
Idén a járvány miatt nem szervez-
tek központi búcsút az egyházmegyé-
ben, mégis voltak, akik a hagyomá-
nyokat követve elzarándokoltak a
nemzeti kegyhelyre, és hálát adtak a
Szűzanyának, további közbenjárását
kérve. Debrecenből, Vállajról, Pócs-
petriből is érkeztek gyalogos zarándo-
kok. A Levelekről induló fiatalok a

MeNöK (Merjünk Növekedni Krisztussal) tá-
borban vettek részt ezekben a napokban. 

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise
homíliájában az evangélium szerinti kincsről el-
mélkedett (Mt 13,44–52). Minden ember életé-
ben vannak féltett kincsek. Ilyen kincs lehet egy
gyermeknek egy kavics, egy, a felnőttek számá-
ra haszontalan tárgy. Később már kincset je-
lenthet egy könyv, a sikeres vizsga, a házasság,
a gyermekszületés, a komoly kapcsolat.

Jézus arról tanít, hogy ezeknek az értékeknek
az egyetlen igazi nagy kincsre kell mutatniuk,
amely maga Isten. Amikor azt a kifejezést hall-
juk, hogy „örömében mindent odaadott”, előt-
tünk állnak a papi hivatást választók: ők Egyhá-
zunk kincsei – fogalmazott a főpásztor.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Azok a boldogok, akikben szeretet él
Egyházmegyei búcsúnap Máriapócson

Többnyire fiatalokból, szülőkből és szer-
zetesekből álló, 140 fős zarándokcsopor-
tot kísért Palánki Ferenc debrecen-nyír-
egyházi megyéspüspök Levelekről Má -
ria   pócsra. A kegyhelyen szentmisét mu-
tatott be az egyházmegyei búcsú napján,
Szent Anna ünnepén, július 26-án.

Jézus nagyszülei, Szűz Mária szülei,
Szent Anna és Szent Joachim ünnep-
napján, július 26-án Székely János
megyéspüspök a szombathelyi Sarlós
Boldogasszony-székesegyházban be-
mutatott szentmise után külön áldás-
ban részesítette a nagyszülőket és
unokáikat.

Útban Szombathely felé 
saját gyermekkorom jutott eszembe,

és nagymamám Mókus Miciről és
Misiről szóló esti meséi. Édesanyám
szüleit és édesapám papáját nem is-
merhettem. Apai nagymamám süte-
ményei, lakásának rejtett titkai igazi
csodát jelentettek számomra. Nagy-

mama volt az, aki szenteste délután-
ján elvitt minket a nővéremmel a

templomba, betlehemezésre. Ő volt
az is, aki nyaraláskor lemosta a tér-

demről a koszt, ha elestem. Aztán
eszembe jutott, hogy feleségemmel a

házasságunk elején mennyit vicce-
lődtünk: mi lesz majd, ha megöreg-

szünk, ülünk-e majd a kandalló mel-
lett, fogjuk-e egymás kezét? 

Nagyokat nevettünk, feleségem 
pedig mindig hozzátette: persze,

persze, s mindjárt itt vannak 
az unokák is…

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Jelen lenni Isten számára
a gyaloglás közben is

Gérecz Imre bencés szerzetes,
aki teljesítette az Országos Kéktúrát 

A fiatal magiszter a Pannonhalmi Főapátság szerzetesi
ebédlőjének teraszáról körbemutat a tájon. A távolban a
Börzsöny, a Gerecse, a Vértes és a Bakony vonulatai. Is-
merős világ ez a Gömör-Hevesi-dombságban született és
ott gyerekeskedett bencésnek. Két évvel ezelőtt útnak in-
dult, hogy bejárja a kéktúra útvonalát. Testet öltött szá-
mára Magyarország. Mire tanít az út, a természet, a há-
tizsák és a bakancs? Gérecz Imrével beszélgettünk.

2018. április 1-jén indult el, majd az elmúlt két évben minden sza-
badnapján felvette a bakancsát, és ott folytatta az utat, ahol abbahagy-
ta. Hogyan állt össze a kéktúrája? 

– Ahogy az ember megy előre tájegységről tájegységre,
csúcs jön csúcs után. Minden egyes csúcsról letekinthetünk,
fentről belátjuk,
amit teljesítettünk,
és azt is, hogy mer-
re megyünk to-
vább. Érzékelhető-
vé, átélhetővé válik,
amit a térkép mu-
tat, megjelenik a táj-
ban az út, testet ölt
Magyarország. Ne-
kem ez jelentette 
a Trianonról való
megemlékezést. Ez
a nemzeti túraút
gazdag keresztmet-
szetét adta Magyar -
országnak. Az 1168
kilométert 17 sza-
kaszra osztva 49 túranap alatt tettem meg. Általában az egy-,
két- és háromnapos menetek voltak többségben, a leghosszabb
szakaszt, kétszáz kilométert, kilenc nap alatt tettem meg Zá-
dorfalvától Hollóházáig. Amint volt egy szabadnapom, menni
kellett, ami egy sok munkakörben – magiszterként, hittanár-
ként, diákok lelki kísérőjeként, főapáti tanácstagként, lelkigya-
korlat-vezetőként és idegenvezetőként – dolgozó, teljesítmény-
orientált ember esetében komoly elhatározást igényel.

(Folytatás a 9. oldalon.) 

Hűséges Istenhez, 
hűséges az emberhez 

Szentmise Bálint Sándor boldoggá avatásáért Szegeden
A Szeged-Alsóvá-
rosi Ferences Plé-
bánia Havas Bol-

dogasszony-
templomában au-

gusztus 1-jén 
Bálint Sándor nép-

rajztudós földi
születésnapján a

templom búcsújá-
hoz is kapcsolód-

va szentmisét
mutatott be

Gyulay Endre 
nyugalmazott

szeged-csanádi
megyéspüspök.

(Folytatás 
az 5. oldalon.)



2 EGYHÁZ 2020. augusztus 9.

„Szemem meglátta üdvös-
séged” (Lk 2,30). Ezek Simeon
szavai, akit az evangélium
egyszerű emberként mutat be:
„igaz és istenfélő ember” –
mondja a szöveg (Lk 2,25). De
az emberek közül, akik azon a
napon a templomban voltak,
csak ő látta meg Jézusban az
Üdvözítőt. Mit látott? Egy
gyermeket: egy kicsiny, töré-
keny és egyszerű gyermeket.
De ott meglátta az üdvössé-
get, mert a Szentlélek felis-
merteti vele abban a csöppnyi
csecsemőben „az Úr Felkent-
jét” (Lk 2,26). Karjába véve
megérezte hitében, hogy ben-
ne Isten beteljesítette ígéreteit.
És akkor ő, Simeon, elmehe-
tett békében: látta a kegyel-
met, amely többet ér, mint az
élet (vö. Zsolt 63,4), semmi
mást nem várt.

Kedves megszentelt testvé-
rek és nővérek, ti is egyszerű
férfiak és nők vagytok, akik
megláttátok a kincset, amely
többet ér, mint a világ összes
vagyona. Érte olyan értékes
dolgokat hagytatok el, mint
az anyagi javak, a saját család
alapítása. Miért tettétek? Mert
beleszerettetek Jézusba, benne
láttatok meg mindent, és mi-
vel pillantása elrabolt benne-
teket, elhagytatok minden
mást. A megszentelt élet ez a
látás. Annak látása, ami szá-
mít az életben. Az Úr ajándé-
kának tárt karokkal fogadása,
ahogyan Simeon tette. Ez az,
amit a megszentelt személyek
szemei látnak: Istennek a ke-
zükbe adott kegyelme. A
megszentelt személy az, aki
mindennap magára néz, és
azt mondja: „Minden ajándék,

minden kegyelem.” Kedves
testvérek és nővérek, nem mi
érdemeltük ki a szerzetesi éle-
tet, az a szeretet ajándéka,
amelyet kaptunk.

Szemem meglátta üdvösséged.
Ezeket a szavakat minden este
elismételjük a befejező ima-
órában. Velük fejezzük be a
napot, lényegében azt mond-
juk: „Uram, üdvösségem tő-
led jön, a kezem nem üres, ha-
nem tele van kegyelmeddel.”
Képesek vagyunk meglátni a ke-
gyelmet – ez a kiindulópont.
Visszanézni, értelmezni saját
élettörténetünket, és meglátni
benne Isten hűséges ajándé-
kát: nemcsak az élet fontos
pillanataiban, hanem a töré-
kenység, a gyengeség, a nyo-
morúság időszakaiban is. A
kísértő, az ördög épp nyomo-
rúságainkra, üres kezünkre
utal állandóan: „Sok év eltelt,
és nem lettél jobb, nem valósí-
tottad meg, amire képes lettél
volna, nem engedték, hogy
azt tedd, amit szerettél volna,
nem mindig voltál hű, nem
vagy képes…” és így tovább.
Mindannyian jól ismerjük ezt
a történést, ezeket a szavakat.
Látjuk, hogy ebben részben
van igazság, és olyan gondo-
latok és érzések után me-
gyünk, amelyek összezavar-
nak bennünket. Ezzel pedig
azt kockáztatjuk, hogy elve-
szítjük az iránytűt: Isten in-
gyenességét. Mert Isten min-
dig szeret bennünket és állan-
dóan adja magát nekünk,
nyomorúságainkban is. Szent
Jeromos sok mindent adott az
Úrnak, de az Úr többet kért. Ő
viszont megkérdezte: „De
Uram, mindent odaadtam ne-

ked, mindent, mi hiányzik
még?” „A bűneid, a nyomo-
rúságaid. Add nekem nyomo-
rúságaidat!” Amikor az Úron
tartjuk tekintetünket, akkor
megnyílunk a megbocsátás
előtt, amely megújít bennün-
ket, és az ő hűsége megerősít
bennünket. Ma feltehetjük
magunknak a kérdést: „Én ki-
re irányítom a tekintetem: az
Úrra vagy magamra?” Aki ké-
pes előbb meglátni Isten ke-
gyelmét, az felfedezi a lehan-
goltság és a világias tekintet
ellenszerét.

Mert ez a kísértés fenyegeti
a szerzetesi életet: a világias
tekintet. Az a tekintet, amely
már nem látja Isten kegyelmét
az élet főszereplőjeként, és va-
lami pótlékot keres: egy kis si-
kert, érzelmi vigaszt; azt csi-
nálni végre, amit akarok.
Csakhogy a megszentelt élet,
amikor már nem Isten kegyel-
me körül forog, akkor önma-
ga felé fordul, és önmagába
zárkózik. Elveszíti lendületét,
leereszt, stagnál. És tudjuk, mi
történik: követeljük saját tere-
inket és saját jogainkat, meg-
engedjük magunknak a plety-
kálást és a gonoszkodást, dü-
höngünk minden nem műkö-
dő apróság miatt, és panaszli-
tániákat ismételgetünk – a pa-
naszok, „panaszatya”, „pa-
nasznővér” – a testvérekről, a
nővérekről, a közösségről, az
Egyházról, a társadalomról.

Már nem látjuk az Urat min-
den dologban, hanem csak a
világot, a maga működésmód-
jaival, és a szívünk összezsu-
gorodik. Így a megszokás és
gyakorlatközpontúság rabjaivá
válunk, közben pedig növek-
szik bennünk a szomorúság és
a lehangoltság, melyek teljesen
lemondóvá tesznek bennün-
ket. Idevezet a világias látás-
mód. Nagy Szent Teréz mondta
nővéreinek: „Jaj a nővérnek,
aki azt ismételgeti, hogy »jog-
talanságot követtek el velem
szemben«, jaj neki!”

Hogy helyesen tekintsünk
az életre, kérjük, hogy meg
tudjuk látni Isten irántunk ta-
núsított kegyelmét, mint Si-
meon. Az evangélium három-
szor is megismétli, hogy Si-
meon szoros kapcsolatban
volt a Szentlélekkel, aki betöl-
tötte, inspirálta, indította őt
(vö. Lk 2,25–27). Meghitt, szo-
ros kapcsolatban állt a Szent-
lélekkel, vagyis Isten szerete-
tével. A megszentelt élet, ha
szilárd marad az Úr szereteté-
ben, akkor látja a szépséget.
Látja, hogy a szegénység nem
gigászi erőfeszítés, hanem egy
felsőbbrendű szabadság, ame-
lyet valódi gazdagságként Is-
ten ad nekünk és másoknak.
Látja, hogy a tisztaság nem
szigorú meddőség, hanem a
birtoklás nélküli szeretet útja.
Látja, hogy az engedelmesség
nem fegyelem, hanem az

anarchia feletti győzelem Jé-
zus stílusában. Az egyik föld-
rengés sújtotta területen,
Olaszországban – ha már sze-
génységről és közösségi élet-
ről beszélünk – volt egy rom-
ba dőlt bencés monostor; egy
másik monostor viszont fel-
ajánlotta a nővéreknek, hogy
költözzenek át hozzájuk. De
ők csak rövid ideig maradtak
náluk: nem voltak boldogok,
az otthagyott helyre, az elha-
gyott emberekre gondoltak.
Végül úgy döntöttek, hogy
visszatérnek, és két lakókocsi-
ból áll majd a monostoruk.
Ahelyett, hogy egy nagy mo-
nostorban éltek volna kényel-
mesen, ott bolhákként zsúfo-
lódtak össze, de boldogok
voltak a szegénységben. Ez az
elmúlt évben történt. Gyönyö-
rű dolog!

Szemem meglátta üdvösséged.
Simeon látja a kicsi, alázatos,
szolgálni jövő, és nem szolgá-
latot váró Jézust, és önmagát
szolgaként határozza meg.
Azt mondja ugyanis: „Most
elbocsátod, Uram, szolgádat,
szavad szerint békességben”
(Lk 2,29). Aki Jézusra figyel,
az megtanul szolgáló életet él-
ni. Nem várja, hogy a többiek
induljanak el, hanem elkezdi
keresni felebarátját, ahogy Si-
meon kereste Jézust a temp-
lomban. A megszentelt élet-
ben hol van a felebarát? Ez a
kérdés: hol van a felebarát?
Mindenekelőtt a saját közös-
ségünkben. Kérnünk kell an-
nak kegyelmét, hogy tudjuk
keresni Jézust testvéreinkben és
nővéreinkben, akiket kaptunk!
Ott kezdődik el a szeretet gya-
korlása: azon a helyen, ahol
élsz, testvéreid és nővéreid
befogadásával, szegénysége-
ikkel együtt, ahogyan Simeon
fogadta az egyszerű és sze-
gény Jézust. Manapság sokan
csak akadályt és bajt látnak
másokban. Szükség van olyan
tekintetekre, amelyek keresik
a felebarátot, odalépnek a
távoliakhoz. A szerzetes férfi-
aknak és nőknek, akik utánoz-

ni akarják Jézust, az a felada-
tuk, hogy bevigyék a világba
magának Jézusnak a tekinte-
tét, az együttérzés pillantását,
a távoliakat fürkésző nézést,
amely nem elítél, hanem báto-
rít, felszabadít, vigasztal: az
együttérzés pillantását. Az
evangélium szövege refrén-
ként, sokszor mondja Jézus-
ról: „megesett rajta a szíve.”
Jézus mindannyiunkhoz le-
ereszkedik!

Szemem meglátta üdvösséged.
Simeon szeme azért látta meg
az üdvösséget, mert várta (vö.
Lk 2,25). Olyan szeme volt,
amely várt, remélt. A világos-
ságot kereste, és meglátta a
nemzetek világosságát (vö. Lk
2,32). Öreg volt, de reménytől
csillogott a szeme. A meg-
szentelt személyek nézése
csak reménytől csillogó pil-
lantás lehet. Tudni kell remél-
ni! Ha szétnézünk magunk
körül, könnyen elveszíthetjük
a reményt: a nem működő
dolgok, a hivatások számának
visszaesése… Továbbra is fe-
nyeget a világias pillantás kí-
sértése, amely megsemmisíti a
reményt. De nézzük csak az
evangéliumot és figyeljük
meg Simeont és Annát: idősek
voltak, egyedül éltek, mégsem
veszítették el a reményt, mert
kapcsolatban álltak az Úrral.
Anna „nem távozott el a
templomból, böjttel és imával
teljesített szolgálatot éjjel-nap-
pal (Lk 2,37). Itt rejlik a titok:
nem szabad eltávozni az Úr-
tól, a remény forrásától. Meg-
vakulunk, ha nem nézünk
mindennap az Úrra, ha nem
imádjuk őt. Imádnunk kell az
Urat!

Kedves testvérek és nővé-
rek, köszönjük meg Istennek a
megszentelt élet ajándékát, és
kérjünk tőle új tekintetet,
amely képes látni a kegyelmet,
tudja keresni a felebarátot, és
tud remélni! Akkor a mi sze-
münk is meglátja majd az üd-
vösséget!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Keressétek a felebarátot, és reméljetek
A Szentatya július hónapban nem tart katekézist, ezért
egy korábbi beszédét elevenítjük fel. Február 1-jén,
Urunk bemutatása ünnepének előestéjén a megszentelt
életet élőkkel együtt mutatott be gyertyaszenteléssel egy-
bekötött szentmisét a Szent Péter-bazilikában. Beszédé-
ben a látásnak, a felebarát fölkeresésének és a reménynek
a fogalmait körüljárva világított rá a megszentelt sze-
mélyeknek az Egyházban betöltött nélkülözhetetlen sze-
repére. Ferenc pápa lefordított homíliáját teljes terjedel-
mében közöljük.

Komáromi Lászlónak, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem
oktatási rek tor he lyet te sé nek tá-
jékoztatását adjuk közre.

A Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem (PPKE) hitéleti képzést folytató
Hittudományi Kara (HTK) – eltérő-
en az államilag szervezett központi
felvételi eljárástól – saját felvételi el-
járásban veszi fel a jelentkezőket
képzéseire. 

