-
sianus) szerezte a legtöbb ér-
demet.

Szülőföldje feltehetően
Scythia Minor római provin-
cia volt. 385 után Egyiptom-
ba, a szerzetesség hazájába ment. Tizennégy
évig tartózkodott ott, hogy megismerje a re-
meték aszketikus életmódját. Ezután Konstan-

tinápolyba utazott, ahol
Aranyszájú Szent János diakó-
nussá szentelte. Gallia déli
részén, Marseille-ben két ko-
lostort alapított: az egyiket
férfiak, a másikat nők szá-
mára. A Szent Viktorról neve-
zett kolostort ő vezette.

Különösen két írásával
gyakorolt nagy hatást a kö-
vetkező évszázadokra. Az
első a De institutis coenobio-
rum (A keleti szerzetesek szabá-
lyai). Ebben a Nyugat szerze-
tessége elé tárja példaként
Kelet szerzeteseinek élet-
módját és tanítását. Ezzel
alakította ki a nyugati kolos-
torok rendjét Szent Benedek
Regulájáig. Másik művének

címe Collationes patrum (magyar nyelven: Az
egyiptomi szerzetesek tanítása). A remetéknél
szerzett élményeit írja le benne. Műve rendkí-
vül népszerű lett; Szent Benedek is ajánlja Re-
gulájában, Aquinói Szent Tamás pedig gyakran
idézi. Tevékeny életre szólít benne, mely a bűn
elleni harcban és az erényekre törekvésben va-
lósul meg, tehát körülbelül a mai aszkézisfo-
galmat írja le. Megkülönbözteti tőle az elméle-
ti, szemlélődő életet, amely „a mennyei dol-
gok szemlélését, a legszentebb valóságok meg-
ismerését” foglalja magában. „Aki el akar jutni
a szemlélődésre, annak először feltétlenül tel-
jes buzgósággal és minden ereje mozgósításá-
val a tevékenységet kell elsajátítania” – hang-
súlyozza. Önmegtagadás, magány, szegény-
ség, böjt, virrasztás, imádság által kell eltávo-
lítani a szentség útján tornyosuló akadályokat.
„A másodrangút, a böjtöket, az éjszakai vir-
rasztásokat, a visszavonultságot, a Szentírás
tanulmányozását a fő cél érdekében kell tehát
gyakorolnunk, nevezetesen a szív tisztaságá-
ért, amely a szeretetben nyilatkozik meg, s
nem szabad amazok miatt elhagynunk ezt a fő
célt” – írja. Az eszmény ugyanis az, hogy a lé-
lek szüntelenül Istennel foglalkozzék.

L. K.

A HÉT SZENTJE

Cassianus Szent János 
Július 23.

JÚLIUS 19., ÉVKÖZI 16. VA-
SÁRNAP (Emília, Arany, Stella,
Arzén) – Bölcs 12,13.16–19 (Isten
alkalmat ad a bűnök megbánására.)
– Róm 8,26–27 (A Szentlélek kö-
nyörög bennünk, emberi szóval ki
nem fejezhető fohászkodással.) – Mt
13,24–43 vagy Mt 13,24–30 (A
jók és a rosszak szétválasztása az
ítélet napján következik be.) – Zso-
lozsma: IV. zsoltárhét – Ének-
rend: Ho 223 – ÉE 591, Ho 223 –
ÉE 147, Ho 127 – ÉE 596, Ho 191– ÉE 219.
JÚLIUS 20., HÉTFŐ – Szent Apollinaris püspök és vérta-
nú emléknapja (Illés, Margarita, Marina) – Mik 6,1–4.6–8
– Mt 12,38–42.
JÚLIUS 21., KEDD – Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és
egyháztanító emléknapja (Dániel, Daniella) – Mik 7,14–
15.18–20 – Mt 12,46–50.
JÚLIUS 22., SZERDA – SZENT MÁRIA MAGDOL-
NA ÜNNEPE (Magdaléna) – Én 3,1–4a vagy 2Kor
5,14–17 – Jn 20,1–2.11–18.

JÚLIUS 23., CSÜTÖRTÖK –
SZENT BRIGITTA SZERZE-
TESNŐNEK, EURÓPA TÁRS-
VÉDŐSZENTJÉNEK ÜNNEPE
(Lenke) – Gal 2,19–20 – Jn
15,1–8.
JÚLIUS 24., PÉNTEK – Árpád-
házi Szent Kinga szűz, szerze-
tesnő emléknapja (Krisztina) –
Jer 3,14–17 – Mt 13,18–23.
JÚLIUS 25., SZOMBAT – ID.
JAKAB APOSTOL ÜNNEPE

(Kristóf) – 2Kor 4,7–15 – Mt 20,20–28.
JÚLIUS 26., ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP (Szent Joakim
és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei, Ani-
kó, Anita) – 1Kir 3,5.7–12 (Trónra léptekor Salamon böl-
csességért könyörög.) – Róm 8,28–30 (Isten eleve arra ren-
delt minket, hogy Fiának képmását öltsük magunkra.) – Mt
13,44–52 vagy Mt 13,44–46 (Isten országa többet ér min-
den földi kincsnél.) – Zsolozsma: I. zsoltárhét – Ének-
rend: Ho 221– ÉE 590, Ho 221 – ÉE 150, Ho 116 – ÉE
598, Ho 274 – ÉE 361.

A hét 
liturgiája

A év

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Elviselni, építeni, felkarolni
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(Folytatás az 1. oldalról.)

István a napi munkája során is
gyakran ki-kijön a cukrászműhely-
ből a vendégek közé. Most is szíve-
sen elbeszélget velük, és közben az
arcán ott a mosoly. „Mi úgy szeret-
nénk evangelizálni, hogy az embe-
rek lássák rajtunk az örömünket.
Boldog vagyok. A családom egész -
séges, 35 éve tartó boldog házasság-
ban élek a feleségemmel. Három
gyereket neveltünk fel, és már uno-
kám is van. A Szent József Társas-
kör tagja vagyok. Szeretem a mun-
kámat, és szeretném, hogy amit ké-
szítek, és ahogyan beszélek, az kife-
jezze, ki és mi ad nekem naponta

erőt” – fogalmaz István, amikor ar-
ról szól, mit jelent az életében az
evangelizáció.

A Valdocco nemcsak a finomsá-
gokról, hanem a találkozásokról is
szól. Erről beszél Depaula Flavio az
üzlet megáldása során. „Nektek a
reményt és a szeretetet kell erősíte-
netek. A mai világban sok ember
rengeteg időt tölt a telefonjával, a
tabletjével, a számítógépével. Itt
azonban nem ezt teszik a vendégek.
Nálatok olyan termékeket vesznek,
amelyekben ott van a kezetek mun-
kája és a szívetek szeretete. Fontos,
hogy mindenki a maga életében
megkeresse, hogyan tud evangeli-
zálni. A párbeszéd és a találkozás

olyan emberekkel, akik nem csak
magukkal foglalkoznak, sokat jelent
másoknak.” Flavio atya szerint Rü-
sics István „tud közeledni az embe-
rekhez, meghallgatni őket, és kér-
dezni. Ma kevés az olyan üzlet, ahol
egy szent képét látni a falon, vagy
akár egy keresztet. Ha az itt dolgo-
zók vagy az ide betérők mindennap
rátekinthetnek a keresztre Don Bos-
co pártfogását kérve, akkor köny-
nyebb lesz keresztény tanúságot
tenniük az életük során.” 

A név, Valdocco, ami annyit je-
lent, a vértanúk völgye, szintén Don
Boscóhoz kötődik. Így hívják Tori-
nónak azt a városrészét, ahol az első
szalézi ház állt. Ma itt található a Se-
gítő Szűz Mária-bazilika.

Rüsics István családi vállalkozása
jelenleg két cukrászdát üzemeltet.
Az elsőt hét évvel ezelőtt nyitották
Budapesten, az Astoriánál. A turiz-
mus utóbbi időben tapasztalható
visszaesése miatt született meg ben-
nük a gondolat, hogy a fővárosi agg-
lomerációban létre kellene hozni egy
másik üzletet. Istvántól nem idegen
az újrakezdés. Húsz évvel ezelőtt a
Horn-kormány gazdaságpolitikája
nehéz helyzetbe hozta a családot.
„Feleségemmel az újlaki plébániai
karitászban dolgoztunk, jó kapcsola-
tot ápoltunk a szaléziakkal. Ők ve-
tették fel az ötletet, hogy egyes oszt-
rák plébániák mintájára készítsek
vasárnaponként süteményeket, ami-
ket a mise után eladhatunk. Ábrahám
Béla SDB, az akkori házfőnök befo-

gadott bennünket a Bécsi úton. Így
tudta túlélni a családunk a nehéz
időket.” Néhány hónapra rá aztán a
szaléziak konyháján kezdtek el dol-
gozni, és 18 éven át készítették a sü-
teményeket a rendezvényeikre. A
vasárnaponként eladott édességek
bevételeiből pedig Böjte Csaba gyer-
mekeit támogatták. 

Az új üzlet megáldását kóstoló
követte. Mintegy húszféle fagylalt
közül lehetett választani. Nem volt
könnyű. Rüsics István szerint a fi-
nom fagylalt garanciája a jó alap-
anyag. Vajat, tejszínt és igazi gyü-
mölcsöt kell használni az elkészíté-
séhez, akkor is, ha a kókuszzsír és az
aroma lényegesen olcsóbb. István a

klasszikusnak számító fagylaltok
mellett szívesen készít különlegessé-
geket is, de nem feltétlenül akar
mindenben megfelelni az éppen
uralkodó trendeknek. Cukrászdái-
nak kínálatából nem maradhat ki a
pisztáciafagylalt, amelynek lelke a fi-
nomra őrölt, majd sajtolt pisztácia-
magvakból készült sűrítmény. Egy
picit meg is sózzák, hogy jobban „ki-
adja az ízét”.

Hosszan tart a kóstolás, és a jelen-
lévők közben elbeszélgetnek a Petőfi
téri kis üzletben. „Mi biztosan törzs-
vásárlók leszünk” – búcsúznak az el-
ső vendégek.

Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita

Július 10-én éjjel elhunyt dr. Eőry
Ajándok biológus, matematikus, or-
vos, akupunktúrás orvos, a hagyomá-
nyos kínai orvoslás ha-
zai úttörője, a Magyar
Máltai Szeretetszolgá-
lat orvosa. Szőke Pé-
ter, a Sant’Egidio kö-
zösség magyarországi
vezetője emlékezik rá
nekrológjában.

Dr. Eőry Ajándokot nagy-
jából tizenöt évvel ezelőtt is-
mertem meg a Ferenciek te-
rén, az aluljáróban. Akkor
már néhány éve a Sant’Egi-
dio közösséggel látogattam
hajléktalanokat. Aznap este
azonban feleségemmel vala-
milyen más ügyben jártunk arra. Az aluljáró
szokatlanul üres volt. Egy síró lányra figyel-
tünk föl, aki a falnak támaszkodva gubbasz-
tott. Talán leírhatom a nevét: Marcsi. Oda-
mentünk hozzá. Épp csak elmúlhatott ti zen -
nyolc éves. Senkije nem volt; csak múltja volt,
benne talán erőszak, kábítószer, végtelen ma-
gány. Nem volt hová mennie. Teljes kétség-
beesés. Felhívtuk a Máltai Szeretetszolgálat
ügyeletesét. Nemsokára kijött egy orvos, aki
Eőry Ajándok néven mutatkozott be. Akkori-
ban, és még évekig, a máltaiak mentőautójá-
val járta a várost. Ennek személyzete általá-
ban olyan önkéntesekből állt, akik hozzá kö-
tődtek. Marcsinak is segített, már nem emlék-
szem pontosan, hogyan: helyet szerzett neki,
megnyugtatta. Marcsival később még több-
ször találkoztunk. Nem volt könnyű segíteni
neki: maga sem tudta, mit akar az élettől. A
szegényeknek nem mindig könnyű segíteni:
nem együttműködőek – hangzik el gyakran,
túl könnyen, az ítélet. Mindenki, aki több-ke-
vesebb rendszerességgel próbál szegényeken
segíteni, ismeri a tehetetlenség érzését.

Nem tudunk mindenkinek segíteni. Nincs
rá kapacitás, pénz... A tehetetlenségünket
ilyenkor önmagunk előtt is ítélkezéssel lep-
lezzük: ő is tehet róla, nem akar segíteni ma-
gán – mondjuk. 

Ajándok nem ilyen volt. Attól az estétől
kezdve valahányszor hajléktalanoknak vit-

tünk ennivalót és jó szót a közösséggel, és
reménytelen, orvosi beavatkozást kívánó
helyzetekkel találkoztunk, őt hívtuk. A haj-

léktalanok többsége súlyos
beteg. De ha nincs közvetlen
életveszély, akkor a mentő-
ket nem lehet – vagy inkább
nem érdemes – hívni. (Más
kérdés, hogy minden hajlék-
talan életveszélyben van, té-
len egészen biztosan.) Aján-
dok az utcai szociális mun-
kások és a mentők közötti
hézagot töltötte ki. Nem vi-
szolygott a legnyomorul-
tabb, szinte felfoghatatlanul
rossz állapotban lévő embe-
rektől sem. Hiszen a szegé-
nyek megtört teste Krisztus
teste. Nyugodt volt, mosoly-

gott, és akinek tudott, segített. Később az -
után már nem jöhetett, mert a Fővárosi Ön-
kormányzat felosztotta Budapestet: a málta-
iak csak Budán működhettek; Pesten innen-
től kezdve nem volt mozgó rendelő. De elő-
fordult, hogy ezt a szabályt is megszegte a
kedvünkért, illetve a szerencsétlenek ked-
véért. 