A felvettek végleges létszáma még
nem mondható meg, mert van olyan
képzés, amelyen a jelentkezési határ-
idő augusztus 20. Az azonban most
is látható, hogy a katolikus teológus
osztatlan szakra, a katolikus közös-
ségszervező alapszakra, a katekéta–
lelkipásztori mun katárs alapszakra és
a hittanár–nevelőtanár képzésre egy-
aránt összességében kiegyensúlyozott
érdeklődés tapasztalható, valamint a
kar a hit- és erkölcs szakirányú to-
vábbképzésre is a tavalyi felvett lét-
számhoz hasonló eredményt vár. A
pótfelvételi révén is be lehet még ke-
rülni ezekre a képzésekre.

A Bölcsészet- és Társadalomtudo-
mányi Kar (BTK) az általános felvé-
teli eljárásban idén összesen 1254
hallgatót vehet fel, ami mintegy 5
százalékos növekedést jelent a tava-
lyi létszámhoz képest. A növekedés
főként az osztatlan tanárképzésben

mutatkozik meg, amely
képzést a BTK kiemelt kül-
detésének tekinti. Jól szere-
pelt a pszichológia alapszak
és az anglisztika is, ahol vi-
szonylag magas ponthatár
mellett is elsősorban az e
szakokon oktató intézetek
kapacitása jelentett csak
olyan korlátot, amely miatt
még több hallgató felvételé-
re nem nyílt lehetőség. A
budapesti meghirdetéssel
jelentősen növekedett a sza-
bad bölcsészetre felvettek
száma, és több év kihagyás
után nappali tagozaton is
elindulhat a germanisztika
alapszak. Esztergomban
mind az óvodapedagógia,
mind a tanítóképzés várja a felvett és
pótfelvételiző hallgatókat, nappali és
levelező tagozaton egyaránt. Kivéte-
les sikert hozott az első ízben idén
meghirdetett dráma- és színházisme-
ret-tanár szak, amely 46 hallgatóval
indulhat el szeptemberben. A mester-
képzéseken a pszichológia mester-
szak iránt mutatkozik továbbra is ki-
emelkedő érdeklődés. A kar a többi
mesterképzés tekintetében továbbra
is arra törekszik, hogy az ideális be-
meneti létszámot és így a többciklusú
képzés kiegyensúlyozott folytatását
minden szakon biztosítsa.

A Jog- és Államtudományi Karon
(JÁK) a minőségi követelmények
szem előtt tartásával, a rendes felvé-
teli eljárást követően 773 új hallgató
kezdheti meg tanulmányait. A jo-
gász nappali képzésen idén a tavalyi
440-hez képest 18 ponttal (idei: 458),
a levelező képzésen pedig 31 ponttal
(idei: 471) volt magasabb a felvételi
ponthatár az államilag támogatott
helyeken. Önköltséges képzésre 370
ponttal lehetett bekerülni a nappali
tagozatos jogász szakra, ami e finan-
szírozási formában és munkarend-
ben a legmagasabb az országban.

Ezzel az osztatlan jogász-
képzésre 690 főt vett fel
idén a JÁK, amelyen belül
327 fő a nappali, 363 fő pe-
dig a levelező képzési for-
mára felvett hallgató. Az or-
szágosan is legmagasabb
önköltséges, jogász szakos
nappali tagozatos ponthatár
azt tükrözi, hogy nagyon jó
pontszámokkal választották
a JÁK-ot azok, akik az ön-
költséges helyeket is megje-
lölték. Az igazságügyi igaz-
gatási alapszakon továbbra
is a többi képzési helyhez
hasonlóan magas a bejutás-
hoz szükséges ponthatár,
ami az állami ösztöndíjas
nappali képzésben 350 pon-

tot jelent.
Az Információs Technológiai és

Bioni kai Karra (ITK) jelentkezők szá-
ma idén is igen magas volt, ami azt
mutatja, hogy egyre többen szeret-
nék tanulmányaikat a PPKE ITK-n
folytatni. Ez a tendencia a mérnök
informatikus BSc képzés tekinteté-
ben több mint ötszörös túljelentke-
zést eredményezett. A szak kiemel-
kedőnek tekinthető 407,16-os pontát-
lagot ért el. Ugyanez az érték a mole-
kuláris bionika BSc szak tekinteté-
ben elérte a különösen is magas
441,2 pontot, ahol a felvételhez szük-

séges küszöbérték 400 pont volt. A
felvett hallgatók létszámának meg-
határozásakor fontos szempont volt
továbbá az új, kisebb csoportlét-
számok kialakítása is, a távolságtar-
tásos oktatás megvalósíthatósága ér-
dekében. A korábbi évekhez hason-
lóan magas ponthatárok mellett 178
új hallgató kezdheti meg BSc vagy
MSc szintű tanulmányait az ITK-n.

A Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem az idei általános felvételi eljárás
eredményeként lényegében ugyan -
annyi hallgatót tud felvenni alap-,
osztatlan és mesterképzéseire, mint
tavaly (2205 főt).

Tekintetbe véve, hogy országosan
mind a felsőoktatásba jelentkezők
száma, mind pedig a felvettek száma
csökkent a tavalyihoz képest (mint -
egy 18, illetve 14 százalékkal), a ka-
tolikus egyetem változatlan felvételi
eredményei azt mutatják, hogy to-
vább tudta erősíteni a hazai felsőok-
tatásban eddig elért pozícióját, s így
a 2020/2021-es tanévben is még hat-
hatósabban szentelheti magát sajátos
küldetésének. Az egyetem kapuján
való belépéshez a pótfelvételi eljárás
is utat kínál minden érdeklődőnek,
aki az igazság keresésének és to -
vább  adásának örömét a katolikus
egyetemi közösségben szeretné
meg élni.

Forrás és fotó: PPKE

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem felvételi eredményei – 2020
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Aztán szinte észre sem vettük, és
a gyerekeink felnőttek, tíz napja pe-
dig megszületett a második uno-
kánk is. Nagyszülők lettünk, így
Szent Anna és Joachim a mi védő-
szentjeink is.

A szombathelyi székesegyházba
nagyon sok család jött el, megtelt a
templom. Volt, ahol három generáció
ült egymás mellett, és volt, ahol csak
kettő: a nagyszülők és unokáik. Szé-
kely János püspök a szentmise kezde-
tén mindenkit arra kért, adjunk hálát
nagyszüleink hitéért és szeretetéért.
Az unokák figyelmét felhívta arra,
hogy a nagyszülők szíve olyan, mint
egy titokzatos, mesebeli bánya – ren-
geteg kincset rejt. Ezért arra kérte a
gyerekeket, hogy üljenek gyakran a
nagyszüleik ölébe, hallgassák őket, és
kérjék, hogy meséljenek a saját gye-
rekkorukról, az életükről, a gyereke-
ikről – azaz az unokák szüleiről –, de
Jézusról és a Szűzanyáról is. Kérte,
hogy szeressék és látogassák gyakran
a nagyszülőket. A nagyszülőkhöz
szólva pedig a főpásztor arra figyel-
meztetett, hogy unokáik Isten remek-
művei, az Úr hatalmas ajándékai.
Kérte, hogy szánjanak rájuk nagyon
sok időt. Adják át nekik saját életük
kincseit és a hitüket is. Vállalják mi-
nél gyakrabban, hogy vigyáznak a ki-
csikre. Így a szülők kettesben lehet-
nek. A nagyszülőknek ez a szolgálata
nagyon fontos, mondta a főpásztor.

A szentmisén felolvasott evangé-
liumban arról hallhattunk, hogy Is-
ten országa olyan, mint amikor vala-
ki váratlanul megtalál egy elásott
kincset. Életünk kincsei közelebb
vannak hozzánk, mint gondolnánk –
kezdte homíliáját a főpásztor. – El
vannak rejtve életünk szántóföldjé-
ben. El vannak rejtve a házastár-
sunkban, a közeli rokonokban.

Gyakran azonban süketek és vakok
vagyunk ahhoz, hogy meglássuk
ezt. A mi életünk is titokzatos szán-
tóföld, amelybe Isten kincseket rej-
tett el. Minden emberi szívben, a há-
zastársunkban, a gyermekeinkben
ott rejtőzik Isten. Minden ember az ő
remekműve. Igaz, néhányan olya-
nok, mint a kopár, látszólag termé-
ketlen föld. Ám az ember bennük is
kincsekre találhat, csak meg kell is-
mernie a másikat. 

Székely János püspök végül a
Szent Annáról és Szent Joachimról
szóló hagyományt említette, mely
szerint Szűz Máriát a szülei felvitték
Jeruzsálembe, hogy minél közelebb
legyen Istenhez, és megismerhesse

az Urat. Hozzátette: a nagyszülők-
nek hamar el kell engedniük az uno-
kák kezét, de a legnagyobb ajándék,
ha eközben el tudják vezetni őket Is-
tenhez.

Nagyszülőként tehát én is és a fe-
leségem is erre a feladatra kaptunk
meghívást. Persze sok egyéb dol-
gunk is akadhat a gyermekeink segí-
tésében, unokáink életének elindítá-
sában. Ezek között vannak könnyeb-
bek is: hiszen a nagyszülő többet
megengedhet az unokáknak, mint a
szülők. Nem kell folyamatosan ne-
velnie a gyerekeket, csak időről idő-
re jelen lennie az életükben. A nagy-
mama, amikor az unokákat várja,
nyugodtan süthet süteményt, már

nem kell a leckeírással foglalkoznia.
Kirándulni is mehet a nagyobb cse-
metékkel, nem kell az anyagiak
megszerzésével törődnie. Készíthet
olyan ételt, amit az unokák biztosan
szeretnek, nem kell naponta figyel-
nie arra, hogy az étrend változatos
legyen. A sok könnyebbség mellett

azért olykor nehézségek is adódnak.
A nagyszülő már hamarabb fárad,
több dologtól fél, és félti az unokáit
is. Lehet ezt bölcsességnek, életta-
pasztalatnak is hívni, de néha bi-
zony megnehezíti a csúszdázást
vagy a kicsit is veszélyesebbnek tű-
nő hegyoldal megmászását.

A keresztény nagyszülő számára
az a legfontosabb, hogy saját példájá-
val tartsa gyermekeiben a hitet, és
unokáit is Jézus felé vezesse. Szent-

misére járással vagy azzal, hogy ka-
rácsonykor, amikor mindenki az
ajándékokat várja, ő az ünnep lénye-
gét is megmutatja a családnak. Az is
példa, ha a nagyszülő egyszerűen
csak türelmes, szeretetet sugárzó. 

Ízlelgetem a gondolatot: én is
nagypapa vagyok. Bizonyos szem-
pontból sokkal könnyebb, mint szü-
lőnek lenni. Nem kell éjjel-nappal
szolgálatban lennem. Nyugodtab-
ban kényeztethetem a kicsiket, nem
kell majd feltétlenül nevelnem őket,
ha valami rosszat tesznek. Elég lesz
megölelnem a kis csínytevőt, és ti-
tokban esetleg még vigasztalhatom
is, hogy a szülei jogosan szidták
meg, próbáljon máskor kicsit jobban
viselkedni.

A szentmise végén minden csalá-
dot külön-külön megáldott Székely
János püspök. Volt, ahol számos
unoka, négy nagyszülő, sőt a szülők
is odaálltak a püspök elé. Előfordult,
hogy csak a nagymama vagy a nagy-
papa jött az oltár elé áldásért az uno-
kájával. A sorban kerekesszékes
nagyszülő is várakozott. Ő látható
módon viselte az élet terhét, mások
talán csak a szívükben hordoztak
hasonlókat. Úgy, mint az az egye -
dül  álló hölgy, aki az áldás után
könnyes szemmel igyekezett kifelé a
templomból. Megtudtam tőle, hogy
özvegy. A lányát ugyan vallásosnak
nevelte, de a tizenéves unokája nem
akar templomba járni. Az özvegy-
asszony azért jött el a szentmisére,

hogy Szent Anna és Szent Joachim
segítségét kérje a családja számára. 

Persze a boldogságot nem feltétle-
nül az egészség jelenti. A kere-
kesszékben ülő nagymamára ugyan -
olyan szeretettel néztek a gyermekei
és az unokái, mint arra a fiatalos na-
gyira, aki a templom előtt így szólt a
két unokájához: „Na gyerekek, sza-
ladjunk el fagyizni!”

Bókay László
Fotó: Merényi Zita

Legyünk egymás ajándékai 
Megáldották a nagyszülőket Szombathelyen



A pünkösd utáni 10. vasárnapra szinte
megdöbbentő olvasmányt ír elő Egyházunk
(1Kor 4,9–16a). Az apostoli sors viszontagsá-
gairól szól. Nem kisebb személy tárja ezt
elénk, mint maga az apostol, Szent Pál. Bi-
zony, ő maga végigszenvedte mindazt, amit
leírt! S hogy mennyire tudatosan tette, mi sem
igazolja jobban, mint hogy himnusz formájá-
ban fogalmazta meg mindezt. Ismerhette az
Úr tanítását, bár nem magától Jézus Krisztus-
tól, de apostoltársaitól annál inkább: „Nem
nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek,
titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20) Ennek tu-
datában vállalta a viszontagságokat, s még in-
kább annak tudatában, amivel az evangéliumi
szakasz (Mt 17,14–23a) befejeződik: Jézus is
tudatosan nézett szembe a szenvedéseivel,
tudta, hogy „az Emberfiát az emberek kezére
adják”. Bennünket is erre az elszántságra buz-
dít az apostol. 

Az utolsó hely jut az apostolnak. Nem mél-
tatlankodik ezen, hanem egyszerűen megálla-
pítja: „ezt szánta nekünk – apostolainak – Is-
ten” (1Kor 4,9). Igen, mert ezzel válik hitelessé
az evangéliumi örömhír hirdetése. A nincste-
len szegénységben élő Teréz anya mennyivel
hitelesebben tudta képviselni az evangélium
igazságát, mint a vagyonszerzési toplista éllo-
vasai a maguk multimilliárdjaival! Néhány rit-
ka kivételtől eltekintve az anyagiakban való
dúskálás nem közelebb visz Istenhez, hanem
éppen eltávolít tőle. Az apostol viszont az
utolsó helyen tud fi-
gyelemfelkeltő „lát-
ványossága lenni a
világnak”. A belső
ösztönzést Jézus ta-
nításában találja:
„aki első akar lenni,
legyen mindenki-
nek a szolgája” (Mk
10,44). Ezért vállal
minden viszontag-
ságot, s milyen
szép, hogy ezt „sze-
líden” teszi!  

Mindezt intelem-
ként írja követőinek
Pál apos tol, nem
pedig megszégyení-
tésként (1Kor 4,14).
Egyenesen „kedves

gyermekeinek” nevezi a követőit. S milyen
nagyszerű, hogy olyan gyermekekről beszél,
akiknek „az evangélium által adott életet”!
Igen, ha így van, akkor valóban figyelmeztet-
heti őket aggodalommal a szívében, ahogyan
a legjobb édesapa is a legjobbat akarja a gyer-
mekének. Akárcsak Szent István királyunk írta
az Intelmeit Szent Imre hercegnek. Bárcsak ma
is így, az evangélium szellemében tudnának
figyelmeztetést adni az édesapák a gyermeke-
iknek! 

Végül a követésére buzdít Pál apostol (1Kor
4,16). Érdemes vállalnunk az apostoli élet
megpróbáltatásait nekünk is, akik követői,
küldöttei, vagyis apostolai vagyunk az Úrnak,
nem pedig lázadnunk ellene. Jó az utolsó hely
is annak tudatában, hogy „az utolsókból lesz-
nek az elsők” (Mt 19,30). Mert „aki megalázza
magát, az felmagasztaltatik” (Lk 18,14). A mi
Urunk példája örök eszményként ragyog előt-
tünk. S itt különös jelentőséget kap, ha az Új-
szövetségnek azt a változatát nézzük, amely-
ben zárójeles toldalékként ott szerepel egy fél-
mondat: „legyetek követőim (mint ahogy én is
Krisztus követője vagyok)”. 

Az evangéliumi szakasz azzal fejeződik be,
hogy Jézus tudja: önként vállalt szenvedései
után biztosan elkövetkezik a feltámadása.
Szent Pál is ebben a tudatban vállalta az apos-
toli élet viszontagságait. Nem érdemes ne-
künk is beállnunk a sorba?

Ivancsó István

A vértanú diakónus a leg-
inkább tisztelt szentek közé
tartozik. A szentmise római
kánonjában is helyet kapott,
és a régi római naptárban is
kiemelt ünnep volt vértanú-
ságának napja. Életéről
azonban szinte semmit sem
tudunk, és haláláról is csak
néhány megbízható történeti
adat maradt ránk.

Ciprián karthagói püspök
a 80. levelében beszél Szent
II. Szixtusz pápának és négy
diakónusának vértanúságá-
ról, de Lőrincet nem említi. A
későbbi hagyomány a pápa
fődiakónusát látja benne, aki
néhány nappal Szixtusz pá-
pa után nyerte el Krisztus-
ban való csodálatos győzel-
mét az üldözés révén. Ennek
a későbbi hagyománynak a
legnevesebb tanú ja, Szent
Ambrus írja: „Amikor Lőrinc
látta, hogy a püspökét halál-
ba viszik, sírni kezdett. Nem
azért, mintha sajnálta vagy
féltette volna, hanem mert ő
nem kísérhette a vértanúság-
ba. Ezért így szólt hozzá:
»Atyám, hová mégy a fiad
nélkül? Szent püspököm, hová sietsz a diakó-
nusod nélkül? Az áldozatot soha nem mutat-
tad be nélkülem! Valami kivetnivalót találsz
bennem? Méltatlannak tartasz arra, hogy ma-
gaddal vigyél? Vizsgálj csak meg, hogy min-
dig hűségesen szolgáltalak! Szolgádra rábíz-

tad Krisztus vérét, és most
meg akarod tagadni tőle,
hogy a te véredben is része
legyen?« Szixtusz pápa így
válaszolt: »Nem, fiam, nem
mellőzlek és nem is hagylak
magadra. Előtted keményebb
küzdelem áll. Én, az öreg a
könnyebb harc útját járom,
reád azonban, aki fiatalabb
vagy, dicsőbb győzelem vár a
zsarnok fölött. Hamarosan
jössz majd utánam, hagyd
abba a sírást! Három nap
múlva követni fogsz.«” Szent
Ambrus ezt nem maga talál-
ta ki, hanem az átvett hagyo-
mányt öntötte formába. Lő-
rinc pedig ebben a hagyo-
mányban a rómaiak által
annyira becsült férfias eré-
nyek megtestesítője lett, aki
az erőszakos haláltól sem ri-
adt vissza. Történetileg csak
annyi biztos, hogy Lőrinc di-
akónus kapcsolatban állt
Szixtusz pápával, és közvet-
len utána vált vértanúvá.

A IV. század elejéig visz-
szakövethető a hagyomány,
hogy Rómában Lőrinc ünne-
pét augusztus 10-én ülték

meg, és úgy tudták, hogy a Via Tiburtina mel-
lett lett vértanú. Ott már Nagy Konstantin bazi-
likát építtetett a tiszteletére, és a templom ha-
marosan keresett zarándokhellyé vált. Lőrinc
Spanyolországban, állítólagos hispániai szár-
mazása miatt, valóságos nemzeti szent.

Legendája szerint, ami-
kor Lőrinc diakónust le-
tartóztatták, a bíró első
kérdése az Egyház kincse-
ire vonatkozott. Azt hitte
ugyanis, hogy az Egyház
mérhetetlenül gazdag, és
azt gondolta, Lőrinc a
kincstárnok. Lőrinc há-
rom napot kért, és az idő
letelte után egy sereg kol-
dussal, bénával és beteg-
gel jelent meg a bíró előtt.
,,Íme, itt vannak az Egy-
ház kincsei!” – mondta. 
A bíró úgy vélte, gúnyo-
lódik, ezért azonnal átad-
ta a hóhérnak.

L. K.
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A BIBLIA ÜZENETE

Ments meg, Uram!
Mt 14,22–33

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Az Eucharisztia ünneplése 95.

A HÉT SZENTJE

Szent Lőrinc
Augusztus 10.

AUGUSZTUS 9., ÉVKÖZI 19. VA SÁRNAP (A
keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith
Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje, Emőd,
Román) – 1Kir 19,9a 11–13a (A hegyen járulj az Úr színe
elé!) – Róm 9,1–5 (Inkább azt kívánnám, hogy magam
legyek átok alatt testvéreimért.) – Mt 14,22– 33 (Parancsold
meg, hogy a vízen hozzád menjek!) – Zsolozsma: III.
zsoltárhét – Énekrend: Ho 227 – ÉE 588, Ho 227 – ÉE
143, Ho 119 – ÉE 540, Ho 271 – ÉE 360.

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ – SZENT LŐRINC DIAKÓNUS ÉS VÉR-
TANÚ ÜNNEPE (Csilla) – 2Kor 9,6–10 – Jn 12,24–26.

AUGUSZTUS 11., KEDD – Szent Klára szűz emléknapja (Zsu zsanna,
Tibor) – Ez 2,8–3,4 – Mt 18,1–5.10.12–14.

AUGUSZTUS 12., SZERDA – Chantal Szent Johanna Franciska
szerzetesnő emléknapja (Klára, Diána) – Ez 9,1–7;10,18–22 – Mt 18,15–20.

AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK – Boldog XI. Ince pápa emléknapja
(Ipoly, Ibolya) – Ez 12,1–12 – Mt 18,21–19,1.

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK – Szent Maximilián Mária Kolbe áldozó-
pap és vértanú emléknapja (Marcell) – Ez 16,1–15.60.63 – Mt 19,3–12.

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT – SZŰZ
MÁRIA MENNYBEVÉTELE (NAGYBOL -
DOGASSZONY) – FŐÜNNEP (Mária Asszun -
ta, Tarzíciusz) – Vigíliamise: 1Krón 15,3–4.15–16–
16,1–2 – 1Kor 15,54–57 – Lk 11,27–28 – Ünnepi
mise: Jel 11,19a.12,1–6a.10 (Az égen nagy jel tűnt
fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt
a hold.) – 1Kor 15,20–27c (Először Krisztus támad
fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.) – Lk

1,39–56 (Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas Isten; felmagasztalta az
alázatosakat.) – Énekrend: Ho 167 – ÉE 646, Ho 174 – ÉE 229, Ho 134 – ÉE
643, Ho 284 – ÉE 234.

AUGUSZTUS 16., ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP (Szent Ponciánusz pápa
és Szent Hippolitusz áldozópap, vértanúk, Ábrahám, Rókus, Szeréna) –
Iz 55,1–3 (Jöjjetek és egyetek.) – Iz 56,1.6–7 (Az idegenek fiait elvezetem szent
hegyemre.) – Róm 11,13–15.29–32 (Isten nem bánja meg kegyelmi adományait
és meghívását.) – Mt 15,21–28 (Asszony, nagy a te hited!) – Zsolozsma: IV.
zsoltárhét – Énekrend: Ho 220 – ÉE 591, Ho 220 – ÉE 149, Ho 114 – ÉE
598, Ho 286 – ÉE 299.

A hét liturgiája
A év

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Apostoli sors

Ferenc pápa rendkívüli Urbi et Orbi áldása
az idei nagyböjti időben, az egyre sötétedő,
eleinte csak csepergő, majd zuhogó esővel áz-
tatott Szent Péter téren örökre a lelkünkbe
égették e nehéz időszak emlékének bélyegét.
A Szentatya a járvány okozta pusztítás miatt
aggódó hívők és nem hívők millióinak figyel-
mét irányította a Genezáreti-tó viharosan
hánykolódó hullámain kétségbeesetten kiálto-
zó tanítványokra, de főként a Mesterre, aki a
legnagyobb nyugalommal pirított rájuk: „Mi-
ért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek
hit?” (Mk 4,40) A hit, amit Jézus vár az övéitől,
messze túlmutat az e világi veszélyektől való
megmenekülés ösztönszerű, emberi vágyán.
Ez a hit a menny felé mutat és vezet.

Hasonló történettel van dolgunk ma is, azzal
a különbséggel, hogy Jézus nincs jelen kezdet-
től fogva, amikor a tanítványok ezúttal is az
élénk szélben felkorbácsolódó hullámok erejé-
vel küzdenek. De hol van Jézus? Az Atyával va-
ló bensőséges találkozásban, imádságban. Is-
mét! Az Istenember küldetésének teljesítéséhez
is elengedhetetlenül szükséges az imában való
töltekezés. Sokszor engedünk mi is annak a kí-
sértésnek, hogy az élet kisebb-nagyobb hullám-
veréseivel küzdve, hamis küldetéstudattal elhi-
tessük magunkkal és másokkal: nekem megint
itt vagy ott kell helytállnom, nekem megint
nincs időm imára. Jézus nem prédikál sokat er-
ről, hanem annál hatékonyabban tanít: példát
ad, hogy mindig az Istennel töltött idő legyen
az első és legfontosabb az őt követők életében.

Jézus elindul feléjük a vízen. A tanítványok
nem ismerik fel, és még akkor sem merik iga-

zán hinni, hogy ő az, amikor kiált nekik: „Bá-
torság! Én vagyok! Ne féljetek!” Jézus látó sze-
meket és halló füleket vár tanítványaitól: ve-
gyék észre a bajok szélzúgásában is az ő csen-
des, de mindent átható jelenlétét, akárcsak Il-
lés a csendes szellőben az Úr közeledését.
Akarjanak felülemelkedni ijedtségükön, és is-
merjék fel: Isten semmiféle bajban nem hagyja
magára övéit. Mi is hajlamosak vagyunk kísér-
teteket látni, aggodalmainkat felnagyítani, en-
gedni, hogy a szívünkre telepedjenek, és irá-
nyítsák a gondolkodásunkat. Jézus utánunk is
kiált, de mi bezárkózunk a félelmeinkbe, nem
engedjük, hogy megérintsen, és gyógyulást
hozzon az életünkbe. 

Péter megint szájhős, vakmerő bizakodás-
sal. Jézus nem is értékeli nagyra ezt a „bátor-
ságot”: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?”
Ám jó felismerni: Jézus azért tudott segíteni
rajta, mert a bajban hozzá kiáltott: „Ments
meg, Uram!” Péter kicsinyhitű, de nem hitet-
len. Meg is vallja a többiekkel együtt: „Te való-
ban az Isten Fia vagy!” És a mustármagnyi hit-
ből a kegyelem még a Kőszikla életében is tud
mély hitet érlelni. Csak szólni kell Jézusnak,
sokszor nem is kíván tőlünk többet. 

A rendkívüli pápai áldás felejthetetlen ho-
míliájának szavai bátorítsanak bennünket ma
is: „A hit kezdete az, ha tudatosul bennünk:
rászorulunk az üdvösségre (…) Ha átöleljük
az Urat, akkor a reményt öleljük át: íme, a hit
ereje, amely megszabadít a félelemtől, és re-
ménnyel ajándékoz meg minket.”

Kovács Zoltán 

Telve vannak az egek és az egész föld dicsőséged
tiszteletével.

A hálaadó himnusz hatodik verssora to-
vábbfűzi a Háromszorszent angyali énekéhez
kapcsolódó gondolatsorát (vö. Iz 6,3), és össze-
köti a mennyei karok dicséretét a földön élők
Isten előtti hódolatával. Elsősorban a Zsoltá-
rok könyve egyes énekeinek szakaszait idéz-
hetjük mint a Te Deum lauda mus himnusz vers-
sorának szentírási hátterét: „Uram, mi Urunk,
milyen csodálatos neved szerte a világon! Hisz
az egeknél fenségesebb dicsőséged!” (Zsolt
8,1. vö. 8,10; 36,8; 76,8) „Rólad szól dicséretem
a nagy gyülekezetben; amit fogadtam, teljesí-
tem azok előtt, akik félik őt. (…) Észbe kap, és
megtér az Úrhoz a föld minden határa, és le-
borul színe előtt a nemzetek valamennyi csa-
ládja. Mert az Úré a királyi hatalom, és ő ural-
kodik a nemzeteken.” (Zsolt 22,26–29) Végül
pedig: „Áldott legyen neve mindörökre, ma-
radjon meg neve, amíg a nap ragyog; benne
nyerjen áldást a föld minden nemzetsége, di-
csérje őt minden nemzet! Áldott legyen az Úr
Isten, Izrael Istene, egyedül ő művel csodákat.
Áldott legyen az ő fölséges neve örökre, teljék
be fölségével az egész világ! Ámen! Ámen!”
(Zsolt 72,17–19) Ahogyan a Zsolt 47,7–10 ese-
tében, a zsoltáros Isten magasztalására szólítja
a föld minden teremtményét, sőt a Zsolt 22,30

értelmében az élőket és a holtakat, valamint a
jövendő nemzedékeket is. Istennek jár a ma-
gasztalás, mivel dicsősége betölti a földet (vö.
Iz 6,3; Szám 14,21). Ő az, aki csodákat cselek-
szik a teremtés kezdetétől a történelem folya-
mán: „Adjatok hálát az Úrnak, szólítsátok a
nevén, ismertessétek meg a népek közt tetteit!
Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve!
Énekkel dicsérjétek az Urat, mert fönséges
dolgot művelt, legyen ismert ez az egész föl-
dön! Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy
közötted Izrael Szentje!” (Iz 12,4–6) A 22. zsol-
tárnak és Izajás tanításának remek összefogla-
lását adja a jeruzsálemi egyház egyik ismeret-
len papjának vagy püspökének homíliája: „Jó-
sága betölti a föld határait. Az egész emberisé-
get betölti leszállása. A mennyeieket, a földie-
ket, a föld alattiakat eltölti irgalmassága, eltölti
őket jósága, könyörülete, eltölti ajándéka, el-
tölti jótéteménye.” (Ismeretlen szerző beszéde
az Úr templomi bemutatásáról 3.)

Az Úr dicsősége, a kabód iránti tisztelet egy-
ben hála a fölséges és mindenek fölötti Úr
iránt, jósága és irgalma miatt, amely nemcsak
a mennyei szentélyben, a Templomban, ha-
nem a földön is megnyilvánul (vö. Ez 40; Zsolt
145,11; 147,1; Hab 2,14).

Sztankó Attila
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A mennyek országa, Isten
országa nem egy hely, hanem
maga Jézus Krisztus, aki cso-
dákat tett, meggyógyította az
embereket. Ám nem gazdag-
ságot hozott számukra, ha-
nem saját magát.

Amikor Jézus azt mondja:
„Isten országa közöttetek
van” (Lk 17,20), azt szó szerint
vehetjük. Nem egy távoli, csil-
lagvilágon túli hely, amire
csak vágyakozunk, és eljöve-
teléig még sok szenvedést kell
kibírnunk. Közöttünk van, a
jelenben – hangsúlyozta Pa-
lánki Ferenc. 

A családban, a munkahelyi
közösségben, az egyházköz -
ségben, az egyházmegyében
érezhető, ha befogadják Istent.
Megtapasztalhatjuk ennek va-
lóságát, de a hiányát is, mert
ahol kihagyják az emberek az
életből Jézust, ott a gazdag-
ság, a jólét, a karrier és a siker

ellenére a poklot élik meg. Ő
elhozta nekünk a legdrágább
kincset, saját magát, akivel
minden szentmisében talál-
kozhatunk, egyesülhetünk.
Ha nem őt tartjuk a legdrá-
gább kincsünknek, akkor az
életünk tévútra jut.

Vállalva az emberi létet,
közösséget, meghirdette Isten
országát, s ezzel feladatot, hi-
vatást adott nekünk, hogy
mindennap találjuk meg őt az
életünkben. 

Sokszor találkozunk a vi-
lágban irgalmatlansággal, és a
szeretetlenséget olykor ma-
gunkban is felfedezzük. A me-
gyéspüspök elmondta, hogy a
lelki beszélgetések során ta-
pasztalta, mennyire gyakori az
emberek között a „pedig ne-
kem van igazam” hozzáállás,
amely azonban zsákutca, bol-
dogtalansághoz vezet.

Jézus a nyolc boldogsághoz
nem tette hozzá, hogy boldo-
gok azok, akiknek igazuk van.

Mert nem ők a boldogok, ha-
nem azok, akikben szeretet él,
akik rátaláltak a krisztusi
kincsre, és képesek mindent
feláldozni érte.

Mi képesek vagyunk erre?
Ez az igazi papi, anyai, apai
vagy bármilyen más hivatás,
amely a krisztusi életből faka-
dó közös hivatásból, szerete-
tének világra hozatalából for-

rásozik. Csak az tudja ezt
megtenni, akiben él a szeretet.
És abban él, aki megnyitja
előtte a szívét, befogadja őt.
Ez a kincs el van rejtve, de ak-
kor is létezik, ha mi nem talá-
lunk rá. Rajtunk áll, hogy ke-
ressük-e.

Isten azt várja, hogy keres-
sük őt. „Akik Istent szeretik,
azoknak minden a javukra vá-

lik” (Róm 8,28), ezért szeret-
nünk kell őt. Ennyi az egész.
Vegyük észre nap mint nap
azokat a dolgokat, amelyekért
hálát adhatunk, és ne a rossz-
ra figyeljünk, ne arra, ami
nem sikerült, ami másként
alakult, mint ahogyan elkép-
zeltük. Tudunk-e derűsek len-
ni, örülni? A keresztény öröm
nem könnyed vígság, hanem

döntés – fogalmazott a fő-
pásztor. 

Palánki Ferenc hozzátette:
A mai napon Szent Annáról és
Szent Joachimról, Szűz Mária
szüleiről is megemlékezünk,
akikről ugyan keveset tu-
dunk, de azt igen, hogy idős
házaspárként ajándékba kap-
ták Máriát, és gyermekük
szeplőtelenül fogant. Vágya-
koztak arra, hogy be tudják
fogadni Isten üzenetét, aján-
dékát, és megkapták a legdrá-
gább kincset.

Megköszönjük Istennek őket
és azt, hogy ma is vannak hiva-
tásukat gyakorló családanyák,
családapák, nagyszülők és
olyanok, akik merik vállalni Jé-
zus Krisztus szolgálatát, az
egyházi hivatást is.

A szentmise végén szent-
ségimádást tartottak, majd
dél után közösen elénekelték a
Loretói litániát.

Forrás és fotó: Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye

Azok a boldogok, akikben szeretet él
Egyházmegyei búcsúnap Máriapócson

(Folytatás az 1. oldalról.)

Augusztus 1. és 2. az alsó-
városi ferences közösségnek
kettős ünnep: ekkor ünneplik
a Havas Boldogasszony- és a
Porciun ku la-búcsút. A kétna-
pos ünnepen szentmiséket
mutatnak be a rózsafüzér-tár-
sulatért, papi és szerzetesi hi-
vatásokért, édesapai és édes-
anyai hivatásokért, a családo-
kért, a betegekért, az időse-
kért, az orvosokért és az ápo-
lókért. Görögkatolikus liturgi-
át tartanak; zsolozsma, ke-
resztút, rózsafüzér, szentség-
imádás és gyónási lehetőség is
várja a híveket.

Az első nap nyitó szentmi-
séjét Bálint Sándor boldoggá
avatásáért mutatták be. A
szertartáson a nyugalmazott
megyéspüspök mellett Serfőző
Levente kateketikai és ifjúsági
referens, szemináriumi pre-
fektus; Németh Norbert, a Pá-
pai Magyar Intézet rektora (ő
nyújtotta át májusban a bol -
doggáavatási eljárás posi tió -
ját); Horváth János, a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye
lel kipásztora és Köllő Sándor
szegedi egyetemi lelkész kon -
celebrált.

Bálint Sándor Szegeden
született 1904. augusztus 1-jén,
Vasas Szent Péter napján. Egész
életében több szállal kötődött
az alsóvárosi ferences temp-
lomhoz: kisgyermekként itt
keresztelték, később itt kötött
házasságot feleségével, Sárá-
val, ide járt szentmisére, itt
imádkozott minden életszaka-
szában, a meghurcolások, a
visszautasítottság és az örö-
mök idején is (ennek emlékét
egy tábla őrzi a mellékkápol-
nában). Végül ebben a temp-
lomban ravatalozták fel 1980-
ban. A néprajztudós profesz-
szor egyik mellszobra a temp-
lom kertjében látható.