Sok hajléktalan áldotta a nevét. A szegé-
nyek áldását nem becsüljük eléggé. (És talán
jobban meg kellene illetődnünk, ha átkoznak
minket.) Pedig ott állnak majd azon a napon
a világmindenség Királyának trónusa körül,
és segítenek neki megismerni azt, aki ben-
nük az ő segítségére volt.

Ajándoktól idegen volt az ítélkezés, távol
állt tőle mindenfajta moralizmus. Ő az irgal-
masságot választotta élete programjául.

Hiszem, hogy helyesen választott: „Bol-
dogok az irgalmasok, mert majd nekik is ir-
galmaznak.” Ez vigasztal, amikor Ajándokra
és erre a fájdalmas veszteségre gondolok. Az
űr, amelyet maga után hagy, betölthetetlen?
Példája mindenesetre követhető, és követni
is kell egy olyan világban, ahol a szegénye-
ket gyakran mások helyett sújtja a könnyen
kimondott ítélet, ám annál ritkább irántuk az
irgalom. Pedig erre van szükségünk mind-
nyájunknak, akár bevalljuk magunknak,
akár nem. 

Fotó: Lambert Attila

A 2008-ban alapított Egri Görögkatoli-
kus Szervezőlelkészség közössége eddigi
legfontosabb ünnepéhez érkezett július
5-én, amikor Orosz Atanáz, a Miskolci
Egyházmegye püspöke felszentelte a ká-
polnájukat.

A szervezőlelkészség több mint egy évtize-
des várakozás után egy belvárosi lakóház át-
alakításával jutott olyan liturgikus térhez,
amelyet immár ikonosztáz díszít.

A templomszentelés szertartása előtt elhe-
lyezték az oltáron a hatvan évvel ezelőtt vérta-
núhalált halt és egykor a közelben raboskodó
Gojdics Pál püspök ereklyéjét.

A püspöki szent liturgián Orosz Atanáz
Szent Péter apostol hitvallásából kiindulva for-
dult a szervezőlelkészség tagjaihoz és az ün-
nepre érkezett vendégekhez.

Ti kinek tartotok engem? – kérdezte Jézus a
tanítványaitól. Ugyanez a kérdés ma mind -
annyiunkhoz szól, és nem csak most, az ünne-
pi alkalmon, hanem mindig – mondta a fő-
pásztor. – A fő kérdés az, hogy a szívünkben
ott van-e Jézus. Szerencsére a tizenkét apostol
között volt valaki, aki helyesen válaszolt az Úr

kérdésére: Jézus az élő Isten Fia. Életünk leg-
fontosabb személye, az igazodási pont.

A püspök mindenkit arra kért, fogalmazza
meg a szívében, a lelkében, hogy kinek tartja
Jézust, mert „ezáltal lesznek képesek a Szent-
lélek által összekovácsolt közösséggé válni”.

Az egri közösség elérte a célját: fölszentelt
kápolnaként veheti birtokba ezt a házat, amely
hasonlatos az 1800 évvel ezelőtti római keresz-
tény családok otthonaihoz, ahol a hívek befo-
gadták társaikat a közös istentisztelet idejére.
A hevesi megyeszékhelyen is egy családi ház-
ból lett az Isten háza, és egy családias közös-
ség befogadására szolgál mostantól – tette
hozzá Orosz Atanáz, majd emlékeztetett arra,
hogy a tisztaságos Szűz Mária születésének
emlékére szentelik föl ezt a helyet. A kápolna
búcsúja szeptember 8-án lesz.

Az ünnepi liturgia végeztével az egri szer-
vezőlelkész, Demkó Balázs az örömét fejezte ki,
hogy előbb épülhetett fel a lelki templom, a
rendszeresen templomba járó közösség, és
mostanra elkészülhetett a közösség saját isten-
tiszteleti helye is.

Forrás: Miskolci Egyházmegye
Fotó: Estók Bertalan

Több mint fagyi
Cukrászda Budakalászon, ahol a falról Don Bosco figyel

Családi házból lett Isten háza
Kápolnát szenteltek Egerben

Az irgalmasság embere volt
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A karitatív szervezetek
szolgálata pótolhatatlan, mi-
vel képesek személyessé tenni
a segítségnyújtást – mondta
Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes július 9-én a budavá-
ri kármelita kolostorban tar-
tott fogadáson.

A rendezvényen, amelyen
a kormány megköszönte a ka-
ritatív szervezetek, köztük a
Katolikus Karitász és a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
koronavírus-járvány idején
végzett munkáját, illetve az
adományozók felajánlásait,
Semjén Zsolt hangsúlyozta: a
magyar állam járvány idején
képes lezárni az országhatá-
rokat, egészségügyi intézke-
déseket hozni és lélegeztető-
gépeket beszerezni, meg tud-
ja szervezni az ország ellátá-
sát. Ám a segítséget szemé-
lyessé tenni csak a karitatív
szervezetek és az adományo-
zók tudják.

A miniszterelnök-helyettes
megköszönte a segélyszerve-
zeteknek azt is, hogy képesek
voltak összehangolni a mun-
kájukat. Kitért arra is, hogy a
segélyszervezetek munkája a
társadalom kohéziója szem-
pontjából is megkerülhetetlen,
hiszen személyes hálózatot
alakítanak ki a segítők és a se-
gítettek között. A nehéz hely-
zetbe került emberek nemcsak
a kapott adománynak örül-
hetnek, hanem annak is, hogy

valaki gondolt rájuk, valaki
számára fontosak.

Semjén Zsolt hozzátette: a
kormány a továbbiakban is
megad minden segítséget a
karitatív szervezetek működé-
séhez. 

Soltész Miklós, a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzeti-
ségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára, a Nemzeti Huma-
nitárius Koordinációs Tanács
(NHKT) elnöke ismertette: a
nemzeti összefogás telefonvo-
nalán, illetve átutalással több
mint 270 millió forint támoga-
tás érkezett a humanitárius ta-
nács számlájára. Emellett sok
cég segített például gyógysze-
rek, szájmaszkok, higiéniai
termékek, autók felajánlásá-
val. A vállalatok és vállalkozá-
sok felajánlásaiból 14 héten
keresztül 19 megyében és Bu-
dapesten csaknem 500 állami,
egyházi és civil fenntartású
intézményben tudtak segíteni
több százezer embernek, vala-
mint bajba jutott családoknak.

Az államtitkár hangsúlyoz-
ta, a karitatív szervezetek
munkája a járvány idején más
volt, mint a természeti ka-
tasztrófák alkalmával sokszor
gyakorolt segítségnyújtás. A
koronavírus-járvány idején új
szabályokat kellett hozni. Az
emberek megértették, hogy
most másként kell segíteniük,
nem kereshetik fel személye-
sen a rászorulókat, ahogyan

korábban, ugyanakkor szük-
ség van a támogatásukra.

Az NHKT a vonatkozó jog-
szabály alapján a veszélyhely-
zet megszűnése után még fél
éven át működik. Ez idő alatt
a felajánlott és el nem költött
pénzből autókat vásárolnak,
amelyeket ápolónők és orvo-
sok használnak majd. Emellett
higiéniai szereket vesznek ka-
ritatív szervezeteknek, felké-
szülve a járvány esetleges má-
sodik hullámára – mondta el
Soltész Miklós. 

Herczegh Anita, a köztársa-
sági elnök felesége, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat jó-
szolgálati nagykövete a foga-
dáson lejátszott videoüzenet-
ben arról beszélt, hogy a jár-
vány idején végzett karitatív
munka legfontosabb része az
összefogás volt: a hat nagy se-
gélyszervezet már a járvány-
időszak elején megszervezte
az együttműködését, és ezzel
még hatékonyabbá tette a
munkát. Ugyancsak fontos
volt, hogy önkénteseik számá-
ra azonosítókártyát készítet-
tek, megelőzve ezzel a vissza-
éléseket – tette hozzá.

*
A hat legnagyobb hazai ka-

ritatív szervezet: a Katolikus
Karitász, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, a Magyar
Vöröskereszt, a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet, a
Magyar Református Szeretet-
szolgálat és a Baptista Szere-
tetszolgálat alkotja a Karitatív
Tanácsot, amely veszélyhely-
zet idején Nemzeti Humanitá-
rius Koordinációs Tanácsként
működik, kiegészülve a Bel -
ügyminisztériumnak, az Or-
szágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságnak és az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma szociális ügyekért felelős
államtitkárságának képviselő-
ivel.

Forrás és fotó: MTI

A Sarlós Boldogasszony-napi búcsú év-
százados hagyomány Vértessomlón. Spá-
nyi Antal püspök kezdeményezésére új,
sajátos küldetést kapott az ünnep: a vá-
randós édesanyákért és a gyermekáldásra
váró házaspárokért imádkoznak a gyer-
mekét tápláló Szűzanya kegyképénél.
Idén július 5-én tartották meg az ünnepet.

Gerendai Sándor plébános kö-
szöntője után a megyéspüspök
Mária és Erzsébet találkozásá-
nak ünnepén a hálás és tanúság-
tevő életről beszélt, amelyben
fontos megélnünk a hit örömét.

„A hívő ember lelkét betölti
Isten öröme. De ehhez dönte-
nünk kell arról, hogy mi után
vágyódunk, mi kell nekünk ab-
ból, amit ez a világ nyújthat.
Megelégszünk-e azzal, amit
nem vihetünk magunkkal a föl-
di életünk után, vagy arra vá-
gyunk, ami Máriát és Erzsébetet
is boldoggá tette, ami által minden fenyege-
tettségben és meg nem értettségben, minden
lehetetlenségben is Isten békéjét és örömét
hordozó emberekké lehetünk.”

Adja az Úr, hogy soha ne cseréljük föl a tőle
kapott örömet és békét a világtól kapott öröm-
mel és békével! Mária és Erzsébet nem eléged-
tek meg a mulandóval, hanem igyekeztek ál-
dást vinni másoknak, tanúságot tettek, bátorí-
tottak és tanítottak mindenkit, akivel csak kap-
csolatba kerültek – emlékeztetett a főpásztor.

Majd a szent életű asszonyok példájával
szemléltette, hogy a keresztény ember nem él-
het tanúságtétel nélkül. „A kereszténység a hit
öröme és ajándéka. Nem olyan dolog, amit be-
zárok a szívembe, és boldog vagyok vele; nem
is csak egy szép emlék, amire jó visszagondol-
ni. A hitet sugározni, hirdetni kell. Legyen az
életünk része, amit észrevesznek mások is,
mégpedig arról, ha hívőként békességes, hűsé-
ges, segítő emberek vagyunk, és kiállunk az
igazságért akkor is, ha ezért esetleg bántások,
rágalmazások érnek minket. Fontos megél-
nünk a tanúságtétel örömét, hogy az életünk
ne legyen tartalmatlan, hanem az örökkévaló-
ság örömét hordozza. Legyünk hálásak, mint

a két asszony, és mondjuk el Istennek a köszö-
netünket szívünkből fakadó szavakkal! Fejez-
zük ki hálánkat Istent dicsérő és tanítását tet-
tekben megvalósító életünkkel! Akkor Sarlós
Boldogasszony ünnepe nem csak egy lesz a
többi nap között, hanem tanításával mindvé-
gig elkísér bennünket. Erzsébet és a Boldogsá-
gos Szűz Mária imádsága tegyen bennünket

igaz keresztényekké, akik megnyílnak Isten
kegyelme számára, tanúságot tesznek erről, és
a kapott kegyelemért mindig hálásak.”

A Szűzanya kegyképe 1734-ben került Vér-
tessomlóra. 1736-ban Esterházy József megna-
gyobbíttatta a somlói erdő szélén álló kápol-
nát, és szentéllyel látta el. A hagyomány sze-
rint a Boldogságos Szűz itt valóban sok bajba
jutott ember fohászát meghallgatta. Az egyhá-
zi épített örökség védelme pályázaton ezért is
nyerhetett a kegytemplom támogatást a szen-
tély és a kórus restaurációjára.

A szentmise után Spányi Antal püspök
Hartdégen Márton világi elnökkel megtekintet-
te a szentély restaurációs munkálatait, ame-
lyek során a szakemberek a barokk kori szen-
télyépítési koncepciót szeretnék feltárni és ki-
bontani. Majd a templom melletti Szent Csa-
lád-meseteret is meglátogatta a főpásztor. A
vértessomlói Sarlós Boldogasszony-kegytemp-
lom ugyanis egyik állomása a Magyar Szent
Család nyomában járó tematikus zarándokút-
nak, amelynek szerves része az interaktív ját-
szótér.

Forrás és fotó: 
Székesfehérvári Egyházmegye

Veres András győri megyéspüspök júni-
us 26-án hálaadó szentmisét mutatott be
az intézmény elöljáróinak és pap taná-
rainak koncelebrálásával a Brenner Já-
nos Hittudományi Főiskola hallgatói
számára a győri Nagyboldogasszony-
székesegyházban.