A szentmise főcelebránsa,
Gyulay Endre személyesen is-
merte Bálint Sándort. A nyu-
galmazott megyéspüspök a
szentbeszédében először a Má-
ria-ünnepről, majd a néprajz-

tudósról beszélt. A két életutat
bemutatva szólt arról, hogyan
kötődtek mindketten ahhoz a
hivatáshoz, melyet Istentől fo-
gadtak el. A szegedi néprajz-
professzor tisztelte Máriát,
mindennap rózsafüzért imád-
kozott, és őt kérte, hogy közve-
títse számára az életcélt, amit
Isten szán neki.

Isten kiszemelte és kivá-
lasztotta Máriát – kezdte pré-
dikációját Gyulay Endre püs-
pök –, akinek lelkéből a
Magnificat himnusz tör elő
Erzsébet meglátogatásakor.
Mária minden időben a Meg-
váltó édesanyja, akkor is, ami-
kor szégyennel, gyalázattal
veszik körül, és az öröm ide-
jén is. Sőt, még akkor is, ami-
kor az istenszülőség, a kivá-
lasztottság áldozattal jár, a ke-
reszt alatt. Ebben a helyzetben
lesz János apostol és az Egy-
ház édesanyja. Bálint Sándor-
ban is minden pillanatban ott
volt az Istenre hagyatkozás,
hiszen vallotta: minden Isten-
hez tartozik, minden rá tekint.
Hitvallása megnyilvánult ak-
kor is, amikor körülrajongott
ember volt, és a nehézségek
idején is, amiből jutott neki
bőven.

1965-ben a hívő férfit elítél-
ték, noha nem sikkasztott,
nem ölt, csupán könyvet adott
kölcsön egy társának, akit a
barátjának vélt; valószínűleg
egy Nagy Imréről szóló köny-
vet. Mégsem ítélte el az em-

bert, aki besúgta, hanem az
utolsó szó jogán azt kérte Is-
tentől, hogy soha ne tudja
meg, ki juttatta őt a bíróságra.
(Később a tudomására jutott,
ki tette ezt, de nem tudott ha-
ragudni rá, a bosszúállás szel-
leme messzire elkerülte őt). A
perben Bálint Sándort elítél-
ték, a népi demokrácia ellen-
ségének nyilvánították, ő
mégsem gyűlölködött. Kény-
szernyugdíjazása után is min-
dent oda akart adni, amije
csak volt, megírta további
könyveit. Családi életében is
akadtak nehézségei, ő mégis

alázatosan pártfogásába vette
beteg feleségét, aki korábban
elhagyta őt, és gondoskodott
az asszony gyermekéről is, aki
más férfitól született. Segítő-
kész volt, és megbocsátó, azok
iránt is, akik ártottak neki. Je-
lentős tudományos munkás-

sága ellenére egyszerű, becsü-
letes szegedi paraszt akart
maradni mindig – emlékezett
vissza a néprajztudósra Gyu -
lay Endre.

A szentáldozás után a hí-
vek elimádkozták Bálint Sán-
dor boldoggá avatásáért az
imádságot, amelynek egy
részletét idézzük:

„Sándor szolgád szeretett
téged, és mindig figyelt lelki-

ismerete szavára, amelyben a
te szavadat akarta felismerni,
és utasításodat megvalósítani.
Ezért képezte magát, ezért
ment a nép közé (…). De
megalázottságának és szenve-
déseinek útján is benned bí-
zott. Téged nézett, és a te
erőddel győzött emberi szen-
vedélyein.”

A szentmise után a temp-
lom előtt álló Bálint Sándor-
mellszobornál emlékeztek a
hívek a néprajztudósra. Zakar
Péter, a Szegedi Tudomány-
egyetem rektorhelyettese a be-
széde elején Bálint Sándor
szavait idézte a forrás fontos-
ságáról: „Én abból élek, amit
életem első tíz esztendejében
ott, Alsóvároson átéltem.” Az
egyetemi tanár, néprajztudós
abba a generációba tartozott,
amely átélt két világháborút,
forradalmat, „ellenforradal-
mat” és megszállást.  Ám hit-
vallóként minden rendszer-
ben megtartotta a keresztény-
ségét, annak ellenére, hogy
emiatt hol ezért, hol azért el-

lenségnek tartották, perifériá-
ra szorították.

A rektorhelyettes röviden
összefoglalta az egyetemi ta-
nár pályáját. „A legszögedibb
szögedi” a Ferenc József Tu-
dományegyetemen díjtalan
gyakornokként kezdte pálya-
futását, majd a II. világháború
után egyetemi tanárrá nevez-
ték ki. Oktatott a tanítóképzőn
is, és tagja volt a Demokrata

Néppártnak. 1951-ben eltiltot-
ták a pedagógusi pályától,
1956-ig nem gyakorolhatta a
hivatását, majd 1966-ban, egy
évvel azután, hogy felfüg-
gesztett börtönbüntetésre ítél-
ték, kényszernyugdíjazták.
Tudományos munkássága
rendkívül széles körű volt: a
néprajzon túl foglalkozott épí-
tészettel, művelődéstörténet-
tel, művészettörténettel. Az
50-es, 60-as, 70-es években
megvetett népi kultúra az ő
kutatásainak eredményeként
kapta vissza rangját, és neki
köszönhetően vált közkinccsé
a Tápén akkoriban még élő
tradicionális paraszti kultúra
számos sajátossága. Szeged
környékének néprajzát mo-
nografikus igénnyel dolgozta
fel, de már az 1930-as évek
elején foglalkoztatta a vallási
néprajz, amelyről később több
könyvet is írt. Csupán néhány
példa ezek közül a Népünk ün-
nepei című kötete, a Karácsony,
húsvét, pünkösd és az Ünnepi
kalendárium. Pedagógusi pá-

lyájához, kutatásaihoz, alkotó-
munkájához az alapot erős hi-
te jelentette: egy olyan bizo-
nyosság, amely erőt adott ne-
ki minden nehézségben, és
olyan egyetemi polgárrá tette,
aki személyes példa lehet
mindenki számára – mondta a
rektorhelyettes.

Serfőző Levente úgy fogal-
mazott: Bálint Sándor hídem-
ber, akiben ott volt a hűség Is-
tenhez, az emberhez, az egye-
temhez és Isten népéhez. Tisz-
teletet érdemel munkájáért és
imádságos életéért.

A méltatások után a jelen-
lévők elimádkozták a Bálint
Sándor közbenjárását kérő
imát, majd megkoszorúzták a
néprajztudós mellszobrát. A
kötetlen beszélgetések során
felidéződtek az imameghall-
gatások is, például annak a
hét évvel ezelőtt csodásan
megszületett kislánynak a tör-
ténete, akit egy három hóna-
pon át agyhalottként életben
tartott édesanya méhéből se-
gítettek világra az orvosok.

Ima Istenben boldogult
Bálint Sándor pártfogásáért

Te, aki annyira ismered az em-
beri nehézségeket, és oly sokszor
győzedelmeskedtél Isten erejével a
világ csábító kísértései felett, aki
az emberek hálátlansága ellenére
is az Úr segítségével mindenki-
nek szeretetet tudtál viszonzásul
nyújtani, járj közben jelen gond-
jaim miatt az Úrnál, és kérd őt,
hogy a te közbenjárásodra hall-
gassa meg kérésemet, és adja meg
a kért kegyelmeket. Tudjuk, hogy
az Úr szívesen veszi hűséges
szolgáinak könyörgését, és teljesí-
ti azokat, ha a kérőnek is lelki ja-
vára válik. Járj közben értünk Is-
tenünk színe előtt, hogy a jelen
gondjaink az ő akarata szerint ol-
dódjanak meg. Ámen.

Az imameghallgatásokat a
következő címeken jelezhetik:

Egyházmegyei Hivatal, 6720
Szeged, Pf. 178. E-mail: ima.ba
lintsandor@szeged-csa nad.hu

Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita

Hűséges Istenhez, hűséges az emberhez 
Bálint Sándor boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét Szegeden
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A Katolikus Karitász elekt-
romos biciklivel ajándékozta
meg a háromszáz legszegé-
nyebb település közé tartozó
Kisszentmárton védőnőjét.
Szente Szilvia öt baranyai
kistelepülést lát el, de autó és
jogosítvány hiányában eddig
sok időt kellett fordítania a
közlekedésre.

A Felzárkózó települések prog-
ram célja, hogy „a fogantatástól a
foglalkoztatásig” elkísérjék azokat
az embereket, akik Magyarország
háromszáz leghátrányosabb hely-
zetű településén élnek. Mellettük álljanak már
a magzati korban: megadják számukra mind -
azt, ami egy egészséges életkezdethez szüksé-
ges lehet, majd a születés után egészen a fel-
nőttkorig, a munka világáig kísérjék őket, akik
olyan településre születtek, ahonnan napjaink-
ban még komoly hátránnyal indulnak. 

A program jelenleg hatvanhét településen
zajlik, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koor-
dinálásával, a legnagyobb magyar karitatív
szervezetek és számos más civil és egyházi
szervezet részvételével. A hosszú távú prog-
ram egyik kiemelt célja a fogantatástól számí-
tott első ezer nap támogatása, hogy a hátrá-
nyos helyzetű településeken születő gyerme-
kek ne kezdjék azonnal lemaradással ezt a
meghatározó fejlődési fázist. Ahhoz, hogy a
magzatok egészségesen fejlődhessenek, szá-
mos testi és lelki feltételnek kell teljesülnie a
családokban. A program keretében a Katoli-
kus Karitász kiemelten fontosnak tartotta,
hogy együtt dolgozzon a kisbabás családok-
hoz elsőként és legerősebben kötődő szakem-
berekkel, a védőnőkkel: segítse a munkájukat
és ezáltal a kisbabát váró vagy gondozó csalá-
dokat. 

Kisszentmárton település védőnője még
másik négy faluban is ellátja a szolgálatot. Au-
tó és jogosítvány híján Szente Szilvia a helykö-
zi járattal látogat el a körzetében lévő falvak-
ba. Ezért a segélyszervezet úgy döntött, mun-
kájának hatékonyabb ellátása érdekében a
program keretében egy elektromos biciklit
adományoz a védőnőnek, hogy gyorsabban
tudjon eljutni a kistelepülésekre, és így több
időt tölthessen az édesanyákkal és gyermeke-
ikkel.

Az elektromos kerékpáron kívül Écsy Gá-
bor, a Katolikus Karitász országos igazgatója
babamérleget, légzésfigyelőt és egyéb nélkü-
lözhetetlen gyógyászati segédeszközöket
adott át a kisszentmártoni védőnőnek, akivel
a szervezet segítői a későbbiekben is szorosan
együttműködnek majd. 

A településen dolgozó karitászmunkatár-
sak folyamatosan figyelemmel kísérik a kis-
gyermekes családok mindennapjait, és szünte-
lenül keresik azokat a lehetőségeket, amelyek
által megerősíthetik őket az egészséges élet-
kezdet feltételeinek megteremtésében.

Forrás: Katolikus Karitász
Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász

Szűz Mária-keresztutat adtak át július
26-án a Heves megyei Bükkszéken. A ti-
zenöt stációból álló Mária-kálvária
Magyarországon és Európában is egye-
dülálló.

A stációk megáldásának al-
kalmából Csizmadia István fő -
esperes ünnepi szentmisét mu-
tatott be a bükk széki Szentlélek-
templomban.

A liturgia után a hívek kör-
menetben vonultak a Szent
Anna-szoborhoz. Az esemény
a stációk megáldásával zárult.

Az eredeti tervek szerint az
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus alkalmából két
éven keresztül készítette a stá-
ciókat megjelenítő alkotásokat
a bükkszentkereszti Takács
László. A művész úgy fogalma-
zott: bízik abban, hogy minél
több zarándok látogat majd el
Szent Anna ünnepén a telepü-
lésre. 

Reményeink szerint ezzel a Közép-Európán
átívelő Mária-út-hálózat része lehet Bükkszék
– mondta Sági Ferenc, a gyógyfürdőjéről is hí-
res település polgármestere.
Forrás: Márton Miranda/Egri Főegyházmegye

Fotó: Lénárt Márton

A Székesfehérvári Egyházmegyében 2020
őszén átadhatják a Magyar Szent Csa-
lád tematikus utat. Az egyházmegye
2017-ben másfél milliárd forint támoga-
tást nyert, ennek felhasználásával való-
sul meg a projekt, amely három telepü-
lést és hét helyszínt érint.

Az út fő állomásai a Székesfehérvári Egy-
házmegye Látogatóközpont és Kiállítótér új
épülete a beruházásban szintén érintett püspö-
ki palota szomszédságában, valamint a Szé-
kesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeum. A zarán-
dokút fehérvári helyszíne-
it Smohay András, a múze-
um igazgatója, a projekt
vezetője mutatja be.

A Székesfehérvári Egy-
házmegye és a város ab-
ban bízik, hogy a fejleszté-
sek hozzájárulnak a ma-
gyar keresztény zarán-
doklatok megismerésé-
hez, miközben aktuális
társadalmi üzenetet hor-
doznak, a család fontossá-
gát hirdetik és a lelki meg-
erősítést szolgálják.

Céljuk, hogy a projekt
hatására Székesfehérváron a középkori erede-
tű zarándoklatok a családok búcsújárásaként
éledjenek újjá.

A meglévő belvárosi épületekhez jól illesz-
kedő látogatóközpontban egy történelmi örök-
ség is láthatóvá válik: az egykori középkori
várfal egy része, a hajdani Monostor-bástya.

A látogatóközpont udvarán keresztül átjá-
rási lehetőséget alakítanak ki a püspöki palota
felső kertjébe, ahonnan gyönyörű látvány nyí-

lik a palota homlokzatára. Egy szép allén ke-
resztül érkezhetnek ide a látogatók, ami a vá-
ros új turisztikai attrakciója lesz.

A püspöki palota homlokzatának felújítása
mellett az épület belsejében is folynak munká-
latok, elsősorban a látogatói útvonal mentén.
A fejlesztések során a mozgásukban akadályo-
zott látogatókra is gondolnak. 

A harmadik helyszín, ahová a zarándokok
megérkeznek – és egyúttal a székesfehérvári
látogatás csúcspontja – az egykori ferences
rendház, azaz a Székesfehérvári Egyházme-

gyei Múzeum épülete. Az intézmény számára
nagy gondot jelentett, hogy az egyre nagyobb
számban érkező látogatókat nem tudták meg-
felelő körülmények között fogadni, ezért az
egész épületet újragondolták. Az épület hasz-
nosítására és fölélesztésére új funkciót találtak,
Szent Ferenc szellemiségéhez kapcsolódva.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye
Fotó: Lakata Pál

A segítőnek segít a Karitász:
elektromos bicikli 

a kisszentmártoni védőnőnek

Egyedülálló Mária-kálváriát
adtak át Bükkszéken 

Hamarosan elindulhatunk 
a Magyar Szent Család

Zarándokúton

Palócföld egyik legnagyobb és leglátvá-
nyosabb közösségi rendezvényét immár
huszonötödik alkalommal szervezték
meg az Ipoly-parti városban, Balassa-
gyarmaton. Július 26-án a Palóc ligetben
felépített szabadtéri színpadon ünnepi
szentmisét mutatott be Marton Zsolt vá-
ci megyéspüspök Turai János plébános
koncelebrálásával. A szertartás része-
ként a püspök kiszolgáltatta a bérmálás
szentségét.

A Szent Anna napján ünnepelt palóc búcsú
szervezőinek szándéka, hogy ápolják a paló-
cok szeretett patrónája, Szent Anna kultuszát,
őrizzék a néphagyományt és erősítsék az ösz-
szetartozás érzését.

A hagyományok szerint délelőtt búcsújáró
népviseletes menet indult a Szentháromság-
templomtól a Palóc ligetbe. 

A szabadtéri szentmisén a főpásztor a szent -
ségekről beszélt, és
külön szólt a bér-
málkozókhoz. El-
mondta, hogy a bér-
málás szentsége a
Szentlélek munkájá-
nak  kiteljesedése.
Jézus megígérte a
Szentlélek kiáradá-
sát, amely az első
pünkösdkor meg is
történt, és akarata
szerint minden bér-
máláskor megtörté-
nik.

Majd a bérmálási
szertartás részeire
emlékeztetett: a kéz-
rátétel azt fejezi ki,
hogy az apostolok
és utódaik kézráté-
tel által közvetítik a
Szentlélek ajándé-
kait a bérmálkozóknak. A confirmatio megszi-
lárdítja a keresztségben kapott kegyelmet, az
olajjal való megkenés a lelki pecsétet jelzi. Az
olaj a bőség, az öröm és a gyógyulás jele. A
krizma (fölkenés) által fokozottabban részesü-
lünk Krisztus küldetésében és a Szentlélek tel-
jességében. A pecsét egy személy tekintélyé-
nek, tulajdonosi mivoltának jele egy tárgyon.
A bérmálkozáskor a Szentlélek pecsétjét kapja
a bérmálkozó. A bérmálkozás a beavatás
szentsége, amely a felnőtt kereszténnyé válást
jelenti. 

A püspök a szentbeszéde további részében
a búcsúról elmélkedett. Példának állította a je-
lenlévők elé Szent Annát és Szent Joachimot.

Bálint Sándor néprajzkutató azt írta Szent An-
náról, hogy az asszonynép  kiváltságos patró-
nájaként tisztelte sok ügyében-bajában. Ha
Szent Annára gondolunk, akkor eszünkbe jut
a család és benne a nagyszülők, különösen a
nagymamák szerepe. A hagyomány szerint
Anna még látta az unokáját, a kis Jézust Názá-
retben, amikor a Szent Család Heródes halála
után visszatért Egyiptomból.

Marton Zsolt a nagymamáival kapcsolatos
személyes emlékét is megosztotta a hívekkel.
Úgy fogalmazott: „A nagymamáknak szobrot
kellene állítani.”

A közelmúltban Ferenc pápa is méltatta a
nagyszülők szerepét. A váci püspök arra buz-
dította a jelenlévőket, köszönjék meg a nagy-
mamák hűséges szolgálatát, és imádkozzanak,
hogy mindig legyenek áldozatkész nagyszü-
lők. – A nagymamák mellett hatalmas ajándék
a nagyapák hűséges, csöndes szolgálata is,
mint Szent Anna férjéé, Szent Joachimé. A

nagyszülők fontosak az egészséges családi élet
kibontakozásához. Jézus családban nőtt fel, tu-
dunk más rokonairól is, fontosnak tartotta a
családot – zárta homíliáját a főpásztor, majd
Szent Anna és Szent Joachim közbenjárását
kérte minden családért és nagyszülőért.

A szentbeszéd után a megyéspüspök ki-
szolgáltatta a bérmálás szentségét a fiatalok-
nak, és megáldotta a családokat, külön kiemel-
ve a nagyszülőket.

A szertartás után a palóc falvak hagyo-
mányőrző műsora következett, ami közös
énekléssel zárult.

Forrás: Váci Egyházmegye
Fotó: MTI/Komka Péter

Hagyományos palóc 
Szent Anna-búcsút tartottak

Balassagyarmaton



7EGYHÁZ2020. augusztus 9.

A Mumbai területén található Dha ra -
viban, a világ egyik legnagyobb nyomor-
negyedében a Mumbai Főegyházmegyé-
hez tartozó helyi Szent Antal Plébánia
is részt vesz a koronavírus terjedésének
visszaszorításában, és támogatást nyújt
az ínséget szenvedő helyi lakosságnak.

Christopher D. Jeyakumar plébános arról szá-
molt be a Fides hírügynökségnek, hogy jó
eredményeket érnek el a koronavírus elleni
harcban és a társadalmi szolidaritás erősítésé-
ben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
is méltányolta a koronavírus terjedésének
visszaszorítását célzó kezdeményezéseket
Dha ra viban, ahol komoly aggodalmat je-
lent a járvány, hiszen a két és fél négyzet-
kilométernyi területen 650 ezer ember la-
kik düledező bódékban, keskeny sikáto-
rok között, ahol nyílt szennyvízelvezetők
vannak.

A WHO megállapította, hogy Dhara -
viban eddig sikerült korlátok között tarta-
ni a járványt, hála a közösség, valamint az
állami és más szervezetek – köztük a ka-
tolikus plébánia – összefogásának és erő-
feszítéseinek.

Jeyakumar atya elmondása szerint a
nyomornegyed lakói elkeserítően nehéz hely-
zetbe kerültek a világjárvány miatt. Mumbai -
ban az első beteget március 11-én regisztrál-
ták, Dharaviban április 1-jén. „A kezdeti fázis-
ban – nyilatkozta a plébános – féltek, hogy
Dharavi a koronavírus-járvány gócpontjává
válik. A fertőzés két különböző helyről indult,
a hatalmas barakkváros két szemközti végé-

ből. Rendszerint azok a mumbai emberek lak-
nak itt ideiglenesen, akik szeretnének munkát
vállalni külföldön. Addig maradnak, amíg
nem találnak maguknak állást, általában a Per-
zsa-öböl menti országok egyikében.”

Amint megbizonyosodtak az első fertőzé-
sekről, a kormány karantént rendelt el, és
megtiltott mindenféle összejövetelt. Dharavi -
ban azonban a fizikai távolságtartás szinte tel-
jesen lehetetlen a rendkívül magas népsűrűség
miatt. Egy öttagú család például rendszerint
egyszobás viskóban lakik. 

Mindemellett a megfigyelők szerint Dhara -
viban, ahol hiányoznak az olyan alapvető köz-
szolgáltatások, mint a szennyvízelvezetés, a
vezetékesvíz-szolgáltatás vagy a hulladék-
gyűjtés, a lakosok egyfajta immunitást szerez-
tek a fertőzésekkel szemben. Tény, hogy Dha -

ra  viban a koronavírus nem terjedt el futótűz-
ként, ahogyan attól korábban tartottak, és a
megbetegedéseket is sikerült korlátok között
tartani, még ha komoly nehézséget okozott is
az óvintézkedésként előírt higiéniai és távol-
ságtartási szabályok betartása.

A Mumbai Főegyházmegye több módon is
támogatta Jeyakumar atyát és a körülbelül öt-
ezer főt számláló plébániáját. A kanossziánus
nővérek és sok más közösség ételt adományo-
zott Dharavi lakosainak. „Elkezdtük szétosz-
tani az adományokat a mumbai érsekség szo-
ciális és karitatív központja segítségével. A
munkát vallási, etnikai és kasztbéli megkülön-
böztetés nélkül végezzük – nyilatkozta a plé-
bános. – Nem segíthetjük csak a katolikusokat.

Az elmúlt három hónapban a különböző
vallások hívei az Egyházra tekintettek, és
Dharavi népe hálás a kapott segítségért. Az
emberek tudják, hogy a Katolikus Egyház se-
gítette meg őket” – mondta.

Dharavi lakói szenvednek a munkanélküli-
ségtől, nagy részük alkalmi munkából él vagy
a feketegazdaságban dolgozik. Ráadásul szen-
vednek a megbélyegzéstől és attól is, hogy az
emberek rettegnek a fertőzés miatt. „Bármerre
mennek munkát keresni, elutasítják őket, mert
Dharaviból jöttek” – jegyezte meg Jeyakumar
atya. Az Egyház befogadókészsége és a segít-
ség, melyet a Szent Antal Plébánián keresztül
nyújtott, rendkívül értékes és meghatározó a
túlélésért vívott küzdelemben.

Forrás: Fides hírügynökség
Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Fotó: Wikimedia Commons

Az Egyház segítsége 
a mumbai nyomornegyedben

Dharavi az egyik legnagyobb ázsiai
nyomornegyed és az egyik legsűrűbben la-
kott terület a világon. A nyomornegyed a
brit gyarmati időszakban jött létre, egyrészt
azért, mert a gyárakat és a munkásokat a
gyarmati kormány kitiltotta a városköz-
pontból, másrészt mert a szegény vidéki
emberek nagy tömegben vándoroltak
Mum baiba. Dharavit a történelem folyamán
számos járvány és más katasztrófa sújtotta.

Mumbai (1995 előtt Bombay) India 
Ma há rástra államának székhelye. Több mint
13 mil lió fős lakosságával a világ egyik legné-
pesebb városa, India pénzügyi, kereskedelmi
és szórakoztatóipari központja. A város val-
lási megoszlása: hindu (65,99 százalék),
muszlim (20,65 százalék), buddhista (4,85
százalék), dzsainista (4,1 százalék), keresz-
tény (3,27 százalék) és szikh (0,49 százalék).

Stanisław Gądecki érsek, a lengyel püs-
pöki konferencia elnöke július 18-án fel-
szólalt az Europa Christi – Mundus
Christi mozgalom IV. nemzetközi kong-
resszusán, a wigryi kolostorban.

Vissza kellene térni az Európai Unió alapító
atyáinak meggyőződéséhez, akik azt akarták,
hogy a jövő alapja a közös küzdelem legyen a
megosztottságok legyőzéséért, valamint a
kontinens népei közötti béke és egység elő-
mozdításáért. Ennek a bátor politikai tervnek
a középpontjában az emberbe vetett bizalom
állt, amelynek lényege szerint az ember nem
mint állampolgár vagy gazdasági tényező szá-
mít, hanem mint személy, akinek transzcen-
dens méltósága van – fogalmazott felszólalá-
sában a lengyel püspöki kar elnöke.

A látható berlini fal leomlása után egy má-
sik, láthatatlan fal továbbra is megosztja kon-
tinensünket, és ez egyre világosabban meg-
mutatkozik. Ez a fal az emberi szíveken halad
keresztül, nyugtalanság, agresszivitás jellemzi,
politikai és gazdasági önzésből épül fel. Az
emberek ma kevéssé érzékenyek az emberi
élet értékére és minden ember méltóságára –
mutatott rá Gądecki érsek –, Európa pedig is-
mét megosztott a koronavírus-járvány utáni
fellendülést segítő pénzügyi alap kérdésében.

Még hosszú utat kell megtennünk az euró-
pai kontinens valódi egyesítéséig. Addig nem
lesz egység Európában, amíg nem alkotunk
lelki közösséget – tette hozzá a lengyel főpász-
tor, és emlékeztetett Szent II. János Pál szavaira
is, melyek az 1997-es lengyelországi apostoli

látogatás alkalmával hangzottak el. A pápa
hangsúlyozta, hogy lehetetlen tartós egységet
építeni, ha elvágják a keresztény gyökereket,
amelyekből Európa nemzetei és kultúrái ki-
nőttek.

Ferenc pápa és XVI. Benedek tanítására utal-
va az érsek a családnak az európai egység fo-
lyamatában betöltött szerepét is hangsúlyozta:
„Egy egységes, termékeny és felbonthatatlan
család magában hordozza azokat az alapvető
elemeket, amelyek reményt jelentenek a jövő-
nek. E szilárdság nélkül homokra építkezünk,
aminek súlyos társadalmi következményei
lesznek. A család nemcsak a következő nem-
zedékeknek segít távlatokat és reményt adni,
hanem sok idős embernek is, akik gyakran ar-
ra kényszerülnek, hogy magányban és elha-
gyatottságban éljenek” – mutatott rá Stanisław
Gądecki.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Gądecki érsek Európa jövőjéről

A szentgotthárd-farkasfai Szent Anna-
templomban július 26-án Székely János
megyéspüspök mutatott be búcsúi szent-
misét. Ezen a napon ünnepelte a plébá-
nia hívő közössége a templom felszente-
lésének 20. évfordulóját.

Szentgotthárd Város Önkormányzatát Lab -
ritz Béla alpolgármester, valamint a város egy-
kori polgármestere, Bauer Károly képviselte. 

Szentbeszédében a főpásztor a templom ol-
tárképének ábrázolására utalva párhuzamot
vont Szent Anna családja és a magyar szent
család (Szent István király családja) között.
Szólt azokról a családban megtapasztalható is-
teni ajándékokról, amelyeket a templom üveg-
ablakai ábrázolnak, és amelyeket különösen a
Batthyány-Strattmann és a Brenner család éle-
tében fedezhetünk fel.

A szentmise záróáldása előtt Bodorkós Imre
plébános megemlékezett azokról a városi és egy-
házi vezetőkről, akiknek szolgálati idejében
épült a templom, és köszönet mondott a szent-

gotthárd-farkasfai híveknek, hogy példamutató
módon ragaszkodnak húszéves templomukhoz.
Arra kérte őket, hogy buzgó, hitvalló módon él-
jék meg a hitüket és az Egyházhoz tartozásukat.

A megyéspüspök ezután külön-külön meg-
áldotta az ünnepi szentmisén jelen lévő nagy-
szülőket és unokáikat.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye
Fotó: Lang Márk

Jubileumi Szent Anna-búcsút
tartottak Szentgotthárdon

Albertfalván a ha-
gyományokhoz 
hí  ven idén is meg-
emlékeztek Hollai
Antal pápai káp-
lán, címzetes apát,
esperes, plébános halálának év-
fordulójáról. Sokan vettek részt
a szentmisén, amelyet július 29-
én este tartottak Budapesten, a
XI. kerületi plébániatemplom-
ban. Mihályi György beszámo-
lóját adjuk közre.

A liturgia főcelebránsa és szónoka
Gável Henrik, Albertfalva plébánosa
volt, akivel hat paptársa misézett
együtt – egykori barátai, tanártársai,
tanítványai. Jelen volt Kocsis Imre vá-
ci nagyprépost, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Hittudományi Kara
Újszövetségi Szentírás tudo mányi
Tanszékének vezetője és Écsy Gábor,
a Katolikus Karitász országos igaz-
gatója is.

A szentmisén részt vett Antal atya
hamarosan 97 éves édesapja és a hat
évvel ezelőtt elhunyt plébános test-
vérei is. A helyieken kívül ezúttal is
sokan érkeztek korábbi szolgálati he-
lyeiről: Farkasrétről, Felső krisz ti na -

városból, Esztergomból, Kelen völgy -
ből és Budafok-Felsővárosból is. 

„Adjunk hálát azért, hogy vannak
élő példák a körünkben, olyanok,
akik megsejtették Jézus Mártához
szóló tanításának lényegét. Azt,
hogy van egy jobbik rész, és ha arra
építünk, akkor az egész életünk el-
mélyül a szolgálatban, a testvéri sze-
retetben” – hangsúlyozta Gável
Henrik a Szent Márta liturgikus em-
léknapján tartott homíliájában.

Az egyetemes könyörgések közül
az utolsót az egyik fiatal írta erre az
alkalomra:

„Urunk, hálát adunk Antal atyá-
ért, sokunk lelkivezetőjéért, gyónta-
tójáért és barátjáért, akiben szíved
szerinti pásztort ajándékoztál né-
pednek, aki mindig vár, keres és
megbocsát. Kérünk, hogy alázatos
élete és tanítása, szavai és tettei ve-
zessenek példaként, hogy mi is irgal-
masságod közvetítői és hiteles tanúi
legyünk az emberek számára; neki

pedig add meg az örök élet ajándé-
kát, ahol majd újra találkozhatunk
veled és elhunyt szeretteinkkel.”

A mise után az emberek még so-
káig beszélgettek a templom előtt. Jó
volt látni, hogy mielőtt hazaindultak
volna, egy pillanatra megálltak An-
tal atya emléktáblája előtt a templom
főbejárata mellett, ahol friss virágok
és koszorúk jelezték, hogy sokan há-
lával és szeretettel gondolnak az 56

éves korában elhunyt papra.
Valaki így fogalmazta meg
azt, hogy sok ember számára
miért fontos ma is Hollai An-
tal személye és tanítása: „Mert
egész élete Istenről szóló, von-
zó és hiteles tanúságtétel volt.
Ha rá emlékezünk, ha a köny-
veit olvassuk, megerősödünk
a hitünkben.”

Egybecsengenek ezek a sza-
vak a Szentírás tanításával:
„Emlékezzetek meg elöljárói-
tokról, akik Isten szavát hirdet-

ték nektek. Gondoljatok életútjuk vé-
gére, és kövessétek őket a hitben.”
(Zsid 13,7) Azok számára, akik ismer-
hették Antal atyát, különös megszólí-
tó erővel bírnak ezek a sorok. Hiszen
ahogyan egész élete, úgy az életútja
vége is az Istenbe vetett hitről szólt.
Jól tudta, hogy a komoly és kockáza-
tos műtétet nem biztos, hogy túléli, a
halál közeli valóságának lehetősége
mégsem szorongással és félelemmel,

hanem mély hittel és biza-
lommal töltötte el. Akik
életének részesei lehettek,
azok lelkében kitörölhe-
tetlen nyomot hagyott ki-
magasló tanúságtétele. 

Hollai Antal Budapesten született
1958-ban, mélyen hívő, katolikus
családban. Az esztergomi ferences
gimnázium elvégzése után kispap
lett Esztergomban. Itt szentelték
pappá 1983-ban. Háromévi farkasré-
ti káplánság után két évig érseki
szertartóként szolgált Esztergom-
ban, Paskai László bíboros mellett.
Ezután spiritualitásból licenciát szer-
zett Rómában, a kármeliták Szent
Teréz Egyetemén. Rómából hazatér-
ve felsőkrisztinavárosi plé bá nos -
helyettes volt három éven át, emel-
lett a nunciatúra magyar titkárának
feladatait is ellátta. 1993 és 2001 kö-
zött az esztergomi szeminárium lelki
igazgatói tisztét töltötte be, és taní-
tott a hittudományi főiskolán. 2001-
től Albertfalva plébánosa, kilenc
éven át a kerület esperese volt. 2014.
július 29-én, életének 57., áldozópap-
ságának 32. évében adta vissza lelkét
Teremtőjének.

Fotó: Kocsis Csobánka

Ha rá gondolunk, megerősödünk a hitünkben 
Hollai Antalra emlékeztek Albertfalván 



8 ÖNKÉNTESEK 2020. augusztus 9.

Bárány Béla plébános
hálaadó szentmisét mu-
tatott be július 31-én es-
te Budapesten, a Bos-
nyák téri Páduai Szent
Antal-plébániatemp-
lomban. Az Esztergom-
Budapesti Főegyházme-
gye Szent Erzsébet Kari-
tászközpontja és a Ka-
tolikus Karitász e szer-
tartás keretében köszön-
te meg önkénteseinek
azt az áldozatos szolgá-
latot, amelyet a jár-
ványügyi helyzetben vé-
geztek.  

Loyolai Szent Ignác liturgi-
kus emléknapján Bárány Béla
röviden szólt a szent életútjá-
ról: Ignác baszk nemesi család
szülötte volt. Ifjú korában di-
csőséges katonai jövőről ál-
modott, ám nem az történt,
amit szeretett volna, hanem
az, amit Isten elgondolt neki.
Részt vett Franciaország és a
Habsburg-ház háborújában,
és 1521 pünkösdvasárnapján
egy ágyúgolyó súlyosan meg-
sebesítette. Bár az orvosok
mindent megtettek a gyógyu-
lása érdekében, az egyik lába
megrövidült. Hosszú időre
ágyba kényszerült. Olvasniva-

lót kért, de csak Jézus élete
volt kéznél, egy karthauzi
szerző, Szászországi Ludolf mű-
ve, és egy, a szentek életéről
szóló könyv. Ignác először
kedvetlenül lapozgatta a köte-
teket, de végül egészen a hatá-
suk alá került. Amikor félig-
meddig felépült, először egy
karthauzi kolostor magányá-
ba akart elvonulni. Azután el-
zarándokolt Miasszonyunk-
hoz Arantzazuba és a Mont -
serrat-hegyre. Ez utóbbi köze-
lében fekszik Manresa, ahol
Ignác először csak rövid ideig
akart maradni, de aztán majd-
nem egy egész esztendőt töl-
tött itt. A már-már a kétségig
fokozódó lelki gyötrődés és a
misztikus átalakulás időszaka
volt ez számára. Itt élte át éle-
te legnagyobb kegyelmét: ek-
kor kezdett megnyílni a sze-
me, és értelmében nagy vilá-
gosság támadt. Itt, Manre sá -
ban született meg a Lelkigya-
korlatok című műve, amelynek
egészen különleges jelentősé-
gét bizonyítja, hogy ma is ol-
vassuk, használjuk. Ignác ez-
után felnőtt fejjel tanulni kez-
dett, és a Szentföldre akart
menni. A gondviselés azon-
ban megint közbeszólt, és Ró-
mába vezette. Itt 1534-ben hat
társával együtt megalapította
a jezsuita rendet. Tanításának
újszerűsége miatt az inkvizí-
ció kétszer is bebörtönözte,
ám ő hihetetlen alázattal túlél-

te a megpróbáltatásokat. Az
isteni gondviselés mindig
mellette volt. Amikor 1566. jú-
lius 31-én visszaadta lelkét a
Teremtőnek, már ezer tagja
volt az általa alapított Jézus
Társaságának. 