Ünnepi beszédében a püspök arra hívta fel
a figyelmet, hogy Istent megismerni egy életre
szóló kihívás, hiszen képtelenek vagyunk be-
fogadni őt végtelenségében, mégis mindig új
vonásokkal gazdagodik a róla alkotott ké-
pünk. Istenkapcsolatunk nemcsak arra ösztö-
nöz bennünket, hogy még jobban megismer-
jük őt, hanem hogy tegyünk is érte valamit. Is-
ten országának építése keresztényként közös
feladatunk, ám a teológiai tanulmányokat

folytató hallgatók ehhez egyedi karizmát, élet-
feladatot is kaptak. Prédikációjának zárógon-
dolatában az egyházmegye főpásztora buzdí-
totta a növendékeket, hogy ne hallgassanak
arról, amit tanulmányaik során láttak, hallot-
tak, tapasztaltak. Mindig legyen bátorságuk,
elszántságuk és egyfajta belső indíttatásuk a
hivatásuk megéléséhez.

A szentmise után a végzős hallgatók átvet-
ték a diplomájukat Veres András megyéspüs-
pöktől és Reisner Ferenc főiskolai rektortól. Ti-
zennégyen hittanár–nevelőtanári, hárman ka-
tekéta–lelkipásztori munkatársi, ketten római
katolikus kántori diplomát kaptak, egy friss-
diplomás pedig teológus végzettséget szerzett.

Forrás: Makk Zoltán/
Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Fotó: Molnár Tamás

(Folytatás az 1. oldalról.)

Ferenc pápa megfogalma-
zása szerint nincs az a bűn,
amit ha őszintén megbánunk,
ne bocsátaná meg Isten. Ma az
irgalmat is ünnepeljük, ami
erősebb minden bűnünknél –
folytatta gondolatmenetét a
szónok, majd az előbbi igaz -
sághoz kapcsolódóan Tolsztoj
Feltámadás című regényét
idézve leszögezte: a megbo-
csátás az az út, amely előrevi-
szi a világot.

„Merjünk igent mondani a
megbocsátásra! Legyünk ir-
galmasok, forduljunk testvér-

ként embertársaink felé! Mert
Jézus a vére által nem valamit
adott nekünk, hanem mara-
déktalanul odaadta magát
minden emberért. (...) Jézus
vére tapinthatóvá teszi Isten
szeretetét!”

Amikor a Szent Vér-erek-
lyére tekintünk, jusson
eszünkbe, hogy Isten számára
mindenki értékes, akár fiatal,
akár idős, akár egészséges,
akár beteg – mondta homíliá-
jában a pasztorális helynök.
Jézus vére arra is tanít, hogy
áldozatot hozzunk másokért,
küzdjünk másokért, naponta
válaszoljunk Isten szeretetére.

Jézus vére a szövetséget
szimbolizálja, amelyet Isten
kötött velünk a keresztség ál-
tal. A szent vér ünnepe kifeje-
zi, hogy Isten szabaddá tesz,
és megbocsát nekünk, hogy
irgalma erősebb minden
gyengeségünknél, és hogy
szeretetkapcsolatra hív ben-
nünket – hangzott el az ünne-
pi szentmise homíliájában.

Az idősekért és a betege-
kért felajánlott bátai Szent
Vér-búcsú körmenettel folyta-
tódott.

Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Németh Rozália

Koronavírus-járvány

A kormány megköszönte 
a karitatív szervezetek munkáját

A hívő ember életét betölti
Isten öröme

Spányi Antal püspök a várandós édesanyákért és 
a gyermekáldásra váró házaspárokért mutatott be szentmisét 

Diplomaátadás Győrben
Az Úr reményt és életet ad

Szent Vér-búcsú Bátán
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A 2014-ben bevezetett lou-
isianai törvény előírta, hogy
az abortuszt végző orvosok
csak abban az esetben hajthat-
ják végre a beavatkozást,
ha az adott kórházban
biztosítani tudják a páci-
ens ellátását a műtét utá-
ni komplikációk esetén.
„A törvény célja a nők
egész ségének védelme
volt” – hangsúlyozta Jo-
seph Naumann érsek, az
amerikai püspöki konfe-
rencia életvédő bizottsá-
gának elnöke. Rámuta-
tott, hogy „a mesterséges
terhességmegszakítás
még pusztítóbbá válik,
ha figyelmen kívül hagy-
ják az egészség és a biz-
tonság alapvető szem-
pontjait, a profitot he-
lyezve előtérbe a nők
életével szemben”.

„Katolikusként elítéljük az
abortuszt mint súlyos igaz -
ságtalanságot, amely megta-
gadja az élethez való alapvető
jogot. Azzal együtt, hogy küz-
dünk a törvényes abortusz
brutalitása ellen, hisszük,
hogy azokat a nőket, akik eh-
hez a beavatkozáshoz folya-
modnak, nem lehet még azzal
is büntetni, hogy egy érzéket-
len és haszonorientált üzleti
vállalkozás áldozataivá válja-
nak” – hangsúlyozta Kansas
City érseke.

Az amerikai püspöki kon-
ferencia életvédő bizottságá-

nak elnöke kijelentette, hogy
továbbra is elszántan folytat-
ják a harcot az abortusz ellen.
„Nem állunk meg addig,

amíg a Legfelsőbb Bíróság
helyre nem hozza a Roe kontra
Wade és a Planned Parenthood
abortuszklinika-hálózat kontra
Casey ügyekben hozott súlyo-
san igazságtalan döntését, és
el nem ismeri a még meg nem
született élet alkotmányos jo-
gát.” A főpásztor arra a két bí-
rósági ítéletre utalt, amelyek-
kel 1973-ban és 1992-ben tör-
vényessé tették az abortuszt
az Egyesült Államokban és
szentesítették a nők döntési
szabadságát magzatuk elvéte-
lével kapcsolatban.

Felhívásában az amerikai
püspöki kar életvédő bizott-

ságának elnöke végül buzdít-
ja a hívőket, hogy imádkozza-
nak azokért a nőkért, akik a
hatalmas nyomás hatására az
abortusz mellett döntenek.
Kérjék Istent, hogy ezek az
asszonyok találjanak olyan
megoldásokat, amelyek tekin-
tettel vannak az emberi élet
értékére.

Az amerikai püspöki kon-
ferencia már a múlt év őszén
is fellépett a louisianai tör-
vény védelmében, amikor
amicus curiae (szó szerinti for-
dításban a bíróság barátja,
vagy is tanácsot adó szakértő
– a szerk.) minőségben, azaz
harmadik félként kifejtette
Louisiana püspökeivel és az
evangéliumi keresztény egy-
házak nemzeti szervezetével
közös álláspontját egy, a Leg-
felsőbb Bíróságnak küldött
levélben.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News

„A legfrissebb statisztikák szerint körül-
belül hatezer nigériai keresztényt öltek
meg 2015 óta” – olvasható a levélben,
amelyet Az Európai Unió Püspöki Kon-
ferenciáinak Bizottságát (Comece) veze-
tő bíboros, Jean-Claude Hollerich SJ lu-
xemburgi érsek küldött a napokban a Ni-
gériai Katolikus Püspöki Konferenciá-
nak. A püspökök nemzetközi összefo-
gásra hívnak a változás érdekében.

Nigériai társaik iránti szolidaritásuk kifeje-
zéseként az Európai Unió püspökei arra kérik
az Európai Uniót és tagállamait, hogy éljenek

diplomáciai, politikai és gazdasági eszközeik-
kel, és segítsenek a nigériai vezetőknek, hogy
véget tudjanak vetni az erőszaknak, igazság-
szolgáltatás elé állíthassák a bűnösöket, támo-
gathassák az áldozatokat. Nigéria lakosságá-
nak 47 százaléka keresztény, őket teljes mér-
tékben és minden szinten be kell vonni az ál-
lami struktúrába és a közigazgatásba, beleért-
ve a rendőrséget és a katonaságot is.

Üzenetében Hollerich bíboros emlékeztet
arra, hogy a Nigériai Katolikus Püspöki Kon-
ferencia elmarasztalta a szövetségi kormányt,
mondván, az elbukott elsődleges kötelezettsé-
gében, ami nem más, mint az állampolgárok
életének megóvása. A bíboros fájlalta, hogy a
halál immár a hétköznapok részévé vált. A
püspökök a fuláni pásztorok ügyével kapcso-
latban többször világosan kijelentették, hogy
az erőszakot nem lehet a pásztorok és a föld-
művelők közötti egyszerű konfliktusként ér-
telmezni. (Az elkövetők elsősorban a Boko
Haram tagjainak sorából és a fuláni pásztorok
közül kikerült harcosok, akik 2015-től terroris-

ta akciókat hajtanak
végre a földműves ke-
resztények ellen.)

Január 16-ai ülésén az
Európai Parlament (EP)
a nigériai helyzettel
kapcsolatban elítélte a
dzsihadista szervezetek
által végrehajtott terror-
támadásokat és a fuláni
harcosok „földet vagy
vért” politikáját, mely-
nek során arra kénysze-
rítik a földműveseket,
hogy hagyják el birtoka-
ikat, különben kivégzik
őket. Az EP ezenkívül
elítélte a keresztények-
kel szembeni folyama-
tos diszkriminációt is

Nigéria azon területein, ahol a saría törvényei
uralkodnak.

A nigériai helyzetet figyelemmel kíséri az
Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizott-
sága, amely részt vett a januári parlamenti
ülést megelőző nyilvános vitán is.

Forrás: Fides hírügynökség
Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Fotó: Vatican News

Amerikai püspökök 
az abortuszról

Az Amerikai Egyesült Államokban június 29-én a Legfel-
sőbb Bíróság 5:4 szavazati arányban elutasította Loui-
siana állam abortusztörvényét, amely az egyik legszigo-
rúbb az országban. A püspöki konferencia csalódásának
adott hangot a döntés kapcsán.

A nigériai keresztények sorsa

Július 12-én, vasárnap, az Angelus el-
imádkozása után a Szentatya megemlé-
kezett az Hagia Szophiáról (Ajia Szofia,
Szent Bölcsesség). Ez volt a Szentatya és
a Vatikán részéről az első megszólalás,
miután Recep Tayyip Erdoğan török el-
nök rendeletet adott ki július 10-én az
egykori ortodox székesegyház mecsetté
alakítására vonatkozóan.

Ferenc pápa az Angelus elmondása után
ezekkel a szavakkal fordult a Szent Péter téren
jelen lévőkhöz, miután megemlékezett a ten-
ger nemzetközi napjáról:

„És a tenger gondolatban kissé messzebbre
visz: Isztambulba.

Az Hagia Szophiára gondolok, és nagyon
szomorú vagyok.”

*
A török elnöki rendelet július 10-én egy

órával azután látott napvilágot, hogy a török
legfelsőbb közigazgatási bíróság a nemzetközi
felszólítás ellenére semmisnek minősítette az
1934. november 24-ei török minisztertanácsi
döntést, amely az Hagia Szo phia egykori orto-
dox bazilika múzeummá alakí-
tásáról rendelkezett.

Ezzel megnyílt az út azelőtt,
hogy a világörökséghez tarto-
zó isztambuli épületet ismét
mecsetté alakítsák át.

A vonatkozó kérelmet 2016-
ban egy konzervatív török
egyesület nyújtotta be a bíró-
ság szerepét betöltő Államta -
nácshoz. A per első tárgyalásá-
ra idén július 2-án került sor.

A török államfő július 10-én
helyi idő szerint pontban 20
óra 53 perckor televíziós be-
szédet tartott. A 20 és az 53 pá-

rosítása a 2053-as esztendőre, tehát Konstanti-
nápoly bevéte lének jövőbeni 600. évfordulójá-
ra utalt.

Ankara az elmúlt hetekben többször han-
goztatta, hogy az épület sorsáról a törökök
szuverén joga dönteni, és jelezte: az Államta -
nács határozata alapján fognak eljárni a kér-
désben.

Korábban Bartholomaiosz konstantinápolyi
ökumenikus pátriárka és Kirill moszkvai pát-
riárka óva intett a keresztények számára is
szent helyet jelentő, múzeumként működő isz-
tambuli Hagia Szophia újbóli mecsetté alakítá-
sától. Július 1-jén az Amerikai Egyesült Álla-
mok külügyminisztere, Mike Pompeo is kérte
Erdoğant, ne változtassa mecsetté az Hagia
Szophiát, hogy ne kompromittálja az épület
történelmi értékét.

Az Hagia Szophia ortodox bazilika Kons-
tantinápoly 1453-as elesése után vált mecsetté.
A modern Törökország alapítója és első elnö-
ke, Mustafa Kemal Atatürk akaratából alakítot-
ták múzeummá 1934-ben.

K. I.
Fotó: Vatican News

„A világ megfeled-
kezett a Száhel-övezet
válságáról. Az olyan
országoknak, mint
Burkina Faso, soroza-
tos kihívásokkal kell
szembenézniük, és se-
gítség nélkül az embe-
rek iszonyatos szenve-
désnek lesznek kitéve.
A kitelepített menekül-
tek nem jutnak sem
élelemhez, sem vízhez,
hogy szomjukat olthas-
sák vagy tisztálkodhassanak.”

A Fides hírügynökséghez
érkezett jelentés szerint az or-
szág egy drámai regionális
konfliktus epicentruma lett,
bő egymillióan kényszerültek
elhagyni az otthonukat. „Ez a
világ egyik leggyorsabban nö-
vekvő menekülthulláma; több
százezer ember nem jut sem
élelemhez, sem vízhez, sem
pedig megfelelő menedék-
hez” – olvasható a dokumen-
tumban.

Sere atya arra is felhívta a
figyelmet, hogy az esős év-
szak közeledtével a menekül-
tek életkörülményei még kriti-
kusabbá fognak válni, mivel
jelentős részüknek nincs biz-
tonságos menedékük, amely
ellenállna a viharoknak, az
erős szeleknek és az áradások-
nak; ezek egymást követik

majd a következő három-öt
hónapban.

A legrosszabb helyzetben
lévő területek támogatására a
karitász egy 600 ezer eurós
projektet indított, hogy élelem-
mel és anyagi hozzájárulással
segítse a menekülteket és az
őket befogadó családokat egé-
szen október végéig. A nagyjá-
ból 50 ezer ember megsegítésé-
re irányuló terv elsősorban a
Kayai, a Fada N’Gourma-i, a
Nounai és a Dédougoui Egy-
házmegyére összpontosít. A
körülbelül 1500 családnak fel-
ajánlott segélycsomagok egy
hónapra elegendő élelmet tar-
talmaznak majd.

Amint azt Sere atya is el-
mondta, Burkina Faso lakosai
– és különösen a menekültek
– szüntelenül reménykednek
a békében és a kiegyensúlyo-

zott élet visszatérésében. „Ha
megkérdezel egy menekültet,
mire vágyik leginkább, azt
fogja válaszolni, hogy szeret-
ne hazatérni a szülőfalujába.
Tartok attól, hogy ez nem fog
egyhamar bekövetkezni, mert

az erőszakos cselekmé-
nyek nem csitulnak. Az
állam igyekezete elle-
nére a fegyveres cso-
portok továbbra is ret-
tegést keltenek és élete-
ket oltanak ki szerte az
országban. A jövő ag-
gasztó, de mi akkor is
Istenbe és testvéreink
szeretetébe helyezzük a
hitünket” – zárta sorait
a helyi karitász igazga-
tója.

Nem sokkal ezelőtt
még béke uralkodott Burkina
Fasóban. De immár négy éve
annak, hogy a keleti ország-
részben és az északi határ
mentén működő fegyveres
csoportok gyilkolják és rette-
gésben tartják az embereket,
súlyos instabilitást okozva ez-
zel az országban.

Burkina Faso nyugat-afri-
kai állam. Nevének jelentése
moré és dioula nyelven: becsü-
letes emberek országa. Az ország
területe: 274 200 km, lakossá-
ga 19 193 382 fő. Vallási meg-
oszlás szerint a lakosság 60,5
százaléka muszlim, 24 száza-
léka keresztény és 15,3 száza-
léka törzsi vallású.

Forrás: Fides hírügynökség
Fordította: 

Balláné Sárközi Jáhel
Fotó: Caritas.org

Egy elfeledett válság
2,2 millió ember az éhhalál szélén Burkina Fasóban
A következő hónapokban több mint 2,2 millió Burkina
Fasó-i lakos halhat éhen a háborúk és a szélsőséges idő-
járási viszonyok miatt. Idén a súlyos éhínség által súj-
tott vidékeken élő emberek száma háromszorosa a tava-
lyinak. A Fides hírügynökségnek küldött üzenetében a
Burkina Fasó-i Karitász igazgatója, Constantin Sere
atya számolt be a szükséghelyzetről.

Ferenc pápa: 

Az Hagia Szophiára gondolok, 
és nagyon szomorú vagyok
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Immár harmadszor szervezett
orvosmissziót a Katolikus Ka-
ritász Muzslyán, Nagybecske-
rektől csupán néhány, Buda-
pesttől 330 kilométer távolság-
ra, az ezeréves határ közelé-
ben, a mai Szerbia területén.
Július 3. és 5. között került sor
a karanténidőszak utáni első
vizsgálatokra.

Péntektől vasárnapig Magyaror-
szágról érkező orvosok, ápolók és
segítők töltötték meg a helyi magyar
kollégiumot. A termeket orvosi esz-
közökkel rendezték be, és itt fogad-
ták a megelőző és kontrollvizsgála-
tokra váró helyieket. Ahogy Vojcek
László, a karitász orvosmissziójának
vezetője mondja, önzetlen szeretettel
érkeznek ide minden alkalommal:
„Azért jövünk, mert a szeretet törvé-
nye parancsolja, hogy Isten teremt-
ményei közül a legkisebbeknek is se-
gítsünk, mindenkinek, aki rászorul
erre. Azért jövünk ide, mert az itt
élők nagy része még magyarul be-
szél, magyarul álmodik, magyarul
imádkozik. Vagyis száz éven át meg-
tartotta a magyarságát, amit a nyel-
vében is megőrzött.”

Közelednek a vizsgálatokra érke-
ző helyiek, és ahogy azt az utóbbi
hónapokban megszokhattuk, a bejá-
ratnál alkoholos kézfertőtlenítés és
érintésmentes lázmérés fogadja őket.
Asztaloknál ülő segítők megírják a
betegkartonokat, regisztrálják az ér-
kezőket, és a különböző tantermek-
be vagy éppen a tornacsarnokba irá-
nyítják őket, ahol az orvosi vizsgála-
tok folynak. Gyorsan megy a regiszt-
ráció, nem kell sokat várni. A szalézi
kollégiumot vezető Kalapiš Stojan
atya és helyi segítői alaposan előké-
szítették az eseményt, időpontra ér-
kezik mindenki. Az adminisztráló
önkéntesek már régóta tagjai a cso-
portnak, rutinosan írják fel az adato-
kat, keresik elő a korábbi vizsgálatok
eredményeit és tájékoztatják az em-
bereket.

A szűrésre érkezők arcát figye-
lem: ilyen nyugalommal és jókedv-
vel jön orvoshoz az, aki bizalommal

érkezik. Jó ezt megélni: bíznak ben-
nünk, mert szeretettel, önként és ma-
gyarként jövünk ide. 

A mobil orvosi eszközökkel be-
rendezett tantermekben folynak a
vizsgálatok. A gyerekeknél szemé-
szeti, fogászati és mozgásszervi be-
tegségek szűrésére nyílik lehetőség,
a felnőttek esetében vércukorszint-
és vérnyomásmérést, nőgyógyászati
és EKG-vizsgálatokat végeznek az
orvosok. Az ellátottak egymás után
látogatják a vizsgálatokat, még nő-
gyógyászati rákszűrés és ultrahang-
vizsgálat is van. Sok mindenre fény
derül: akad, akinek szemüveg vagy
talpbetét kell, és több súlyos betegsé-
get is fölfednek. Egyeseket helyi
szakorvoshoz irányítanak, és olyan
is akad, akit műteni kell. Aki egész -
séges, annak prevenciós tanácsokat
adnak, akinél beavatkozásra van
szükség, azt a megfelelő intézmény-
be küldik, és több esetben gondozás
is elindul. Szemüvegeket és gyógyá-
szati segédeszközöket juttatnak el
azokhoz, akiknek a vizsgálatok alap-
ján szükségük van erre. De nemcsak
kézzelfogható segédeszközöket ad-
nak. Szükség esetén például kon-
duktor mutatja meg a gyakorlatokat,
tornafüzetet kap a páciens különbö-
ző mozgásgyakorlatok otthoni vég-
zéséhez, vagy uszodába küldik. A
csapat minden tagja szeretetből vesz
részt a misszióban, és ez érződik raj-
tuk: kedvesen és vidáman vizsgálják
a gyerekeket és ugyanolyan gondos-
sággal és türelemmel a felnőtteket is.
A nap végére a vizsgált páciensek
száma már meghaladja a százötve-
net, de a mosoly még mindig ott van
az önkéntes gyógyítók arcán.

Nagyon színes a csapat. Tagjai kö-
zött van szakorvos, rezidens, egyete-
mi tanár, megyei főorvos, ápoló és
technikai munkatárs is. Az ország
minden szegletéből érkeztek ide,
Pécstől Nyíregyházáig. Nagyszerű
érzés ezeknek a szorgos orvosoknak
és segítőknek a munkáját látni. Kö-
zösségük egyre nagyobb, már het-
venketten vannak. Ebből a csapatból
havonta mintegy tizenöten indulnak
el a határon túli területekre. Écsy Gá-

bor atya, a karitász igazgatója, aki
most is elkísérte az orvosmissziót,
így fogalmaz a csoportról szólva:
„Szimbolikusan most olyan ez a kö-
zösség, mint a hetvenkét tanítvány,
akiket elküld az Úr Jézus, hogy vi-
gyék el az örömhírt az embereknek.
A misszió tagjai is ezért indulnak út-
nak minden alkalommal szerte a
Kárpát-medencében.” 

Amilyen szívszorító látni a triano-
ni szerződés következményeit és is-
merni a határon túli testvéreink ne-
hézségeit, olyan csodálatos érzés
magyarként találkozni az ott élőkkel,
és a vizsgálatok után elmenni a ró-
mai katolikus templomba a vasárna-
pi szentmisére, ahol megindító tisz-
tasággal és magyarsággal csendül-
nek fel az énekek a gyermekek és a
felnőttek ajkán. Szinte teljesen meg-
telik a templom. Mi is megtöltünk
két sort az orvoscsapat tagjaival.
Ahogy megszólal a templomi csen-
gő, és belépnek a miséző atyák a
szentélybe, az ember azonnal otthon
érzi magát itt, és ráébred, hogy lé-
nyegében otthon is van. Magyarok
által épített templomban, magyarok
művelte földön, magyarok között.
György Alfréd kamilliánus szerzetes
is eljött a missziós útra. Ott áll az ol-
tárnál, erősítve a közösség lelki ösz-
szetartozását, és szentbeszédében az
evangélium üzenetét a mostani talál-
kozással köti össze:

„Jézus azt mondja, igyekezzünk
úgy jelen lenni a kapcsolatainkban,
hogy mindig tanuljunk a legkiseb-
bektől. A Karitász orvosmissziója
azért van itt, hogy megmutassa Jé-
zusnak ezt az arcát. Nem azért jö-
vünk, mert bölcsebbek és okosabbak
vagyunk. Hanem azért, mert szeret-
nénk találkozni bennetek Jézussal.
Amikor ez az orvosközösség a sza-
badidejében elhozza ide a szakmai
tudását, szeretettel köti össze a nem-
zettest tagjait, azt az egészet, amit
száz évvel ezelőtt a történelmi drá-
ma szétválasztott.”

Frédi atya a szelídségről és az alá-
zatosságról is beszél: „Az alázatos
ember meghajtja a fejét, mint Jézus a
kereszten. Jézus hozzánk fordul,

hogy felismerjen minket. Az alázatos
Jézustól tanulunk mi is, amikor oda-
hajolunk egymáshoz a nehézségek, a
bizonytalanság idején.”

A gondokkal, a szenvedéssel, a
terhek hordozásával kapcsolatban
pedig ezt üzeni a közösségnek: „Az
iga testre szabott, olyan, mint az or-
topéd cipő, és segít nekünk abban,
hogy jobban menjen a járás. Nézzé-
tek meg a másik embert! Hallgassá-
tok meg és vegyétek komolyan!
Amikor az ember törékenységét
szemléled, észre kell venned, mit
akar üzenni neked általa Jézus. Azt,
hogy a szívedben értsd meg a mási-
kat.”

Mély érzéseket ébreszt bennem,
hogy közösen adhatunk hálát és
imádkozhatunk a helyi magyarok-
kal. Sír a lelkünk, és közben ott van
bennünk a remény és az öröm. Ezzel
a lelkülettel kezdjük a szentmise vé-
gén a délvidéki Mária-éneket, és így
kéri a magyar közösség az orvos-
misszió önkénteseivel együtt a Ma-
gyarok Nagyasszonyát:

„Mária, Mária, betegek gyámola,
gyógyítsd meg lelkemet, s légy an-

nak orvosa. Őrizz, és légy velem, míg
üdvöm fellelem, ó, el ne hagyj, ó, el
ne hagyj, ó, el ne hagyj, Szűz Mária!” 

A Katolikus Karitász orvosmisszi-
ós csoportja a koronavírus-járvány
miatt elrendelt karanténidőszak óta
most először utazott a határon túlra.
A csapat rendszeresen ellátogat Kár-
pátaljára, Erdélybe és a Vajdaságba
is. 

Az elmúlt három év alatt össze-
állt, hetvenkét tagú csapat célja,
hogy orvosi szűrővizsgálataival el-
jusson a szórványban élő magyar-
sághoz, és legalább évente egyszer
mindenhová visszatérjen, hogy az
orvosok rendszeresen elvégezhessék
a kontrollvizsgálatokat. Olyan kül-
honi településekre látogatnak el,
ahol hiányos az orvosi ellátás.

Az orvosmisszió a működése so-
rán eddig több mint háromezer óvo-
dás és kisiskolás, valamint kétezer
felnőtt páciens különböző szűrővizs-
gálatait végezte el Magyarország ha-
tárain túl.

Zagyva Richárd/
Katolikus Karitász
Fotó: Vermes Tibor

„Úgy osztottuk meg a fel -
adatot, hogy a fiúk kiássák a
tarackgyökereket, mi pedig
összegyűjtjük és a talicskával
elhordjuk. Fontos az életem-
ben a környezetvédelem. Van
egy kiskutyánk az otthonban,

vele is törődünk. Jó ez a prog-
ram, bár nehéz a munka” –
mesélte Antal Szimonetta. A fi-
atal lány a szegedi Dr. Foltán
József Lakásotthonban él, ahol
sokat foglalkoznak környeze-
tük szépítésével. 