A plébános hangsúlyozta:
Loyolai Szent Ignácot egész
életében Isten vezette, és a lát-
szólag rossz dolgokat jóra for-
dította. Így van ez a mi éle-
tünkben is, ám sokszor nem
vesszük észre, hogy amikor
kudarc ér bennünket, amikor
a terveink dugába dőlnek, Is-
ten valami nagyobbat akar
tenni velünk. Szent Ignácra
semmi sem lehet jellemzőbb,
mint a jelmondat, amely életé-
nek, a Lelkigyakorlatok szelle-
mének és a jezsuita rendi sza-

bályok fő irányvonalának is
rövid, de találó foglalata:
„Omnia ad maiorem Dei
gloriam – Mindent Isten na-
gyobb dicsőségére!” Kimon-
dani könnyű, ám Ignác meg is
valósította ezt az életében: a
nyereségben és a veszteség-
ben egyaránt felismerte Isten
akaratát. Adja az Úr, hogy így
legyen ez a mi életünkben is –
hangzott el a homília végén.

A szertartáson Márton And-
rea, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Szent Erzsé-
bet Karitászközpontjának
szakmai irodavezetője el-
mondta, hogy a koronavírus-
járvány idején a karitász tíz
kiosztási pontot hozott létre a
főegyházmegye területén.
Ezekre azért volt szükség,

hogy közelebb legyen a tar-
tósélelmiszer-lerakat a rászo-
rulókhoz, és az önkéntesek
gyorsabban tudják kiszállíta-
ni a csomagokat oda, ahová
szükséges. Az önkéntesek öt-
száz családhoz vittek ki tartós
élelmiszert. Negyven cukor-
beteg ember kapott diabetikus
élelmiszerekből összeállított
csomagot. Harmincnégy csa-
ládnak jutott félévnyi pelen-
katámogatás. Lak hatás meg -
tartó támogatás keretében 1,5
millió forint összegű támoga-
tást osztottak ki rászoruló csa-
ládoknak, krízistámogatásra
pedig ugyancsak ekkora ösz-
szeget költött a szervezet.
Gyógyszertámogatásra, vala-
mint védőeszközök vásárlásá-
ra közel négymillió forintot

osztottak szét a rászorulók kö-
zött. A rendszeres gyógyszer-
támogatáson felül hetente
több alkalommal érkeztek
egyedi gyógyszer támogatási
kérelmek is. Az egyéb támo-
gatások között szerepelt pél-
dául a vitamin- és a vetőmag-
támogatás. Ezeken felül a
Szent Erzsébet Karitászköz-
pont látta el kézfertőtlenítő-
vel, felületfertőtlenítővel, száj-
maszkkal és gumikesztyűvel
a főegyházmegye plébániáit,
karitászcsoportjait és érseksé-
gi hivatalát.

A Páduai Szent Antal-
templomban tartott szentmi-
sén harmincöt önkéntes vett át
köszönő oklevelet Csorba Gá-
bortól, az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye karitászigaz-
gatójától és Márton Andreától.
Elhangzott, hogy a veszély-
helyzetben a Bosnyák téri plé-
bánia önkéntesei látták el az
egyik legnagyobb területet.

Csorba Gábor lapunknak
elmondta, hogy a főegyház-
megye karitászigazgatósága
és a Katolikus Karitász veze-
tői, Spányi Antal püspök, a
szervezet elnöke, valamint
Écsy Gábor országos igazgató
úgy gondolták, hogy helyén-
való, ha valamiképpen kö-
szönetet mondanak a rászo-
rulók és a szegények nevé-
ben mind azért, amit a kari-
tász önkéntesei tettek a jár-
ványidőszakban. A veszély-
helyzet alatt a karitász ön -
kéntesek idősebb korosztá-
lyának tagjaira is fokozottan
érvényes volt a „Maradj ott-
hon!” felhívás, ezért igyekez-
tek a háttérből szervezni a
plébánia életét: mozgatták a
fiatalokat, használták a kap-

csolatrendszerüket, és gon-
doskodtak arról, hogy min-
dig legyenek, akik imádkoz-
nak a rászorulókért. Fontos
volt ugyanis, hogy a gyorsse-
gélyekkel együtt a remény, a
szeretet és a vigasz is eljus-
son a nehéz helyzetben lé-
vőkhöz, amit csak Krisztus
és Egyháza tud meg adni az
embereknek.

Csorba Gábor is idézte a jól
ismert Szent Ignác-i jelmonda-
tot, majd hozzátette: a karitász
önkéntesei a tevékeny szere-
tettől vezérelve mindent Isten
nagyobb dicsőségére tettek a
járvány idején. Nem azért,
hogy sütkérezzenek a dicső-
ségben, hanem, hogy szolgál-
hassák az embereket az Anya-
szentegyházban. Munkájuk
során benyomásokat szerez-
hettek a rászorulók lakhatási
körülményeiről, s ezáltal a ka-
ritász vezetői is pontosabb ké-
pet kaphattak arról, hogy mi-
lyen a szociális helyzet a fő-
egyházmegye területén. A ka-
ritatív szervezet a veszély-
helyzet idején személyesen is
kapcsolatba léphetett azokkal,
akik egzisztenciálisan különö-
sen nehéz helyzetbe kerültek.
A segélyakcióban összesen
kétszázötven önkéntes vett

részt, akik ötszáz családot és
harminc intézményt láttak el.

A főegyházmegye karitász-
igazgatója a személyes talál-
kozások lényeges tapasztala-
taként említette meg, hogy az
egzisztenciális nehézségek
mögött általában súlyos lelki
gondok húzódnak meg. Aki
lélekben nincs rendben, annak
az anyagi helyzete is nehéz, és
fordítva. Ezért a jövőben job-
ban odafigyelnek majd a kö-
zösségépítésre és az olyan
programokra, amelyek előse-
gítik az öngondoskodást. 

A szertartáson megjelent
karitászmunkatársak között
meglepően sokan voltak a
hatvanöt évnél idősebbek,
akik a különösen veszélyezte-
tett korosztályhoz tartoznak.
Néhány mondatot váltva ve-
lük, kiderült, hogy a veszély-
helyzet idején egyáltalán nem
féltek, hogy elkapják a vírust,
miközben másoknak segíte-
nek. Az egyik szépkorú hölgy
megfogalmazása szerint kiűz-
te a lelkükből a félelmet az Is-
tenbe vetett bizalmuk és a tu-
dat, hogy jót tesznek mások-
kal. Ugyanő idézte Bárány Bé-
la plébános szavait is: „a kari-
tászmunkatárs Isten meghosz-
szabbított keze”. Majd hozzá-
tette: a kéz pedig a szívben élő
szeretet bőségétől hosszabbo-
dik meg.

Bodnár Dániel
Fotó: Erdős Dénes

Isten meghosszabbított keze: 
a karitászmunkatárs



9KÖZELKÉP2020. augusztus 9.

(Folytatás az 1. oldalról.) 

– Nevelő hatással volt rám,
hogy valóban minden alka-
lommal elindultam, akár esett,
akár fújt. Úgy álltam hozzá,
hogy olyan az időjárás, ami-
lyennek lennie kell. Nagy tel-
jességélményt adott, hogy
mindig más arcát mutatta a
természet, két éven át követni
tudtam az évszakok változá-
sát. Mentem hőségben, téli
fagyban, esőben, szélben, verő-
fényben. Barátságot kötöttem
az időjárással. Megértettem:
nem díszlet, amit jól megválo-
gatunk, hanem benne élünk. 

Hogyan született meg Önben a
döntés, hogy bejárja ezt az utat?
Mi inspirálta?

– Sok minden. Például a
gyerekkorom. Ózdon szület-
tem, és egy, a városhoz csatolt
kis gömöri faluban, Urajon, a
domboldalban nevelkedtem.
Gyakran feljártam a Szent Mi-
hály magasára, ahonnan gyö-
nyörű kilátás nyílik a Bükkre.
Pannonhalmán körpanorámás
dombtetőn lakom. A hegyek
hozzátartoznak az életemhez.
Az inspirációk között volt to-
vábbá a Másfélmillió lépés Ma-
gyarországon című televíziós
sorozat is, amely már gyerek-
ként lebilincselt. Fontosak
emellett az elődök példái: a
bencések hagyományosan
nagy túrá zók. Po lán Hildeb -
rand atya ötvenéves korában
járta végig a kéktúrát. Mégis
eltartott egy darabig, amíg a
döntést meghoztam. Éppen
harmincöt éves lettem, amikor
elindultam az úton, és a szer-
zetesi közösségünkben is új
szakasz kezdődött ekkor az új
főapát megválasztásával.

Mit visz magával az útra a túrá-
zó? 

– Ahogy nőtt a megtett ki-
lométerek száma, úgy tisztult
le bennem, mi mindenre van
szükség az úton. Megtanul-
tam, hogy csak a legszüksége-
sebbet vigyem magammal,
akkor is, ha nem tudom, mi
vár rám. Az első túraszakasz
harmadik estéjén az ismerős
vendéglátómnál hagytam a
csomagom majdnem felét.
Minden dekát érzek a háta-
mon, a vádlimban. Ezért ma
már meggondolom, mi az,
ami valóban szükséges, mi
nélkülözhető, és mi felesleges.
A ráhagyatkozást kell erősíte-
nie magában az embernek,
nem pedig a magával cipelt
holmi súlyát növelnie.

Akkor is, ha így kevesebb enniva-
lót visz magával és nincs száraz
zoknija?

– Akkor is. Annál nagyobb
a kaland. Annál többet élünk,
minél inkább teret engedünk
az ajándéknak. Egy hatnapos
túrával kezdtem. A leghosz-
szabb távolság, amit egy nap
alatt megjártam, 37 kilométer
volt Türje környékén. Egy 15
kilométeres szakaszt minden
településtől távoli tájon kellett
megtennem. Erre nem voltam
felkészülve. A hóolvadás után
voltunk, sokszor bokáig érő
víztengereken gázoltam át.
Vaddisznók jártak a közelben.
A nap vége felé teljesen ki-
fogytam a vízből és az enniva-
lóból, már szédelegtem. Nap-
lementekor érkeztem meg a
szálláshelyemre, teljesen kitik-
kadva, de ritka örömmel. Az a
nap megtanított rá, hogy van-
nak határaim, és ezeket tisz-
telnem kell. Nem vagyok ki-
vételesen sportos alkat, ne-
kem napi harminc kilométer a
határ. Perfekcionizmusra haj-
lamos személyiségnek isme-
rem magam, de tisztelnem
kell a nekem ajándékozott ke-
reteket. Ha ezt megtanulom,
bizonyos lemondásokkal sok-
kal nagyobb békére, teljesség-
re és boldogságra jutok.

Mit várt az úttól? Mennyire volt
ez teljesítménytúra és mennyire
zarándoklat?

– Nagy kalandot vártam.
És azt, hogy imádságosan jár-
jam végig az utat, s közben
közelebb kerüljek Istenhez és
önmagamhoz. A gyaloglás ta-
pasztalata segít, hogy testileg
és lelkileg jelen legyek. Isten
ugyanis mindig jelen van. A
kérdés az, hogy én jelen tu-
dok-e lenni Isten számára.
Nehezen szánom rá magam
arra, hogy kimozduljak. A
hétköznapokban hajt a teljesí-
tési vágy. Tudtam, hogy a
kéktúra le fogja kötni a telje-
sítménykényszeremet és fel-
szabadít arra, hogy járjam az
erdőt. Az út számomra mind-
végig imádságos egyedüllét
volt. Újra és újra megéltem a
hétköznapokból való kiszaka-

dást és a megtisztulást. Egy-
egy túrán eleinte még kísér-
nek a folyamatban lévő
ügyek, a teendők, amik nyo-
masztanak, amik még várnak
rám. Ezekre időt kell szánni,
hogy leülepedjenek, hogy Is-
ten előtt kibeszéljem őket. Így
rá tudok lelni valami nagy
egységre, békére Istennel és
belső önazonosságra. Ez lehe-
tővé teszi, hogy arra koncent-
ráljak, ami körülvesz, és meg-
újult figyelemmel járjak az
úton, majd letisztultan érkez-
zem haza. Minden út testi-lel-
ki tisztítókúra volt számomra.
Kiizzadtam magamból a sok
belső mérget, fáradtságot,
gyulladást, ami a szerveze-
temben volt. A túrázás helyre
tette az étvágyamat, az alvás-
ritmusomat, a vérnyomáso-
mat.

Egyedül járt?

– Szigorúan. Itthon mindig
emberekkel foglalkozom, így
kikapcsolódás, ha néhány na-
pot fák, őzek, madarak között
tölthetek. A szálláshelyeken
emlékezetes találkozásokat él-
tem meg, de az úton a háti-
zsák és a bakancs volt a két
társam, lelkigyakorlatos veze-
tőm. Rájuk bíztam magam, ők
tanítottak. A bakancs először
törte a lábam, neki is fájt, ne-
kem is. Aztán elmúlt. Össze-
szoktunk, sok-sok pocsolyán
mentünk át együtt, megvé-
dett. Később elszakadt, varrat-

ni is kellett, és az újabb túrá-
kon újabb szakadások kelet-
keztek rajta. De újra és újra fel
kell venni, este letisztogatni,
megszárítani. Szeretjük a szé-
pet, az újat, de ami igazán so-
kat mond rólunk, az a viseltes
ruhadarab. Ami igénybe van
véve, amiben sok időt töltöt-
tünk. Számomra szimbólum-
má vált a bakancs. Mi az, ami
az életemben szorít, amit a
nap elején nehéz felvenni,
amit nehéz folytatni? Jézus azt
mondja, aki utánam akar jön-
ni, vegye fel a keresztjét. Ben-
nem így hangzott ez a mondat
a túrák hatására: aki utánam
akar jönni, vegye fel naponta
a bakancsát, és kövessen en-
gem. Amikor panaszkodom,
hogy mennyi minden szorít,
rengeteg energiát emészt fel a
belső őrlődés. Ám amint igent
tudok mondani a bakancsra
és a nehéz kilométerekre,
amik előttem vannak, már at-
tól könnyebb lesz az út.

Emlékezetes találkozásokat emlí-
tett.

– Igen, kettőt el is mesélek.
Keszthelyen egy bencés öreg-
diák szüleinél kaptam helyet.
Egy nyolcvan körüli házaspár
fogadott be, a fiaik után most
már az unokáik a diákjaink
Pannonhalmán. Kicsit tartot-
tam attól, hogy nem leszek-e
terhükre. De olyan volt, mint-
ha hosszú évek óta ismernénk
egymást. Szelestei Tamással este

alig tudtuk abbahagyni a be-
szélgetést. Ajándék volt, hogy
megismerhettem. Egy másik
feledhetetlen találkozásra a Ba-
kony egyik kis falujában, Ba-
konykútiban került sor. Ebéd-
időben a buszmegállóban ép-
pen a szendvicsemet ettem,
amikor három furcsa alak kö-
szönt rám. Kérdezgettek, aztán
meghívtak magukhoz meleg
ebédre. Elfogadtam a felajánlá-
sukat. Kiderült, hogy a szelle-
mi fogyatékossággal élők ott-
honában laknak, a gondozó-
jukkal sétáltak a faluban. Leül-
tettek az asztalukhoz, és teljes
nyitottsággal figyeltek, ahogy
ettem. Azzal a spontaneitással
és őszinteséggel vettek körül,
ahogyan a fogyatékossággal
élő felnőttek tudnak jelen len-
ni. Megajándékozottnak érez-
tem magam. Ismerősnek éltem
meg a jelenetet. Már újra úton
voltam, amikor eszembe ju-
tott Rubljov Szentháromság-ikon-
ja. (Ennek alapja az az ószövet-
ségi történet, ahol Ábrahám
Mamré tölgyesében asztalához
hívja vendégeit, a három isteni
alakot – a szerk.)

Úgy fogalmazott, a kéktúra során
„testet öltött Magyarország”, és
említette, hogy az inspirációi között
ott volt Rockenbauer Pál legen-
dás országjáró filmje is. Az utat be-
járva milyen változásokat tapasz-
talt a negyven évvel korábban ké-
szült televíziós sorozatban bemu-
tatott településeken, vidékeken? 

– A kéktúra egyes szaka-
szaira készülve újra megnéz-
tem a filmet. Útközben pedig
figyeltem, miben lett más az
ország a Másfélmillió lépés for-
gatása óta eltelt évtizedek
alatt. Sokfélét tapasztaltam.
Vannak helyek, ahol szinte
semmi sem változott, megállt
az idő. És olyan települések is
akadnak, ahol minden meg-
változott, a falu turistaköz-
ponttá alakult. Láttam nehéz
szociális helyzetben tengődő
településeket is, ahol még bolt
sincs. De élet mindenütt van.
Tanulságos, hogy Kőszegtől a
Balaton-felvidékig, a budai la-
kónegyedeken át Borsod-Aba-
új-Zemplén megyéig társadal-
milag is teljes keresztmetszeti

képet kaptam az országról. 
A népies romantika mára tel-
jesen eltűnt, de sok érték meg-
őrződött.

Hol voltak azok a helyek, ahol szí-
vesen maradt volna?

– Úgy gondoltam, addig
kell mennem az úton, amíg
megtalálom a helyet, ahonnan
már nem kívánkozom el, ahol
nem érzem többé a szükségét,
hogy újabb és újabb helyeket
keressek föl. Ha ráakadok,
persze nem maradhatok, de
abban a tudatban folytatha-
tom az utam, hogy már meg-
találtam azt a helyet, amiért el
kellett indulnom. Zsigeri él-
mény, amikor ráérzünk erre.
Sok szép helyen jártam, amit
nagyon megszerettem, de
olyan, ahol azt éreztem, hogy
itt most nyugodtan lekötöz-
hetnek, nem sok. A Csobánc
teteje volt az egyik ilyen,
ahonnan teljes körpanorámá-
ban szinte érinteni lehetett a
csúcsokat. A másik feledhetet-
len élményt egy kora reggel
éltem át a badacsonyi mólón,
egy következőt a Gaja-szur-
dok bejáratánál, végül pedig a
Gömörszőlős és Zádorfalva
közötti dombokon. Ezek a he-
lyek mélységes otthonosság-
gal töltöttek el, úgy éreztem,
hogy a helyemen vagyok, és
amit itt megélek, ahhoz nem
kell hozzátenni semmit.

Gyűjtött emlékeket? 

– Ezt tudatosan elenged-
tem. Sokszor esünk abba a hi-
bába, hogy végigfényképez-
zük az utat, emléktárgyakat
vásárolunk, és nem vagyunk
jelen, nem feledkezünk bele
abba, amit éppen átélünk.
Igyekeztem ezt elkerülni. A
bélyegzőfüzet, a rojtosra lapo-
zott térkép örök emlék marad.
Van néhány fotóm is, a legfon-
tosabb pedig a naplóm. Ked-
venc krimi szer zőm, Aku nyin
nyomán három részből álló
bejegyzést írtam mindennap.
Egyrészt arról, hogy mit látok,
mi vesz körül. Másrészt arról,
mi történt velem, kikkel talál-
koztam, végül pedig arról,
hogy mit tanultam, mi járt a fe-
jemben, mi volt az adott nap
szellemi hozadéka.  A naplóm
mellett a túra szellemi gyümöl-
cse lett egy könyv is. Tevékeny
jelenlét címmel jelent meg a
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve. Krisz-
tus valóságos jelenlétéről írtam.

Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila

Jelen lenni Isten számára 
a gyaloglás közben is

Gérecz Imre bencés szerzetes, aki teljesítette az Országos Kéktúrát 

Loyolai Szent Ignác levele egy
mai jezsuitához – ez Karl
Rahner jezsuita, filozófus, a
XX. század egyik legfontosabb
katolikus teológusa írásának a
címe, amelyből a Vigilia folyó-
irat közösségi oldalán tettek
közzé egy részletet.

Én, Loyolai Ignác megpróbálok el-
mondani néhány dolgot magamról
és a jezsuiták mai feladatáról, ha
még ragaszkodni akarnak ahhoz a
szellemhez, amely bennem és első
társaimban egykor meghatározta a
rend kialakulását. (…)

Találkoztam Istennel; magát Is-
tent tapasztaltam meg.

Már akkoriban is különbséget
tudtam tenni maga Isten és a valami-
képpen rámutató szavak, képek,

korlátozott és részleges tapasztala-
tok között. Tapasztalatomnak persze
megvolt a története, szerény kezde-
tekből indult; úgy beszéltem és ír-
tam róla, hogy az most már persze
megindítóan gyerekesnek tűnik szá-
momra, s csak távolról sejteti meg,

amit mondani akar-
tam. De azért igaz:
Man rézától fogva fo-
kozódó mértékben és
egyre tisztábban meg-
tapasztaltam Isten for-
ma nélküli felfoghatat-
lanságát.

Magát Istent. Magát
Istent tapasztaltam
meg, nem a róla beszé-
lő emberi szavakat.

Őt és azt a semmire
vissza nem vezethető

szabadságot, amely Istené, és csak
Isten jóvoltából tapasztalható meg.
Őt magát tapasztaltam meg, noha a
színről színre látás, amelyben most
van részem, egészen más (és mégis
ugyan az); de nem akarok teológiai
előadást tartani erről a különbségről.

Azt mondom: így volt; sőt, azt is ki-
mondom: ha nem rejtett ateizmuso-
toktól fűtött kételyeitekkel viszo-
nyultok ahhoz, amit mondtam, ha-
nem feladjátok kételyeiteket, nem-
csak elméleti téren, hanem az élet
keserű valóságában is, akkor ti is
megtapasztalhatjátok ugyanezt.

Közvetlenül megtapasztaltam Is-
tent.

Azt hiszem, ez az egészen egysze-
rű, voltaképpen mégis hallatlan meg-
győződés alkotja a magvát annak,
amit az én lelkiségemnek szoktatok
nevezni. Az egyházi vallásosság tör-
ténetén belül vajon régi vagy új-e,
amiről beszélek? Magától értetődő
vagy megdöbbentő? Vissza fog-e
szorulni a jelen és a jövő Egyházá-
ban, mert szinte már senki nem tudja
elviselni, hogy némán egyedül le-

gyen Isten színe előtt, s ezért az egy-
házi közösségbe próbál menekülni,
jóllehet a közösségnek valójában
olyan emberekből kellene állnia, akik
közvetlenül találkoztak Istennel, nem
pedig olyanokból, akik arra használ-
ják az Egyházat, hogy végső soron
ne kelljen szembenézniük Istennel és
szabad felfoghatatlanságával?

Barátom, engem már nem foglal-
koztatnak ezek a kérdések, s ezért
választ sem várok rájuk; nem az eljö-
vendő egyháztörténet prófétájaként
beszélek. Nektek azonban foglalkoz-
notok kell ezekkel a kérdésekkel, s
válaszolnotok kell rájuk: teológiai
szempontból világosan és konkrét
döntést hozva.

Forrás: 
Vigilia szerkesztőség 

Facebook-oldala

Magát Istent tapasztaltam meg, nem emberi szavakat 
Loyolai Szent Ignác levele Karl Rahner tollából
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A szerkesztőség

Egyházi zenei rovatunkat 
Mértékadó című 

kulturális mellékletünkben 
olvashatják.

A BUDAPEST-KELENFÖLDI SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA
EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ URNATEMETŐJÉBEN

URNAFÜLKÉK MEGVÁLTÁSÁT,
valamint

ZÁRTSZÓRÁSOS TEMETÉS LEHETŐSÉGÉT KÍNÁLJA.
Temetőnk minden nap 8 – 18 óráig látogatható.

Urnairoda nyitvatartási ideje
Hétfő – péntek: 10 – 16.30 óráig. Telefon: 1/203–8912

Plébániairoda nyitvatartási ideje
Hétfőtől péntekig: 10 – 11.30 és 13.00 – 16.30. Tel./fax: 1/203–8915

Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00

Hétköznap: 7.00 és 17.00. Szombaton 7.00, 18.00
Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
Internet: http://szentgellert.plebania.hu

E-mail: szentgel@hu.internet.net

IMAÓRÁK
Kútvölgyi Szűz Mária-engesztelőkápolna: engesztelő virrasz-

tás hazánk lelki megújulásáért minden csütörtökön 20 órától pénte-
ken 5 óráig az Oltáriszentség előtt. 22 órakor szentmise.

Imavirrasztás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra ké-
szülve a Szent István-bazilika Mária-kápolnájában (1051 Budapest,
Szent István tér 1.) minden csütörtökön 20 órától pénteken hajnali
5 óráig. 21 órakor szentmise. Mindenkit szeretettel várnak!

A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja minden
programját megtartja. Változatlan időpontokban, továbbra is ottho-
nainkban imádkozunk. Az imaanyagot, aki velünk tart, megkapja. A
résztvevők áldást kapnak a megadott időpontban az Oltáriszent-
séggel. Honlapunkon keresztül elérhetőek vagyunk (www.szere
tetlang.info.hu). Programok: augusztus 6-án, csütörtökön 18 órakor
szentségimádás, Szeretetláng imaóra; augusztus 7-én, pénteken
17.30-kor az öröm útját járjuk; augusztus 19-én, szerdán 18 órakor
szentségimádás hazánkért; augusztus 27-én, csütörtökön 18 óra-
kor megemlékezés Glattfelder Gyula püspökről – kápolnánk meg-
álmodója és megvalósítója –, halálának 77. évfordulóján.

Az elváltak és egyedül maradtak első keddi szentmiséje és ta-
lálkozója a nyári szünet után szeptember 1-jén 18 órakor lesz a bu-
dapest-belvárosi Szent Mihály-templomban (V. kerület, Váci u.
47/b).

BETEGEK SZENTSÉGE
A budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-temp-

lomban (V. kerület, Március 15. tér), augusztus 15-én, a templom
búcsúünnepén a 10 órakor kezdődő szentmisén kiszolgáltatják a
betegek kenete szentségét.

BÚCSÚ
Osliban, a Mosolygós Szűzanya rábaközi kegyhelyének

Nagyboldogasszony-napi nagy búcsúját augusztus 16-án, vasárnap
tartjuk. A délelőtt 10 órakor kezdődő szabadtéri szentmisét celeb-
rálja és a szentbeszédet mondja P. Lőrincz Pál OSB. Az alkalomra
szeretettel hívjuk a helybelieket és zarándokokat. A járványveszély
miatt szabadtéren is tartsuk meg a szociális távolságot, vagy ha ez
nem lehetséges, használjuk a magunkkal hozott maszkot. A temp-
lomon belül liturgikus eseményt nem tartunk, az ilyenkor szokásos
délutáni osli vesperást is ezúttal elhagyjuk.

LELKIGYAKORLAT
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: Augusztus 12-én 18 órától

15-én 13 óráig: Eucharisztia és misszió egy karizma fényében. Kiss
Imre atya, teológiatanár, fokolarinó pap lelkigyakorlata. Augusztus
20-án 18 órától 23-án 13 óráig: Jézus gyógyít. Gál Péter atya lelki-
gyakorlata. Szeptember 7-én 18 órától 10-én 13 óráig: Gyónás és
irgalom. Kovács Cs. Albert atya lelkigyakorlata.

VÁLTOZÁS! Szeptember 11-én 18 órától 13-án 13 óráig: A fatimai
Szűz. Ocsovai Grácián ferences atya lelkigyakorlata. Szeptember
24-én 18 órától 27-én 13 óráig: Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abor-
tusz okozta fájdalomból. Lelkigyakorlat Kovács Ferenc diakónus és
Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó vezetésével.
Október 22-én 18 órától 25-én 13 óráig: Jézus Krisztus megszaba-
dít. Gál Péter atya lelkigyakorlata. Elérhetőség: 06/26-383-212,
06/30-466-0749

Szellemi harc 2.0 – Varga László megyéspüspök nyári lelkigya-
korlatát 2020. augusztus 13-ától 15-éig rendezik meg a kaposvári
Szent Imre-templomban (7400 Kaposvár, Németh István fasor 2.). A
lelkigyakorlatot az aktuális járványhelyzet függvényében személye-
sen élőben, vagy online közvetítés által lehet követni. Bővebb infor-
máció: https://kaposvar.egy hazmegye.hu /index. php/hirek/ item /462-
szel lemi-harc-2-0-varga-laszlo-megyespuspok-nyari-lel ki gyakorlata

KÉPZÉS
A székesfehérvári Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam

2020 szeptemberétől első évfolyamot indít. Minden olyan jelentke-
zőt várunk, aki a szent liturgia és az egyházzene iránt elkötelezett-
séget érez. Érdeklődés esetén a megadott címre elküldjük a jelent-
kezés pontos feltételeit, továbbá a jelentkezési tájékoztató és a je-
lentkezési ív az egyházmegye honlapjáról letölthető. Postacím:
Egyházmegyei Kántorképző Tanfolyam (8000 Székesfehérvár, Vá-
rosház tér 5.) E-mail: wjanos@freemail.hu vagy wasztljanos @
gmail.com

MEGHÍVÓ
A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány tisztelettel és sze-

retettel meghívja Önt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szushoz és a 2020. évi Covid–19-világjárványhoz kapcsolódó gyer-
mekrajz-kiállítás könyvbemutatóval egybekötött megnyitójára. Hely-
szín: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely, Ferences Galéria,
Nagyboldogasszony-ünnep, 2020. augusztus 16., vasárnap. A kiál-
lítást Erdő Péter bíboros, prímás 11 órakor kezdődő ünnepi szent-
miséje után megnyitja Orosz Lóránt kegyhelyigazgató.

OKTATÁS
Felvételt hirdet a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium a

2020/2021-es tanévre. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartá-
sában működő intézménybe azoknak a diákoknak a jelentkezését
várják, akik felsőoktatási tanulmányaik magas szintű végzése mellett
elfogadják a szakkollégium keresztény értékrendjét, vállalják a szak-
kollégium tanulmányi, kulturális és közösségi programjaiban való
részvételt és a roma társaikkal való közös diákéletet. Jelentkezni a
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium honlapján (www.szkrsz.hu)
az online felület kitöltésével lehet. További tájékoztatás a
titkarsag@szkrsz.hu e-mail-címen és a 06/20-450-4533 telefonszá-
mon kérhető. A jelentkezés a férőhelyek betöltéséig folyamatos.

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

GONDOZÁS
FRISS NYUGDÍJAS NŐ idős néni segítségére lenne itthon
vagy külföldön. T.: 06/20-216-6947

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

EGYÉB
PARLAMENTBEN DOLGOZÓ, elvált anyuka örökösödési
szerződést kötne idős úrral vagy hölggyel. T.: 06/30-680-5115

SZOLGÁLTATÁS
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁST, kertrendezést vállalunk Budapes-
ten. T.: 06/70-633-2244
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál
is. T.: 06/1-213-5726

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

Küngösön július 24-én felavatták Árpád-házi
Szent Kinga szobrát.

A Katolikus Egyház július 24-én üli meg Ár-
pád-házi Szent Kinga ünnepét, amely Küngö-
sön különösen fontos, hiszen itt található Ma-
gyarország egyetlen Szent Kinga-temploma.

Idén a helyi Szent Kinga Egyesület össze-
kapcsolta a búcsúi szentmisét a szobor avatásá-
val. Szent Kinga és Szent II. János Pál pápa erek-
lyéjével körmenetet tartottak, amelynek végál-
lomása az avatandó köztéri alkotásnál volt. A
szobrot Ajtós József László rátóti prépost, a virá-

gokat Tömördi Viktor OFM áldotta meg. Az ün-
nepen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára, Kontrát Károly államtitkár,
Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Jerzy
Snopek budapesti lengyel nagykövet, Rónayné
Słaba Ewa lengyel nemzetiségi parlamenti szó-
szóló, valamint az ószandeci (Stary Sącz) Szent
Kinga Egyesület küldöttsége.

Az ünnepi szentmisét Beke Zsolt plébános
mutatta be, akit 2020. augusztus 1-jével Ud-
vardy György veszprémi érsek áthelyezett Ne-
mesgulácsra. Az eseményen jelen volt továbbá
Medveczky Miklós, augusztus 1-jétől balatonke-
nesei plébános, akihez a területi átrendeződé-
sek miatt Küngös is tartozik.

A temető parkolója mellett kapott helyet az
a templom felé néző szoborfülke, amelyben
Árpád-házi Szent Kinga szobra áll. Az alkotás
Pap Csaba miskolci szobrász munkája. A len-

gyel fejedelemasszonyként ábrázolt szent a
küngösi templomot tartja a kezében.

A szentmise végén Soltész Miklós köszöne-
tet mondott azért, hogy „míg máshol szentjeink
szobrát meggyalázzák, addig mi felismertük:
nekünk nem ezen az úton kell haladnunk”.
Rónayné Słaba Ewa lengyel nemzetiségi szó-
szóló elmondta, hogy számára különösen ked-
ves Küngös és temploma; szerinte ezen a he-
lyen lehet a leginkább megélni a lengyel és a
magyar nép baráti szeretetét. Küngösön renge-
teg barátság született és sok lengyel zarándok

fordult meg itt. Rónayné Słaba Ewa oklevelet
adott át Beke Zsoltnak a lengyel–magyar barát-
ságért végzett sok munkája elismeréseként.

A beszédek után Kámánné Szőke Katalin, a
Szent Kinga Egyesület döntéshozó bizottságá-
nak elnöke Takács Zoltán Balázs egyesületi elnök-
kel közösen adta át az elismeréseket, amelyeket
a szervezet 2018 óta adományoz az általuk ki-
emelkedően fontosnak tekintett munkát vég-
zőknek. Az idei évben Márfi Gyula nyugalma-
zott veszprémi érseket Szent Kinga-díjban ré-
szesítette az egyesület. Díszoklevelet vehetett át
Szabó Gergely Attila, Küngös polgármestere, va-
lamint Mieczysław Witowski, az ószandeci Szent
Kinga Egyesület elnöke.

Az ünnepi köszöntők után Küngös Község
Önkormányzata vacsorára várta a híveket, va-
lamint az állami és egyházi elöljárókat.

Forrás: Szent Kinga Egyesület
Fotó: Ovádi Péter/Swkinga.hu

Szobor Szent Kingának 
az egyetlen róla elnevezett

magyar templomnál
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A Józsefvárosban született, ott
töltötte gyermekkora egy részét,
ahogyan egyik versében (Szülő-
föld) felidézi. Milyen családból
származott? Vallásos nevelést ka-
pott gyermekként?