A hét végén a gyerekek és
a felnőttek együtt gyomláltak,
halomba gyűjtötték a levágott,
megszáradt füvet és mentesí-
tették a területet a tarackgyö-
kerektől. Tass-Alsószenttamá-
son árnyékot adó fákra is
nagy szükség lesz. A terület a
Szeged-Csanádi Egyházme-
gye Szent Ágota Gyermekvé-
delmi Szolgáltatójának mód-
szertani, élménypedagógiai,
szabadidős, pasztorációs és
lelkiségi központja. Az utóbbi
években egyre több program
valósul meg itt a fokozatosan
gyarapodó gyermeklétszám
miatt. Terápiás és lelkiségi, va-
lamint sport- és élménypeda-
gógiai rendezvények várják a
szolgáltató által gondozott fi-
atalokat.

„Ez az esemény fontos ele-
me a 2020-as környezetvédel-
mi programsorozatunknak. A

Szeged-Csanádi Egyházme-
gye mint »zöld egyházme-
gye« szemléletmódjához és te-
vékenységéhez illeszkedik,
amely öt egymással összefüg-
gő elemből áll” – tudtuk meg
Kothencz Jánostól, a Szent Ágo-
ta Gyermekvédelmi Szolgál -
tató főigazgatójától. Céljuk,
hogy környezettudatosabb
magatartásra ösztönözzék a
családból kiemelt gyermeke-
ket és fiatalokat, valamint a
velük foglalkozó felnőtteket –
nevelőszülőket és pedagógu-
sokat – is. „Szerintem gyerme-
keink környezettudatos ma-
gatartása nem azon múlik,
hogy hányszor hangsúlyoz-
zuk ennek fontosságát, hanem
inkább azon, hogy miként
szólítjuk meg a szívükben az
általuk elképzelt jövőt” – fej-
tette ki a főigazgató.

A Csongrád-Csanád, Bács-
Kiskun, Békés és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyéből érke-
zett, családjukból kiemelt gyer-
mekek és fiatalok Molnár Krisz-
tián agrármérnök, környezet-
védő útmutatásai alapján dol-
goztak. A tervek között nyár-

és szilfajták ültetése is szere-
pel. „Természetesen nem csak
itt, hanem a szolgáltató mind a
nyolc megyéjében, az intéz-
ményrendszer valamennyi te-
lephelyén ültetünk tájjellegű
fákat. Fontos, hogy ezeket ne
csak elültessék a gyerekek, ha-
nem ápolják, gondozzák is” –
mondta Szabóné Szivós Ildikó,
az intézmény környezetvédel-
mi programjaiért is felelős álta-
lános főigazgató-helyettes.

A szegvári lakásotthonból
három utógondozott fiú jött el
az eseményre. A nagy meleg-
ben is jól viselték a fizikai
munkát: gyomláltak, össze-
szedték és elhordták a gazt.
Az egyikük kertésznek ké-
szül.

A fiatalok testi épségére és
a folyadékpótlásra egészség-
ügyi szakszemélyzet figyelt. A
programhoz szükséges eszkö-
zök, szerszámok megvásárlá-
sát cégek és magánszemélyek
felajánlása tette lehetővé.

Forrás és fotó:
Délmagyar.hu; 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye

Óvjuk a környezetünket!
Folytatódott a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató programsorozata

Gereblyével, ásóval, talicskával dolgozó, szorgos kezek
vették birtokba június 27–28-án a Szent Ágota Gyermek-
védelmi Szolgáltató által csak Ágota Falvának nevezett
Tass-Alsószenttamás héthektáros területét. Mintegy
négyszáz, lakásotthonban, illetve nevelőszülőknél élő
gyermek és gondozóik tevékenykedtek a szervezet idei
környezetvédelmi programsorozatában.

Katolikus Karitász

Orvosmisszió a Vajdaságban



9KÖZELKÉP2020. július 19.
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– Mint a főiskola első civil rekto-
rát engem is július 1-jével bízott meg
az érsek úr. Ez azért szerencsés egy-
beesés, mert már többéves vízióm,
hogy nyissunk a laikus társadalom
felé és az államifeladat-ellátás irá-
nyában, a pedagógus alapképzési
kínálat bővítésével és olyan új kép-
zési területek meghonosításával,
mint a bölcsészet- vagy a gazdaság-
tudományok. Ez nem profanizálást
jelent, hanem a megközelíthetőség
üzenetét, olyan érdeklődők számá-
ra, akik nem feltétlenül az istenkere-
sés céljából jelentkeznének hozzánk,
de hiszem, hogy az oktatáson, a sze-
mélyes találkozásokon keresztül
megtalálhatják a hivatásukat és Te-
remtőjüket.

A rektori tisztségre egyáltalán
nem készültem, hiszen nálunk ko-
moly hagyományai vannak a papi
irányításnak. De a stratégiai terve-
zésben mindig tetten érhető volt a
laikus és az egyházi vezetők jó
együttműködése. Varga István rektor
atya elkötelezetten támogatta az in-
tézményfejlesztési terveket, a szak-
irányú továbbképzések indítását. A
tehetséggondozó pedagógus szak-
vizsga szak már 2013 óta működik,
és nagy iránta az érdeklődés, akár-
csak a később elindított közoktatási
vezetői, az iskolai szociális munka és
az alkalmazott szociális gerontológia
szakirányú szakok iránt. Meggyőző-
désem, hogy ezek a továbbképzések
– lelki és nevelési dimenziójuk okán
– egy hitéleti intézményben különö-
sen jó helyen vannak.

Amikor Udvardy György érsek úr
fölkért a rektori munkára, jóllehet
szinte gondolkodás nélkül igent
mondtam, ez volt az első gondola-
tom: „Istenem! Soha rosszabbkor.”
A rendkívüli főpásztori bizalmat
ugyanis a főiskola nappalis alapkép-
zésein tapasztalható jelentős hallga-
tóilétszám-csökkenés és a hitéleti
képzések iránti érdektelenség mély-
pontján kaptam. Ám aztán meglát-
tam az esélyt arra, hogy a korábbi
víziómat, a társadalmi nyitást meg-
valósíthassam.

Az elmúlt hónapokat kegyelmi ál-
lapotként éltem meg, mivel már áp-
rilis 1-jétől tudtam, hogy a rektori
szolgálat várományosa vagyok, és
így volt időm felkészülni. Minden
oktatótársamat közös gondolkodás-
ra invitáltam, mindenkivel egyen-
ként leültem, egyrészt azért, hogy
megosszam velük a terveimet és a
jövőképemet, másrészt pedig azért,
hogy közösen gondolkodjunk arról,
hogyan tudunk megújulni, az okta-
tási alaptevékenység mellett az egy-
házi missziós feladatokba bekapcso-
lódni. Mindenki támogatta, hogy le-
gyen egy új, szolgáltatói lábunk: lép-
jünk elő felnőtteket, önkénteseket
oktató lelkipásztori képzőtereppé.

Ennek érdekében külső szakem-
bereket is megkerestem. A Nyolc
Boldogság közösséggel máris megta-
láltuk a hangot, és jó esélyét látjuk az
együttműködésnek. Egészségpasz-
toráció alapszak létesítése is szerepel
a terveink között.

Tudományosság és misszió: milyen kap-
csolatot tart közöttük üdvösnek?

– Olyan önfejlesztő intézményi
közegben gondolkodom, amely nyi-
tott a hit kegyelmére. Több esetet is-
merünk a főiskola történetében, ami-
kor valaki, noha szociális munka
szakra jelentkezett, és nem mint hit-
életi intézményt választott bennün-
ket, a képzés végére megtért. Nem
azért, mert megtérítettük, hanem
azért, mert a főiskola és az itteni ta-
lálkozások „megművelték a lelkét”,

és így alkalmassá vált a hit kegyel-
mének befogadására. Magam is a Lé-
lek bölcsességét kérem a rektori
munkámhoz, hogy képes legyek a
zátonyok közül a nyílt tengerre kor-
mányozni a hajónkat. Szerencsére ki-
váló elsőtisztekre támaszkodhatom.

A rektori kinevezése kapcsán az öröme
erősebb vagy a gondterheltsége?

– Kettős érzés van bennem. Egy-
részt örömmel és büszkeséggel tölt
el, hogy rám bízták ezt a szolgálatot,
másrészt viszont kételyekkel küz-
dök: méltó vagyok-e Varga rektor
atyától huszonöt év után átvenni a
kormányrudat. Igyekszem tanulni
az ő csendes határozottságából, alá-
zatából. A hitbeli és eszmei kontinu-
itás, valamint az egyházi hagyomá-
nyok és a társadalmi nyitás közötti
harmónia, összeférhetőség szimboli-
kus érzékeltetésére, a jövőbe vetett
bizalom megalapozása érdekében
állománygyűlést hívtam össze,
amelyre az érsek és a rektor atyát is
invitáltam.

Mi változtat egymás mellett dolgozó,
óráikat, előadásaikat „csupán” lelkiisme-
retesen megtartó oktatókat alkotó közös-
séggé, és erre egyáltalán mekkora szük-
ség és igény van Önöknél? Milyen elvá-
rásokat, esetleg nyomást érzékel a mun-
katársai részéről?

– Elvárásokat, nyomást nem ér-
zek, támogatást annál inkább. Ah-
hoz, hogy a terveinket megvalósít-
suk, csapatmunkára lesz szükség, és
értelemszerűen több személyes je-
lenlétre, nagyobb elköteleződésre.
Arra, hogy a magunkénak érezzük
és azzá is tegyük az intézményt.

Új pedagógiai tanszék létrehozá-
sára készülök, új kollégákkal kiegé-
szülve, akikkel szemben már alapel-
várás lesz a fokozott jelenlét, a főis-
kola iránti aktív elköteleződés, azért
is, hogy igazi universitasszá, tudás-
megosztó hellyé, egyfajta akadémiá-
vá, tehetséggondozó műhellyé vál-
junk. Például olyan korábbi prog-
ramjaink újraindításával is, mint a
neves vendégekkel folytatott pódi-
umbeszélgetés-sorozat.

A papképzés felfüggesztése mekkora tra-
uma?

– Nagy veszteség, de nem trau-
ma. Én inkább lehetőséget látok ben-
ne. Az újjáépítés eredményessége
szorosan összekapcsolódik a nem
működő struktúrák lebontásával.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a
papképzés átmeneti felfüggesztése

nem jelenti a teológia szak megszün-
tetését. A lelkipásztori szakiránnyal
kizárólag papnövendékeknek meg-
hirdetett teológiát újratervezve,
megerősített missziós és evangelizá-
ciós tartalmakkal a civilek számára

is megnyitjuk a következő felvételi
időszaktól.

A hittudományi jelleg hangsúlyo-
zása – mint azt az első kérdésében
említette – valóban vethetett némi
árnyékot a képzési portfóliónk gaz-
dagságára, például az öt szakirányú
továbbképzésünkre, de a nem hitéle-
ti képzéseink ismertségén nem ron-
tott jelentősen, hiszen vannak kifeje-
zetten népszerű világi szakjaink. Az
egyik ilyen a közoktatási vezető és
pedagógus szakvizsga, amely példá-
ul az egyik legnagyobb hallgatói lét-
számot felmutató szakunk. Az elis-
mertségünk és jó hírünk ékes bizo-
nyítéka, hogy noha a Pannon Egye-
temen is van ilyen, a pedagógusok
inkább minket választanak. De ez
mit sem ront a két felsőoktatási in-
tézmény között kialakult kiváló
együttműködésen, amit korábbi

pannonos doktori hallgatóként to-
vábbra is garantálni szeretnék.

Milyen gyorsan megteendő intézkedések
várnak Önre, és milyen lépésektől remél-
het lassabb, de mélyreható változásokat?

– Egyelőre két évre kaptam man-
dátumot – és máris robogó gyorsvo-
natként érzem közeledni azt a 2022-
es terminust. Októberben egy olyan
hittanár–nevelőtanár mentorképzést
fogunk létesíteni, amely még nem lé-
tezik Magyarországon. A tanári
munkát támogató tanulásmódszer-
tani, tanulásfejlesztő képzést terve-
zünk. A munkát már el is kezdtük.
Gyors intézkedést igényel a teológia
szak civilek számára történő átalakí-
tása. Közép-rövid távú terv egy
gyógypedagógia alapszak felépítése
és elindítása. Intenzívebb tudomá-
nyos munkára kell törekednünk,
mert 2021-től átalakul a felsőoktatás
finanszírozása: a normatív támoga-
tás helyett az innovációs-tudomá-
nyos teljesítmény kerül előtérbe. A
kegyelmi állapothoz, amiről már be-
széltem, az is hozzátartozik, hogy
közbülső monitoreljárás nélkül meg-
kaptuk az intézményi akkreditációt
öt évre.

Hosszabb távú tervünk, hogy
egyetemi professzoraink legyenek.
Alkalmas jelöltekben nincsen hiány.
Katolikus és más keresztény szere-
tetszolgálatokkal való megállapodá-
sok megkötésére is készülünk, ame-
lyekkel közös önkéntes- és szociális
képzéseink lehetnének.

Mik az intézmény olyan erősségei, ame-
lyekre mostantól különösen is építeni
akar, és mi az útja-módja a külső erőfor-
rások bevonásának?

– Kiváló belső munkatársakra tu-
dok támaszkodni (több professzort
és docenst is adtunk a Pázmánynak).
Intézményünk oktatói egy kiterjedt
szellemi-tudományos és hitéleti kap-
csolati háló csomópontjai. A külső
szakemberek bevonásában mások
mellett Csernai Balázs biblikus tanár
kollégám segített, és sokat profitál-
tam a kiváló görögkatolikus filozó-
fus, Janka Ferenc atya ötleteiből is.
Birher Nándor főiskolai tanár élen jár
a külső kapcsolatok ápolásában-épí-
tésében, míg Trosits András kollégám
a köznevelési kapcsolati háló szövö-
getője. Az Evangélium című sorozat
műsorvezetője, Kocsi György atya
egyházi és médiakapcsolatait veti
latba, Leveleki Magdolna, a szociális
munka szak vezetője pedig Veszp-
rém városával együttműködve építi
a kutatási projekteket. Fontosnak

tartom a veszprémi érsekség látvá-
nyos szerepvállalását is. Takáts István
egyháztörténész tanárunk érseki
helynökként kiemelt figyelmet fordít
a főiskola megerősítésére. Bár nehéz-
nek érzem a helyzetemet, egyáltalán
nem vagyok magányos harcos.

Elkezdtem bejelentkezni a katoli-
kus hittudományi főiskolák rektora-
inál, és mindannyiukat meg fogom
látogatni a közeljövőben. Fontosnak
tartom ugyanis, hogy rendszerszin-
ten összehangoljuk az alaptevékeny-
ségünket, és tanuljunk egymástól. A
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittu-
dományi Főiskolán már jártam is a
közelmúltban. Büszke vagyok arra,
hogy hitéleti pályám náluk indult.

A szakirányú továbbképzéseik között a
szociális gerontológiát és az Önöknél e
témában oktató tanárok nagy számát lát-
va úgy tűnik, hogy érzékenyek a kor ki-
hívásaira. Hiszen az, amit a társadalom
elöregedésének neveznek, a gondolkodá-
sunk teljes megváltoztatását kívánná.
Egy egész társadalom gondolkodásáét,
amelyben ma még reflex az életkori
diszkrimináció, és mintha senkinek sem-
mi ötlete nem volna az élet utolsó har-
madának teljes értékűvé tételére, az eb-
ben való szociális és kulturális közremű-
ködésre. Mi az oka, hogy Önök ezen a té-
ren az átlagnál sokkal árnyaltabbak és
tudatosabbak?

– A közbeszédben valóban jófor-
mán csak pejoratív jelzőkkel illetik
az idős embereket, és sajnos margi-
nális közösségként léteznek a társa-
dalmunkban. Szemléletformálásra
van szükség, hogy az időskorra –
mikro- és makroközösségi, nemzeti
szinten egyaránt – értékként tekint-
sünk, visszatérve ahhoz a szemlélet-
hez, amely a szüleink számára még
evidencia volt. Itt nem csak és nem
elsősorban a többgenerációs élet-
szervezési modellre gondolok, ha-
nem sokkal inkább az idősek társa-
dalmi hasznosságának rehabilitáció-
jára vagy a gyermeknevelési felada-
tokba való bevonásukra. Úgy látom,
hogy a társadalmi hasznosság el-
vesztése nyomán lett az idős ember-
ből rászoruló. Az a baj, hogy az aktív
társadalom elsősorban a szociális
problémát kapcsolja az időskorhoz,
és egy sajátos mentális állapotot,
aminek kezeléséhez szakemberek,
szociális gerontológusok jelenthetik
a megoldást. Tennünk kell érte, hogy
a közgondolkodás többnek lássa ezt
a generációt, mint a társadalom vál-
lára nehezedő terhet.

Veszprém hogyan van jelen a főiskola
életében? 

– Az országgyűlési képviselőnk-
kel, Ovádi Péterrel és Porga Gyula pol-
gármesterrel is kiváló a személyes
kapcsolatom. Az önkormányzat tá-
mogatni szokta például az egyház-
történeti konferenciáinkat, és na-
gyon készülünk 2023-ra, amikor
Veszprém lesz Európa kulturális fő-
városa. A fokozottabb társadalmi
szerepvállalásunk reményeim sze-
rint élénkíteni fogja a várossal való
kapcsolatunkat, mert a Pannon
Egyetem – tudományos és gazdasági
súlyánál, lényegesen szélesebb piaci
kínálatánál fogva – kissé háttérbe
szorítja főiskolánkat. Erősödnünk
kell az értékeink kommunikálásá-
ban. A nyitástól többek között ezt is
várom: a társadalomban és az egy-
házi missziós tevékenységben való
intenzívebb, láthatóbb jelenlétet. Cé-
lom a főiskola dinamizálása és a fia-
talok elérése, akár pasztorális szol-
gáltatások, akár a társadalmi érzéke-
nyítés révén.

Kiss Péter
Fotó: Merényi Zita

A nyílt tengerre tartó hajó
Interjú Sebestyén Józseffel, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola új rektorával

A kegyelmi állapothoz
hozzátartozik, hogy közbülső

monitoreljárás nélkül
megkaptuk az intézményi

akkreditációt öt évre.
Hosszabb távú tervünk, 

hogy egyetemi professzoraink
legyenek. 

Alkalmas jelöltekben nincsen
hiány. 

Katolikus és más keresztény
szeretetszolgálatokkal való

megállapodások megkötésére is
készülünk, amelyekkel közös

önkéntes- és szociális
képzéseink lehetnének.

*
Szemléletformálásra van

szükség, hogy az időskorra 
– mikro- és makroközösségi,
nemzeti szinten egyaránt –

értékként tekintsünk,
visszatérve ahhoz 

a szemlélethez, 
amely a szüleink számára 

még evidencia volt.

”
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IMAÓRÁK
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden

programját megtartja. Változatlan időpontokban, továbbra is
otthonainkban imádkozunk. Az imaanyagot, aki velünk tart,
megkapja. A résztvevők áldást kapnak a megadott időpont-
ban az Oltáriszentséggel. Honlapunkon keresztül elérhetőek
vagyunk (www.szeretetlang.info.hu). Program: Július 16-án,
csütörtökön 18 órakor: szentségimádás hazánkért.

BÚCSÚ
Kármel-hegyi Boldogasszony búcsúünnepére szeretet-

tel hívjuk a kedves Testvéreket a kunszentmártoni kápolná-
ba: 2020. július 16-án 18 órára, július 18-án 10 órára és jú-
lius 19-én 8:30-ra.

LELKIGYAKORLAT
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: Július 30-án 18 órá-

tól augusztus 2-án 13 óráig: Eucharisztia és misszió egy ka-
rizma fényében. Kiss Imre atya, teológiatanár, fokolarinó
pap lelkigyakorlata. Augusztus 20-án 18 órától 23-án 13 órá-
ig: Jézus gyógyít. Gál Péter atya lelkigyakorlata. Szeptem-
ber 7-én 18 órától 10-én 13 óráig: Gyónás és irgalom. Ko-

vács 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 lelkigyakor-
lata. Szeptember 24-én 18 órától 27-én 13 óráig: Ne félj,
nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Lelki-
gyakorlat Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária
mentálhigiénés lelkigondozó vezetésével. Elérhetőség:
06/26-383-212, 06/30-466-0749

Gál Péter atya tart lelkigyakorlatot a kunszentmártoni
Kármelita Lelkigyakorlatos Házban 2020. július 31-én 10
órától augusztus 2-án 16 óráig, amelynek témája: Jézus a
mi gyógyítónk az Oltáriszentségből. Jelentkezni lehet: Forgó
Andrea 06/30-532-4762

HALÁLOZÁS
A Boldogasszony Iskolanővérek tudatják, hogy szere-

tett nővérük, Zöllner M. Carissima (Elek, 1925. augusztus
11–Debrecen, 2020. június 30.) életének 95., fogadalmas
életének 74. évében a mennyei Atya házába költözött. Te-
metése 2020. július 31-én 17 órakor lesz a rend urnateme-
tőjében (4024 Debrecen, Szent Anna utca 20–26.).

A hirdetések tartalmáért 
és azok valódiságáért 

a hirdető vállal
felelősséget.

Tisztelt 
Olvasóink! 

Az egyházi 
közleményeket és híreket 

szerkesztve közöljük. 
Megértésüket köszönjük.

A szerkesztőség

Nincs is ennél természete-
sebb. Ha élni szeretnénk,
levegőt kell venni. Még-
hozzá rendszeresen. Belé-

legzünk és kilélegzünk. Be, ki. Be, ki.
Semmi különös. És mégis!?

Néha azonban megakad
ez a folyamat... Ilyenkor lég-
szomj, lihegés jelentkezik, és
csak a kifújás megy, a belég-
zés elmarad. Elakad a léleg-
zetünk. Általában akkor, ha
megijedünk, ha idegeske-
dünk, kapkodunk vagy meg-
erőltető tevékenységet vég-
zünk.

Érdekes. Mintha a lélek is
így működne! Ha szoron-
gunk, félünk, ha megfeszü-
lünk, ha fojtogató a légkör.
Ilyenkor jó lenne fellélegezni.

Kitört a nyár, szeretnénk
végre elfelejteni a járvánnyal
kapcsolatos aggályokat, és
keressük, hogyan pihenjük
ki az utóbbi időben megélt
szokatlan megterhelést, mi-
ként készüljünk a következő
tanévre. Vagy inkább ne is
gondoljunk erre? Csak ves-
sük bele magunkat a nagy
szabadságba?

Felborult a külső-belső
egyensúlyunk. Valószínűleg
elmaradt a belégzés. Aki pe-
dig nem tanul meg mélyen
belélegezni, az mindig csak
zihálni fog. Mi hiányzik?

Amikor „veszünk egy
nagy levegőt”, megtelünk új
erővel, friss levegővel, éltető
gondolatokkal. Megindul a
vérkeringés, kitágulnak az
erek, szabadabban gondol-
kozunk. Igazából nem a tü-
dő lélegzik, hanem a lélek. (Amikor
már nincs bennünk lélek, a tüdőnek
sem kell a levegő.) Nagy szüksé-
günk van most a belégzésre, a jövőre
nézve is. Mit tegyünk ennek érdeké-
ben?

A szív, a lélek lélegzésének útja
először is a lassítás, az egyszerűsítés.
Minden szempontból. Ezt gyakorol-
ni kell. Lassabban járni-kelni, egy-
szerre csak egy dologgal foglalkozni,
egyvalakire figyelni, egyvalamit vé-
giggondolni. Kicsit komótosabban
ízlelgetni az ételt is, hiszen a közös
étkezés valójában arra való, hogy kö-
rülülhessük az asztalt, és egymásból
táplálkozzunk! Sétálni, nem pedig
igyekezni valahová; megfigyelni,
szemlélni valamit. Nemcsak a köz-
vetlen környezetünkben, hanem be-
felé és fölfelé is. Nem fog egyből sike-

rülni, azoknak főleg nem, akik meg-
szokták, hogy mindig tenni kell és
tenni lehet valamit...

„Nem kellene egyszer élethajónk-
kal szélbeállni és horgonyt vetni?
Állni, ringatózni a ködös életvizen, s

eltűnődni, hogy miért is vagyunk a
világon? Azért, hogy betegre dolgoz-
zuk, különmunkázzuk magunkat (...)
a normális megélhetésért? Más dol-
gunk is lehetne a Földön? Egy üres
óra, amikor semmit sem kell csinál-
nunk, csak emberként felnézni a fák-
ra, felhőkre, lehet, hogy többet ér,
mint a hasznos munkarohamok.
Meg kellene kapaszkodnunk egy
nyírfaágban, nádszálban, mielőtt tel-
jesen magába szippant bennünket az
ipari, haszonelvű világ, s ledarálja lé-
nyünket. Levegőt kellene venni és él-
ni egy kicsit.” (Bertha Bulcsu)

És a gyerekek? Ők hogyan kap-
nak levegőt? Egyszerű játékok, egy-
szerű tevékenységek. Csak úgy kisé-
tálni egy mezőre, tücsköt-bogarat
lesni, madarak énekét hallgatni.
Csak úgy rajzolgatni, bunkert építe-

ni, megtanulni kötni, szögelni, ko-
sárfonáshoz vesszőt gyűjteni, agya-
gozni, fűzfasípot faragni vagy ka-
szálni. Élvezni, ahogy alakul valami
a kezünk alatt, megcsodálni a termé-
szet működését, spontán összeve-

rődni a többiekkel, és egyszerű játé-
kokat kitalálni... Teljesen elfelejtettük
mindezt, pedig nagy szükségünk
lenne a feltöltődésre. Nem szétszó-
ródva szórakozni, hanem bekapcso-
lódni a közösségbe, a körülöttünk
élő természetbe, a csillagok járásába,
a szél hancúrozásába, esőben táncol-
ni, pocsolyát ugrani, mennydörgés-
sel beszélgetni, felhőkben mesét sző-
ni. „A zápor és a nyár, a mozdulat-
lant elsöpörve, olyan hatással van az
emberi lélekre, mint egy végtelen
hosszú lélegzet. Vannak nyári zápo-
rok, melyek úgy veszik be hozzánk
magukat, mint egy új szív, amely
egy ritmusban ver a másikkal.” (Mu-
riel Barbery)

De a tűz is lélegzik, növekszik és
új tüzeket alkot. A gyerekek lelke szí-
vesen ráhangolódik erre a játékra. A

tűzrakás izgalmas, különleges: szik-
rázik az anyag és a lég, tüzesedik a
lélek is. Másképpen szólunk egymás-
hoz a tábortűznél, és jólesik elidőzni
mellette mindaddig, amíg a parázs is
alig pislákol már. „Mielőtt teljesen

beszippant bennünket a haszonelvű
világ, s ledarálja lényünket.”

A lélek belégzése a kíváncsiság is.
A kicsiket nem kell tanítani erre, de
a nagyobbaknak már gyakran szük-
ségük van arra, hogy visszavezessük
őket ebbe a világba. Jó alkalom nyí-
lik erre nyáridőben. Meglepődni
mindennap, megtörni a rutint. Föl-
számolni a magától értetődő dolgo-
kat. Igyekezzünk választ adni ma-
gunknak arra a kérdésre: miben más
ez, mint a többi? Ember, autó, étel,
környezet, zene. Ilyenkor tulajdon-
képpen azt keressük: mit mond nekem
a világ? Ha valami felkelti az érdek-
lődés szikráját, menjünk utána! Az
élményeket elmesélni, leírni, meg-
foghatóvá tenni – ez az élet gazda-
gabbá tételének egyik legjobb módja.
Amikor van miről beszélnünk, meg-

telik lélekkel a levegő is. És időnként
szükségünk van arra, hogy tényleg
egy levegőt szívjunk azokkal, akiket
szeretünk. Meg kell tanulnunk él-
vezni, ízlelni a bizalmat, a szépet, a
csendet, egymás tekintetét, a neve-

tést és a szabadságot mind -
ebben. Különben vissza-
esünk a lehangoltságba, az
alacsony energiaállapotba.
Kis lépésekkel kezdjük! Bár-
mit jól csinálni: öröm. Az él-
mény minősége a ráfordított
energiával arányosan javul.
Egyszerű dolgokat kitűnően,
stílusosan tenni. Főzés, fog-
mosás, kertészkedés. Sosem
lesz olyan örömteli, mint sí-
elni vagy egy vonósnégyes-
ben játszani, de valószínű,
hogy a legtöbb filmsorozat
nyújtotta élményt kenterbe
veri.

A bennünk élő Lélek leve-
gővétele az imádság. Itt a be-
légzés: a szemlélődés. A
csendes, egyszerű egymásra
figyelés. A csodálkozás, a
hála. Olyan ez, mint egy öle-
lés. Nincs szükség szavakra,
nincs szükség teljesítmény-
re, nem fontos zakót húzni...
„Ő néz engem, s én nézem
Őt” – egy egyszerű ember,
aki naponta elidőzött az Ol-
táriszentség előtt, ezt felelte
az arsi plébánosnak arra a
kérdésére, mit szokott mon-
dani Krisztus Urunknak a
templomi látogatásai során.
Csak idő kell ehhez, amit Is-
tenre szánunk, és őszinte
odaadottság. Semmi több.
De kevesebbel se érjük be!
És akkor részesei leszünk az

ajándéknak.
„Van az ölelés... Az ölelés, ami túl

van minden szavakba foglalható ér-
zésen. (...) amely kimondja ezt a nem
létező szót. Az ölelés, amely titokza-
tos úton adja tovább a szív érted
dobbanását. (...) amely nem átölel,
hanem körülvesz, magába zár, elrejt,
megóv. Az ölelés, ami fényes nappa-
lod és édes álmos éjjeled. (...) ami
ételed, italod, társad, életed. Az öle-
lés, amelynek neve van, létezik, lé-
legzik, él. Az ölelés, aki szeret téged,
érez téged, benned van. (...) aki ma-
gát adja neked ölelésében. Létezik
ilyen ölelés.” (Csitáry-Hock Tamás)

Lélegezz tehát! És ahogyan egy
magyar népdal lelkesít: „öleld, akit
szeretsz”!

Uzsalyné Pécsi Rita
Fotó: Pixabay.com

Levegőt venni, és élni egy kicsit
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Hosszú életemre visszate-
kintve – már 94 éves vagyok –,
melyből 65 esztendőt papként
töltöttem, önkéntelenül felme-
rül bennem a kérdés: jó volt-e
ezt az egy életemet így eltölte-
ni? Nem kellett volna-e inkább
családot alapítani, és gyerme-
keknek, unokáknak továbbad-
ni az élet nagy kincsét? Ezen a
kérdésen elgondolkodva arra
a válaszra jutottam, hogy jó
volt ez így, ahogy volt. Ha pe-
dig újrakezdhetném az élete-
met, újra csak ezt az életutat
választanám. Mert érdemes
volt Krisztus hívására igennel
válaszolni.

Családunkban apám volt
katolikus, anyám pedig unitá-
rius. Sem a közeli, sem a távo-
li rokonságban nem létezett
úgynevezett „egyházi sze-
mély”. Apám talpig becsüle-
tes köztisztviselőként a pénz-
ügyminisztérium vámosztá-
lyának volt a főnöke. Nagyon
okos ember volt, sub auspiciis
regis gyűrűt kapott kiváló ta-
nulmányaiért Ferenc József ki-
rálytól. Tőle tanultam meg,
hogy minden ember termé-
szetes kötelessége becsületes-
nek lenni, és vállalt kötelessé-
geit teljesíteni. Misére azon-
ban apám soha nem járt, és
papokkal, apácákkal csalá-
dom és rokonságom nem
érintkezett. Engem persze

megkereszteltek, és az iskolá-
ban hittant is tanultam. Hat-
éves koromtól kezdve vasár-
naponként misé-
re jártam, de csak
azért, mert mu-
száj volt. Első
szentáldozáso-
mat a többi isko-
lás gyerekkel
együtt kilencéves
koromban vé-
geztem, és a kö-
vetkező években
is csak a kötelező
közös iskolai
szentáldozások-
ban vettem részt,
évente négyszer.
A latinul tartott
szentmiséket pe-
dig unalmasnak
találtam.

Körülbelül tíz-
éves lehettem,
amikor a csalá-
dommal együtt
az ausztriai Sem-
meringben fekvő
Maria Schutzra
mentünk nyaralni. Ez egy Má-
ria-kegyhely volt, szép barokk
stílusú kegytemplommal.

Még most is a szemem előtt
látom a sárgára festett temp-
lomépületet, melynek belsejét
az aranyszínű ruhákban pom-
pázó, hevesen gesztikuláló ba-
rokk szobrok, valamint egy

régi Mária-kegyszobor tették
széppé. Ebben a templomban
történt az az esemény, ame-
lyet papi hivatásom kiinduló-
pontjának tartok, bár akkori
élményem még nem fűződött
közvetlenül a papi hivatás-
hoz. Egy délelőtt a hegyi fe-

nyőerdőben játszottam a többi
gyerekkel, és dél felé futottam
vissza a hotelbe, hogy a szüle-
immel együtt ebédeljek. Utam
a kegytemplom előtt vezetett
el, és a templomtorony óráján
látva, hogy még korán van az
ebédhez, betértem a templom-
ba. Őszintén megvallva, nem

azért mentem be, hogy imád-
kozzak, hanem azért, mert
bent hűvös volt, kint pedig tű-
zött a nap.

Amint beléptem, láttam,
hogy a templom csaknem
üres, de a főoltárnál éppen
misézik egy fiatal pap. „Tyűh,

ez pech – gondoltam magam-
ban. – Mise közben nem illik
kimenni, hát kivárom a vé-
gét.” Ekkor történt. Nem volt
csoda vagy látomás vagy
ilyesvalami, de kegyelem
volt, annyi biztos: gyerekfejjel
hirtelen megértettem, hogy a
szentmise a legnagyobb do-
log a világon. Ott van jelen a
kenyér színében maga Jézus
Krisztus, a pap kezében, ön-
magát felajánlva a világ életé-
ért! Megdöbbentő érzés volt,
úgyhogy a mise befejeztével
különleges lelkiállapotban
ballagtam a hotel felé és lép-
tem be az étterembe, ahol már
vártak rám a szüleim. Még
mindig az előző élmény hatá-
sa alatt állva fordultam
anyámhoz, és ezt mondtam:
„Mamika, a szentmise, az va-
lami csuda nagy dolog!” Szü-
leim csodálkozva néztek rám,
mert addig nem adtam jelét
annak, hogy a szentmise kü-
lönösen fontos lenne szá-
momra.

Negyven évvel később volt
alkalmam Japánból Európába
utazni, és újra meglátogatni
Maria Schutzot. Ekkor már
papként én mondtam szent-
misét a főoltárnál, és a temp-
lom bejáratánál elhelyezett
vendégkönyvbe ezt írtam:
„Negyven évvel ezelőtt e he-
lyen kaptam azt a kegyelmet
Istentől, bizonyára Szűz Má-
ria közbenjárására, amely vé-
gül elvezetett a krisztusi pap-
sághoz. Istennek legyen hála!
Nemeshegyi Péter SJ, japán
misszionárius.”

Hát így kezdődött az én pa-
pi hivatásom. Középiskolás
koromtól kezdve a budapesti
Regnum Marianum cserkész-
csapat és Mária-kongregáció
lelkes tagjaként működtem.
Érettségi után, apám kívánsá-
gára, banktisztviselő lettem, de
amennyire lehetett, folytattam
a munkámat cserkész segéd-
tisztként a Regnumban. Így
módomban volt összehasonlí-
tani lelkiállapotomat, amelyet
akkor éreztem, amikor a cser-
készeknek beszéltem Jézusról
és az értelmes életről, azzal a

lelkiállapottal, amelyet a bank-
ban a pengők számolásánál
éreztem. Az előbbi szép volt és
élvezetes, az utóbbi pedig
unalmas és szürke. Így már
csak arra vártam, hogy a szüle-
im iránti kötelességeim vala-
hogyan elrendeződjenek, mert

egyetlen gyere-
kük voltam.

Maga az Úris-
ten oldotta meg
ezt a problémát
azzal, hogy elő-
ször édesanyá-
mat, aztán pedig
apámat is magá-
hoz hívta e vi-
lágból. A szovjet
hadsereg ekkor
már Budapest
határánál állt, én
pedig fizetés és
határidő nélküli
szabadságolást
kértem a bank-
tól, és rohantam
a budapest-zug-
ligeti Manréza
jezsuita újonc-
házba, hogy már
jezsuita novícius
legyek, amikor
átszánt Magyar -
országon a há-

ború vasekéje. A háború után
mi, jezsuiták nagy reménye-
ket ápoltunk: reméltük, hogy
a sok szenvedés után „jönni
fog egy jobb kor”, egy krisz-
tusibb és igazságosabb Ma-
gyarország.

Nemsokára azonban meg-
kezdődött a kommunista egy-
házüldözés, mely elsősorban
a szerzetesrendeket, köztük is
leginkább a jezsuita rendet
vette célba. Amikor világos
volt, hogy megvonják tőlünk
a működési engedélyt, a rend
fiatalsága, a római általános
rendfőnök kívánságára, kül-
földre disszidált, abban a re-
ményben, hogy ha a politikai
helyzet megváltozik, majd
még visszatérhetünk a ha-
zánkba. Nekem sikerült át-
szöknöm a „vaskerítésen”, és
Ausztriából levélben kértem
az általános rendfőnököt,
hogy küldjön misszionárius-
nak Japánba.

Japán a jezsuiták számára
különösen megszentelt föld,
mert a történelem folyamán
több mint száz jezsuita szen-
vedett ott vértanúhalált a hité-
ért. A második világháború
után viszont az új japán alkot-
mány teljes vallásszabadságot
biztosított. Így újrakezdhettük
szabadon a hithirdetést e
nagy és hősies nép számára.
Így aztán egész életemben a
számomra legkedvesebb papi
feladatokkal foglalkozhattam.
Az Eucharisztia, a szentmise
megmaradt igen fontosnak: ír-
tam három teológiai könyvet
az Eucharisztiáról, kettőt japá-
nul, egyet magyarul. Megír-
tam a Mi a kereszténység? című
könyvecskémet, mely megje-
lent magyar, japán, angol és
koreai nyelven, összesen talán
több mint százezer példány-
ban. Tanítottam a jezsuiták ál-
tal száz éve alapított tokiói
Sophia Egyetemen főképpen
japán kispapoknak a dogmati-
kus teológia különböző trak-
tátusait, valamint nagyon
népszerűvé lett kurzust ad-
tam Mozart zenéjéről és annak
vallási hátteréről tíz éven át,
szintén az egyetemen. Adtam

lelkigyakorlatokat, tartottam
előadás-sorozatokat és beszé-
deket különböző teológiai és
lelkiségi témákról. Tanítottam
Dél-Koreában az ottani pap-
növendékeknek, tanítottam
Dél-Vietnámban a dalati egye-
temi papnevelő intézetben.

Magyar ember könnyen ta-
nul meg japánul beszélni,
mert feltűnően hasonlít egy-
máshoz e két nyelv nyelvtana.
Kínai és japán írásjegyekkel
írni is megtanultam, és több
mint húsz kisebb-nagyobb
könyvem jelent meg japán
nyelven. Kedvenc szolgála-
tom Tokióban a nem kereszté-
nyek számára tartott evangeli-
záló beszédsorozatom volt,
melyet több mint tíz évig foly-
tattam, és melynek révén több
mint háromszáz felnőtt japán,
férfiak és nők, öregek és fiata-
lok, egyetemi tanárok, üzlet-
emberek és munkások kapták
meg Istentől a keresztény hit
kegyelmét és vették fel tőlem
a keresztség szentségét.

Mindig azt mondtam ne-
kik: legyetek százszázaléko-
san Jézus tanítványai, száz-
százalékosan a japán nemzet
és kultúra fiai és százszázalé-
kosan a mai világban élő em-
berek.

Harminchét évi japán tar-
tózkodásom után következett
be váratlanul Európában a
rendszerváltozás és tért vissza
a szabadság. Ettől kezdve fo-
lyamatosan érkeztek a levelek
a Magyarországon működő je-
zsuitáktól, akik azt írták: „Tud-
juk, hogy szereted japánkáidat,
de itt, Magyarországon még
nagyobb szükség van rád,
mert mi, itteni papok és jezsu-
iták nagyon megfogyatkoz-
tunk. Gyere haza, mert nagy
az aratás és kevés a munkás.”

Ilyen fontos dologban nem
akartam magam dönteni,
ezért írtam mostani általános
rendfőnökünknek, hogy ő
döntse el, hol működjek. Meg
is jött a válasza: „Misszióba
küldelek Magyarországra.”
Így már csak az maradt hátra,
hogy japáni munkáimat má-
soknak átadva szalutáljak, és
fájó szívvel elbúcsúzzak „ja-
pánkáimtól”.

Már éppen hetvenéves let-
tem, és azt gondoltam, hogy
egynéhány évig még teszek-
veszek valamit Magyarorszá-
gon, de közben elmúlt már
több mint húsz esztendő, és
még mindig itt vagyok. Remé-
lem, hogy nemsokára haza-
hívja az Úr az ő öreg szolgáját.

Milyen jó tanácsot adhat-
nék hosszú papi életem végét
járva pap testvéreimnek és a
papságra készülőknek? Egy
német versike jut eszembe,
amit papszentelési jó tanács-
ként szoktak adni az újmisés
papoknak. Ez az én jó taná-
csom is:

Willst du ein Leben, das
drückt wie ein Alp, Werde ein
Priester, und werde es halb.
Willst du ein Leben voll Glück
und Sonnenglanz, Werde ein
Priester, und werde es ganz.

Magyarul: Akarsz egy éle-
tet, mely rémálomként nyo-
maszt? Legyél pap, de csak fél
szívvel. Akarsz egy életet te-
lis-tele boldogsággal és nap-
fénnyel? Legyél pap, teljes szí-
vedből-lelkedből.

Forrás és fotó: Jezsuita.hu

Egy élet összegzése
Nemeshegyi Péter SJ felemelő vallomása a pap küldetéséről

Nemeshegyi Péter SJ temetésének napján, július 2-án a
magyar jezsuiták weboldala olyan vallomással vett bú-
csút a 97 évesen elhunyt jezsuitától, amit néhány évvel
ezelőtt ő maga írt.
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EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ URNATEMETŐJÉBEN
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Július 6-án, 91 éves korában el-
hunyt Ennio Morricone két-
szeres Oscar-díjas olasz zene-
szerző. Több mint száz filmhez
írt zenét, olyan klasszikus al-
kotásokhoz, mint a Volt egy-
szer egy vadnyugat, A jó, a
rossz és a csúf, A misszió vagy
Az óceánjáró zongorista le-
gendája. Sztankó Attila má -
ria besnyői plébánossal, egy-
házzenésszel beszélgettünk a
Maestro munkásságáról.

Mikor találkozott először Ennio Morri-
cone zenéjével?

– Gyerekkoromban, ami teljesen
természetes, hiszen a szüleimmel mi
is néztünk otthon westerneket. A
Volt egyszer egy vadnyugat zeneszer-
zőjeként ismertem meg a nevét; tet-
szett az Armonica tétel, a film tipikus
zenei motívuma, amire édesapám
hívta fel a figyelmemet. Ettől kezdve
érdeklődéssel követtem Morricone
zenéjét és a filmeket, amelyekhez ő
írt zenét.

Morricone a legkülönbözőbb témájú fil-
mekhez készített zenét: westernekhez,
bűnügyi témájú történetekhez, de olyan,
keresztény szellemiségű alkotásokhoz is,
mint A misszió...

– Különlegesen sokrétű személyi-
ség volt. Szerintem a szakmabeliek
és a zenekedvelő emberek számára is
nyilvánvaló, hogy Ennio Morricone a
képi hatáshoz mindig olyan zenét al-

kotott, ami kiemelte az emberi élet
drámai vonásait. Hangjegyekben
szólaltatta meg azt, ami a képben
megnyilvánult, sőt, a zenei hatások-
kal talán javított is akár a forgató-
könyv, akár a képi megjelenés esetle-
ges hiányosságain. Megragadta az
emberi lélekben zajló drámaiságot.
Ez hatalmas teljesítmény, megál-
modni az egyes képekhez a legmeg-
felelőbb zenét – ezért is lett ő a Ma-
estro! Vegyük például A misszió című
filmet. Amikor a főhős, Rodrigo fog-
ságban van, a zene tökéletesen fejezi
ki a börtön hangulatát. Vagy amikor
Gabriel testvér felmegy a magaslatra,
leül a patakban egy kőre, és játszani
kezd az oboán. A felszálló dallam az
egész film fő motívuma lesz. Az pe-
dig kifejezetten zseniális, ahogy a gu-
arani indián gyerekek éneklik az Ave
Mariát, egyszerű, tiszta, nem kimű-
velt hangon. Jellemző volt Morrico-
néra, hogy ha egy adott filmnek vala-
milyen kulturális vetülete volt, akkor
kifejezetten igazodott ehhez. A film-
zenéihez nemcsak hangszereket
használt, hanem különféle eszközö-
ket is, amelyek hanghatása alátá-
masztotta a zenei „produkciót”, a
személyiség drámáját. 

Morricone szerzett zenét a Karol – Az
ember, aki pápa lett és A pápa, aki
ember maradt című, II. János Pál éle-
téről szóló filmeposzhoz, valamint A jó
pápa – XXIII. János című mozihoz is.
Hogyan hatottak Önre ezek a zenék?

– Megmondom őszintén, ezeknek
a filmeknek a zenéje nem tett rám

olyan mély benyomást. Inkább azt
mondanám, ezekben a filmekben
plasztikus kölcsönhatásba került
egymással a kép és a zene. Ellenben
a Sorstalanság (Kertész Imre Nobel-dí-
jas regényének Koltai Lajos rendezé-
sében készült filmváltozata) zenéjét

önálló zeneként is meg akartam sze-
rezni, annyira jó a zenei szövet.
Morricone azzal, ahogyan például a
cimbalmot alkalmazza, itt is egyér-
telműen jelzi, hogy milyen ország-
hoz és zenei kultúrához köthető a
történet. 

A filmzenék mellett olyan műveket is al-
kotott, mint a 2015-ben bemutatott Mis-
sa papae Francisci című, Ferenc pápá-
nak írt, héttételes zeneműve, amelyet a
jezsuiták római főtemplomában, az Il
Gesùban mutattak be. Beszélne erről né-
hány mondatban?

– Az olasz RAI 5 csatorna közvetí-
tette is a bemutatót. Egy húsz-hu -
szon öt perces műről van szó, amely-
ben szintén megmutatkoznak a Mor-
riconéra jellemző, egyedi hanghatá-
sok. Nem liturgikus, hanem koncert-
zenének szánta a darabot a mester,
ez vitathatatlan. A liturgiával nem
volna teljesen összeegyeztethető ez a
mű. Ilyen szempontból Verdi Requi-
emjéhez tudnám hasonlítani, persze
nem stílusában és nem is terjedelmé-
ben. Egyértelműen koncertzene, ám
még is egy liturgikus zenének a meg-
szövegezéséről van szó. Tudtommal
a munka megkezdése előtt Morrico-
ne konzultált Marco Frisina atyával, a
Vatikán lelkipásztori istentiszteleti
központjának igazgatójával, nagyon
jóban voltak. Morriconét nem nevez-
hetjük a szó klasszikus értelmében
szakráliszene-szerzőnek, de nagy
hozzáértéssel nyúlt hozzá a vallási
témákhoz. Volt valami a személyisé-
gében, ami miatt mindig könnyen
ráhangolódott Istenre. Tudjuk róla,
hogy családcentrikus ember volt,
nagy szeretetben élt a feleségével,
Mariával, aki általában elkísérte a
koncertkörútjaira. Négy gyermeket
neveltek fel. Morriconéról kijelent-
hetjük, hogy egész életében Isten
ajándékának tekintette a zenei tehet-
ségét. Korán, már gyermekkorában
elkezdett zenét írni. Isten iránti hálá-
ból a talentumát mindig alázattal ke-
zelte, úgy érezte, hogy a zenén ke-
resztül meg lehet ragadni valamit a
Teremtő szépségéből. 

Morricone vallotta: a zene intenzív
imádság lehet. „Hallgassatok zenét, és
megérzitek Istent.” A művészetek közül
talán a zene az, ami a legközelebb vihet
bennünket Istenhez. Morricone zenéje
bizonyíték erre.

– Így van. Vallásosságának egyik
jele a zenében kifejezett imádság.

Vannak-e kedvenc Morricone-szerzemé-
nyei?

– Klasszikusnak tartom az imént
említett Gabriel-témát A misszió cí-
mű filmből. Említettem a Sorstalan-
ságot is. Egyik kedvencem Az óceán-
járó zongorista legendájából A krízis cí-
mű jelenet zenéje, amikor a főhős
azon gyötrődik, hogy elhagyja-e a
hajót. Ez a zenei tétel nagyon-na-
gyon mélyen megszólítja a lelket.

Mi a jelentősége Morricone zeneszerzői
művészetének?

– A vallásos témájú filmekben be-
töltött zenei szerepe felbecsülhetet-
len, mert a zenéje révén sokkal köze-
lebb tudta hozni az emberekhez a
vallásosságból, hitből fakadó témá-
kat, drámai történéseket. Sok esetben
az ő zenéje volt az a csalogató hang-
vétel, ami miatt az emberek megnéz-
ték a filmet. Vegyük A misszió című
alkotást. Még kispap voltam, amikor
Majnek Antal kárpátaljai püspök úr
felhívta a figyelmünket arra, hogy ér-
demes megnézni ezt a filmet. A törté-
net és a zene az első pillanattól kezd-
ve magával ragadta az embert. Gon-
dolom, sokakkal így van ez, függetle-
nül attól, hogy vallásosak-e vagy
sem. A film a XVIII. század 50-es éve-
iben játszódik, ahogyan A sógun című
sorozat is, amelynek szintén nagy si-
kere volt nálunk. Az előbbi helyszíne
Dél-Amerika, az utóbbié Japán. A
misszió már a történetével is sokkal
többet mondott számunkra, a zenével
kiegészítve azonban bizonyos jelene-
tei szívbemarkolóan szépek és drá-
maiak voltak. A zenének köszönhető-
en megérezte az ember, hogy mi zaj-
lik a háttérben, az emberek fejében,
érzéseiben. Különösen szép a záróje-
lenet: a guarani gyerekek életben ma-
radnak, a kis fogatlan fiú vezetésével
csónakkal távoznak a felgyújtott
misszió helyszínéről. Mi játszódhat le
ezeknek a gyerekeknek a lelkében,
látva, hogy közeledik a fehér ember,
az egyiket szereti, felnéz rá, ragaszko-
dik hozzá, a másikban csalódik.
Kénytelenek elbújni az őserdőben. A
zene hol gyönyörűen kíséri, hol pe-
dig vezeti az egész jelenetsort.

Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

Isten ajándékának tekintette a zenei tehetségét
Sztankó Attila emlékezik Ennio Morriconéra

A 91 éves korában elhunyt zeneszerző a halála
előtt néhány nappal maga írta meg a gyászje-
lentését, amelyben azt kérte, szűk körben te-
messék el. Július 7-én délután szülővárosa, Ró-
ma egyik temetőjében helyezték örök nyuga-
lomra. A szertartáson csak a családtagok vol-
tak jelen, és két barát, Giuseppe Tornatore ren-
dező és Giorgio Assuma ügyvéd.

Morriconét egy hónappal ezelőtt a Campus Bio-
Medico római kórházban ápolták. Július 7-én délelőtt
Assuma itt, az épület előtt ismertette a sajtó képvise-
lőivel a zeneszerző által írt gyászjelentést, amelynek
teljes szövege így hangzik:

„Én, Ennio Morricone, meghaltam. Tudatom ezt
minden barátommal, akik mindig közel álltak hoz-
zám, és azokkal is, akik távolabb voltak, nagy szere-
tettel üdvözlöm valamennyiüket. Lehetetlen mind -
annyiuk nevét felsorolni. 

Különös szeretettel emlékezem Peppuccióra és Ro-
bertára, családi barátainkra, akik életünk utolsó éve-

iben velünk voltak. Egyetlen ok vezetett arra, hogy
így köszönjek el mindenkitől és hogy a temetési
szertartásom zárt körű legyen: nem szeretnék zavar-
ni.

Nagy szeretettel üdvözlöm Inest, Laurát, Enzót és
Norbertet, akik életük nagy részét megosztották velem
és a családommal. Szeretettel gondolok lánytestvére-
imre, Adrianára, Mariára, Francára és a szeretteikre,
szeretném elmondani nekik, mennyire szerettem
őket. Teljes szívemből, a legnagyobb, mély szeretettel
üdvözlöm gyermekeimet, Marcót, Alessandrát, Andreát
és Giovannit, a menyemet, Monicát és unokáimat, Fran-
cescát, Valentinát, Francescót és Lucát. Remélem, tudják,
mennyire szerettem őket.

Végül, de nem utolsósorban üdvözlöm Mariát.
Megújítom felé különleges szerelmemet, ami össze-
tartott minket, és amit olyan nehéz szívvel hagyok itt.

A legnagyobb fájdalommal tőle búcsúzom.”

Forrás és fotó: Avvenire
Fordította: Thullner Zsuzsanna

„Én, Ennio Morricone, meghaltam”
A legnagyobb fájdalommal feleségétől búcsúzik a zeneszerző