– A Szentkirályi utca 47.
szám alatt laktunk. Ott ma
egy nyomda van, akkor peda-
gógus-vendégház volt Tanítók
Háza néven. Ennek nagy-
apám először az igazgatója,
majd a gondnoka volt, később
már az sem. A kommunisták
térhódításával párhuzamosan
mi a nagyszüleimmel együtt
kiszorultunk Rákospalotára.
Hatéves koromban kezdtem
iskolába járni, a Mária Terézia
térre, amit nem sokkal ezután
neveztek át Horváth Mihály
térré. Büszke voltam a katoli-
kus mivoltomra, mert Horváth
püspök volt, bár nem tudom,
fölszentelték-e. Akkor még azt
sem tudtam, hogy szabadkő-
műves is volt, ma már nem
vagyok büszke rá. A kérdésé-
re visszatérve, édesapám tiszt-
viselő hivatalnokként dolgo-
zott a Magyar Postánál, ké-
sőbb egy másik vállalatnál.
Édesanyám a természettudo-
mányi karra járt, tanárnő sze-
retett volna lenni, de amikor
férjhez ment, abbahagyta az
egyetemet. Hárman voltunk
testvérek, én vagyok a közép-
ső, a nővérem él még, az
öcsém tavaly halt meg. A szü-
leim hívők voltak, minket is
ebben a szellemben neveltek.
Mivel Rákosi elvtársék a gye-
rekkoromban már keményen
garázdálkodtak, különösen
édesanyám nagyon félt. Öcs-
csét az oroszok elvitték hadi-
fogságba, bátyját – a kereszt-
apámat – viszont a hazai
kommunisták bebörtönözték,
éveket töltött bezárva. A Föld-
művelésügyi Minisztérium
1948-as perének lett ártatlan
áldozata.

Szüleinek vallásossága azt is je-
lentette, hogy rendszeresen jártak
templomba?

– Igen, szentségekhez is
rendszeresen járultak, de én
nem ministráltam. Második
osztályos koromban lettem el-
sőáldozó. Hittem Istenben, Jé-
zus Krisztusban, a szentsé-
gekben. Mégis szükségem
volt egy nagyobb megtérésre.

Ez mikor és hogyan következett
be?

– Sok keresztény szellemi-
ségű könyvünk volt, többek
között Tóth Tihamér írásai.
Ezeket olvastam. Szegény
édesapám nem is sejtette, mi-
lyen mély benyomást tesznek
rám ezek a művek. Mivel nem
járhattam hittanra, bevezette,
hogy esténként felolvas ne-
künk a vallásos kötetekből.
Nagyon szerettük ezeket az
alkalmakat. Mivel azonban
gátlásos gyerek voltam, nem
nagyon látszott rajtam, hogy
milyen mélyen hatott rám az
édesapám hite. Később mégis-
csak láthatta a gyümölcsét,
mert igent mondtam az Úr hí-

vására, és bejelentettem, hogy
pap leszek. Először azonban
elvégeztem a vegyészmérnöki
szakot a műszaki egyetemen,
diplomát is szereztem. A hi-
tem közben egyre erősödött.
Sokat jártam a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárba, és sok ke-
resztény szellemiségű könyv-
re bukkantam. Úgy látszik, a
kommunisták figyelme nem
terjedt ki mindenre, nem tud-
ták hiánytalanul felszámolni a
klerikális reakció ideológiáját.
Miközben a vegyészmérnöki
szakra jártam, elolvastam töb-
bek között Schütz Antal Dog-
matikáját, Kecskés Pál filozófia-
történetét. A vegyészmérnöki
diploma megszerzése után je-
lentkeztem a szemináriumba,
fel is vettek. Egyidőben ott-
hagytam a szemináriumot,
mert túl komornak találtam
az ottani légkört, de végül
visszamentem, és 1969-ben
váci egyházmegyés pappá
szenteltek. (Azóta az egyház-
megyék határainak változása
miatt átkerültem az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházme-
gyébe.)

Ezek szerint lassan erősödött meg
Önben a papi hivatástudat?

– Igen. A vegyészmérnöki
szakot azzal a gondolattal vé-
geztem el, hogy ki tudja, mire
lesz jó. A diplomám ma is
megvan a szekrényben. Végül
nem használtam semmire.
Szüleim, ha nem is túl lelke-
sen, de tudomásul vették a
döntésemet, hogy pap leszek.
A papi hivatást nagyra tartot-
ták, de édesanyám féltett, és
nem egészen alaptalanul,
mert a 60-as évek elején még
voltak papok elleni perek.
Amikor azonban a szeminári-
umba kerültem, már enyhült
a légkör.

Az már a kádári puha diktatúra
kezdeti szakasza volt. Hogyan
emlékszik vissza erre az időszak-
ra?

– Nem lehet mondani,
hogy az Egyház szabad lett
volna, de az biztos, hogy la-
zultak a bilincsek rajtunk.
Nem kerültem börtönbe, an-
nak ellenére sem, hogy ak-
koriban egy titokban fel-
szentelt dominikánus be-
szervezett a Domonkos-
rendbe. Eljutottam odáig,
hogy három évre fogadal-
mat tettem, de az örökfoga-
dalmat nem tettem le, mert
nem találtam azt a barátsá-
gos, szeretetteli közeget,
amely segített volna a hiva-
tásom kibontakozásában.
Voltak paptársaim, akikről
tudtam, hogy titokban do-
minikánusok, de erről egy-
más között sem lehetett be-
szélnünk, és ez groteszk
volt, nem jött létre közösség.
Biztos vagyok benne, hogy
az akkori titkosszolgálat tu-
dott rólunk, de valamilyen,
általam nem ismert ok miatt
nem buktatott le bennünket.
Ez a bizonyos puha diktatú-
ra lényege: ha nem volt mu-
száj, nem avatkoztak be.

Egyidőben a magyar evangelizáló
gitáros zene megteremtőjének,
Sillye Jenőnek volt a szerzőtár-
sa, és többek között három na-
gyobb lélegzetű alkotásnak – Per-
zsa oratórium, Kristályóriás,
Jöjj, Lángoló! – a szövegkönyv-
írója. Hogyan és mikor került
kapcsolatba Jenővel?

– A 60-as, 70-es években
Tóth József „kereten kívüli”
atya Újpesten működtetett
egy egyházi kórust. Egyszer
elmentem megnézni őket. Je-
nő is ott volt, sok más fiatallal
együtt. Így ismerkedtünk
meg, és lassan megszületett a
három, Ön által említett mű: a
Perzsa oratórium karácsonyi
misztériumjáték, a Kristályóri-
ás húsvéti, a Jöjj, Lángoló! pe-
dig pünkösdi. Verset írtam Je-
nő Szent Imréről, Szent Margit-
ról szóló zenéjéhez is. Ezek al-
kotása közben számos lírai
vers is született, amiket nem
szántam megzenésítésre. Sze-
reztem viszont dalszövegeket
is, amelyek közül Jenő többet
megzenésített, egy részüket
rendszeresen énekelte a kon-
certjein. A többi nem vált is-
mertté.

Milyen volt a kapcsolata Jenővel?

– Közös témákkal foglal-
koztunk. Elmentem néhány
koncertjére, egyfajta lelki kap-
csolat is kialakult közöttünk,
bár ez nem volt valami erős.
Jenő kiváló dalokat szerzett,
mindmáig sokan és lelkesen
éneklik a szerzeményeit. Szí-
vesen írtam szövegeket a dal-
lamaira, de úgy éreztem, nem
lenne jó, ha teljesen ráállnék a
gitáros, ifjúsági vonalra. Ám
ma is az a véleményem, hogy
nem csak a gregorián az
egyetlen egyházi zene. A II.
vatikáni zsinat is világosan ta-
nítja, hogy másfajta zenei
irányzatok is megengedhetők.

A kádári rendszer, bármennyire
puhának nevezzük is, nem vette
jó néven, ha az Egyház a fiatalok-
kal foglalkozik. Ön viszont az
evangelizáló zene révén intenzív
kapcsolatba került a fiatalokkal.
Hogyan viszonyult ehhez az Ál-
lami Egyházügyi Hivatal?

– Nem lettem ugyan érsek,
nem futottam be egyházi kar-
riert, de más következménye
nem volt. Többször ellátogat-
tak hozzám a Belügyminisz-

térium emberei, de nem tör-
tént semmi különös, nem
esett bajom, nem tettek elle-
nem adminisztratív lépéseket.
Ami a fiatalokhoz fűződő
kapcsolatomat illeti: szeret-
tem őket, ám mivel zordon -
bordon természetem van, ne-
hezen tudtam a szívükhöz
férkőzni. Sok minden történik
egy fiatal életében, többek kö-
zött együtt kell élniük a sze-
xuális problémákkal, és e té-
ren én nem voltam szakava-
tott. Tanítottam nekik az er-
kölcstant, de nem tudtam iga-
zán segíteni rajtuk. Nem
zsémbes vénasszonyként vi-
szonyultam hozzájuk, de
megalkuvásmentesen adtam
elő nekik az Egyház tanítá-
sát. Ma is ugyanazt monda-
nám nekik, mint negyven-öt-
ven évvel ezelőtt, mert az
igazságból nem lehet enged-
ni. Csak ma már jobban fáj-
na, mint akkor, mert közben
felismertem, hogy a fiatalok-
nak mennyire nehéz megtar-
tóztatniuk magukat a szexu-
ális élettől a házasság előtt,
és nem is látják az értelmét.
Sokkal nagyobb együttérzést
tanúsítanék irántuk, ám en-
nek ellenére sem mondhat-
nék mást. A szexuális kap-
csolatnak ugyanis rendkívül
mély erkölcsi üzenete van:
egész lényemmel szeretlek
téged, egész lényemmel befo-
gadlak, és egész lényemmel
neked ajándékozom magam.
Ezt nagyon szépen megfogal-
mazta Szent II. János Pál pápa
A test teológiája című tanításá-
ban. Magam is ebből értet-
tem meg igazán a keresztény
szexuális erkölcs lényegét:
hogy a szexuális aktus szim-
bólum, amivel lehet igazat
mondani, de lehet hazudni is.
Hazuggá válik, ha valaki a
másiktól megkapja, de közben
maga nem tartja meg a házas-
társi hűséget. Ma már világos
számomra, hogy ez nagyon-
nagyon nehéz, de lehetséges.
Ismerek olyan házastársakat,
akik képesek erre.

Ön költő és pap is. Hogyan fér
meg a lelkében egymás mellett ez
a két hivatás? Hiszen az egyik
nem ismeri a korlátokat, sem fan-
táziában, sem érzésekben, sem
gondolatokban, míg a másikban
szigorú előírások, dogmák is jelen
vannak, és alapvetően szükséges
hozzá az engedelmesség és az alá-
zat is.

– Nem vagyok határokat
nem ismerő költő, az engedel-
mességnek pedig a híve va-
gyok. Gyakran eltekintek egy-
egy szó, kifejezés leírásától,
amikor úgy érzem, az nem
lenne illő egy pap szájából.
Nem követnék el bűnt, ha leír-
nám, de megbotránkoztathat-
nék vele másokat, ezért helye-
sebb, ha nem használom. A
szövegek alakulnak az ember-
ben. A vers, az adatik, nem
úgy születik, hogy dolgozom
rajta, és felépítem. Egyszerűen
megszületik bennem egy rí-
melő sorpár, majd egymás
után jönnek a rímes sorok. Sík
Sándor írta le ezt a legjobban,
amikor úgy fogalmazott: ő
kapja a verset. Valóban így
van, kapjuk. Nem szeretem
azt a kifejezést, hogy pap köl-
tő. Tartalmilag nincs vele sem-
mi probléma, de olyan, mint-
ha valami két egymástól füg-
getlen dologról lenne szó. Ha
én belvárosi bolti elárusító va-
gyok, és mellette költő is, ak-
kor ez a két hivatás szépen
megfér egymás mellett. Ha
azonban pap vagyok, és költő,
nem elég, hogy elmondom, ez
a kettő vagyok, mert ezek
egységet alkotnak bennem.

Az Elizeus farizeus naplójából
című versciklusában ezt írja:
„Köszönöm a poklot, mely együtt
nő velem, / Köszönöm, hogy el-
hagytál, Istenem…”

– Amint említettem, mor-
cos fickó voltam, de azóta ez
enyhült, ma már sokkal köz-
vetlenebb vagyok. Soha nem
voltam könnyedén kommuni-
káló ember, ez serdülő ko-
romban a lányokkal való kap-
csolatomban is megmutatko-
zott. Nagyon gátlásos voltam,
és papként is sokáig nehezen
találtam meg a hangot a gyó-
nóimmal, a híveimmel. Kü-
lönböző emberi viszonyokban
is átéltem a nehéz kapcsolatte-
remtés poklát. Mindezt meg-
írtam az Elizeus farizeusban.

Az Istentől való elhagyatottság
érzését is megírta itt?

– Az ehhez hasonló elha-
gyatottság érzése mindenki-
nek az életében előfordul.
Desolatio és consolatio. A
desolatio elhagyatottság, a
consolatio vigasztalás. Ezek
váltják egymást. Nem mond-
hatjuk, hogy nincs ilyen, csak

azt, hogyha az ember már
megtalálta a Szentlélek örö-
mét, akkor mindig van vi-
gasztalás, nem válik tehetet-
lenné az élet nehézségeivel
szemben. Meg kell tanulnunk
együtt élni a szenvedéssel, te-
kintetünket Jézusra, az ő ke-
reszthalálára vetve. Nagyon
sok szent valósította meg ezt,
például Avilai Nagy Szent Teréz
vagy Keresztes Szent János. Te-
réztől sokat tanultam, legfő-
képpen azt, hogy a fájdalom
és a szenvedés nem zárja ki az
örömet. Ő sokat szenvedett,
fizikailag is, mégis a Krisztus
iránti forró szeretet határozta
meg az életét. Keresztes Szent
János még szélsőségesebb; a
szenvedés szükségességéről
azt írja, hogy igent kell tud-
nunk mondani rá. Mihelyt az
ember elfogadta, a szenvedés
lényege már meg is szűnt. Na-
gyon kritikus kérdés, hogyan
viszonyulok a szenvedéshez.
Mondhatom azt: Istenem, én
igent mondok neked, de csak
azzal a feltétellel, ha ez nem
kerül szenvedésbe. Ám ez
nem működik. Így a helyes:
igent mondok neked feltétel
nélkül, és megköszönöm,
hogy el tudom viselni a szen-
vedést. Ez már Isten ajándéka.
Ilyen szempontból sokat segít-
hetnek a szentek, a barátaink,
akik tudják, milyen szenved-
ni, és meg tudnak tanítani
minket a szenvedés elviselésé-
re, illetve arra, hogyan talál-
junk örömet benne.

Mennyire aktív az Ön által létre-
hozott Hét Láng közösség?

– Létezik, de jelenleg mind -
össze öt tagja van. Tekintve
azonban, hogy ez nem tömeg-
mozgalom, hanem misztikus
út, akkor is érvényes, ha keve-
sen vagyunk.

Mi a lényege ennek a közösség-
nek?

– A húsvét. A Széchenyi-
filmben (A hídember – a szerk.)
van egy jelenet. A rendőrfelü-
gyelő megkérdezi Széchenyitől:
Mi az, amiben reménykedik,
gróf úr? A föltámadásban, fe-
leli. A kereszténység lényege a
föltámadás, és nekünk erre
kell alapoznunk. Avilai Szent
Teréz írja: Jézus leggyakrab-
ban a föltámadt alakjában jele-
nik meg előtte, még akkor is,
ha szenvedni látja. A keresz-
tény halál önmagunk oda-
ajándékozása, a föltámadás
pedig az ebből fakadó öröm.
Ezek összetartoznak, nem le-
het elválasztani őket. Szent
Terézt azért szeretem, mert ő
jobban érzékelteti az örömet,
annak ellenére is, hogy hang-
súlyozza: a szenvedést vállal-
ni kell.

Ha végigtekint az életén, milyen
érzések, gondolatok vannak Ön-
ben?

– Semmi mást nem látok,
mint egy gyarló, bűnös ember
életútját. Ami számomra kulcs
és az életem legfőbb tanulsá-
ga, az a pünkösd. A Szentlélek
teszi elfogadhatóvá a keresz-
tet és a föltámadást. Több ver-
semben is megírtam a pün-
kösd örömét.

Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila

Életem legfőbb tanulsága a pünkösd 
Találkozás a 80 éves Kovács Gábor atyával, költővel

A közelmúltban ünnepelte nyolcvanadik születésnapját
Kovács Gábor római katolikus pap és költő, többek kö-
zött a Mágia és hit című könyv szerzője. Betegeskedése
miatt visszavonultan él egy kis zsámbéki házban. Ott-
honában beszélgettünk vele.



12 MOZAIK 2020. augusztus 9.

Pietrelcinai Pio atya történetét, az
életében és a halála után bekövetke-
zett különleges eseményeket jól is-
merik a hívő emberek. 2002. június
16-án Szent II. János Pál pápa avatta
szentté, azóta még nagyobb tisztelet
övezi az egész világon. Korábban
egy másik pápa, XV. Benedek így be-
szélt az akkor harmincöt éves szer-
zetesről: „Pio atya valóban nagy lé-
lek, egyike azon különleges embe-
reknek, akiket Isten időről időre el-
küld a földre, hogy megtérítse az
embereket.”

A spanyol író és újságíró, José
María Zavala Pio atya (A stigmák
szentjének ismeretlen csodái) című,
2010-es könyvében nemcsak a szent-
té avatott szerzetes életének főbb
eseményeit veszi sorra, hanem olyan
megtérésekről, csodákról, kegyel-
mekről is hírt ad, amelyek Pio atya
közbenjárására történtek, és koráb-
ban nem voltak közismertek.

A számos elbeszélés közül az
Aleteia.org nemzetközi katolikus por-
tál emelt ki néhány történetet: olyan
emberek vallomásait, akik életük
fordulópontján, nehéz, szenvedések-
kel, megpróbáltatásokkal teli idő-
szakokban a kapucinus szent köz-
benjárásáért folyamodtak.

Egy hat abortuszon átesett, anorexiá-
val küzdő, alkohol- és drogfüggő lány
gyógyulása:

„Az én történetem nem egy nagy
csoda, hanem kis csodák sora, ame-
lyeket Pio vitt végbe a szívemben. El-
bizakodott voltam, biztosra vettem,
hogy mindent megkapok, amit csak
akarok. Mindenem megvolt, azon az
áron, hogy sárba tapostam az emberi
méltóságot. A szexuális életem telje-
sen zűrzavaros volt. Hat abortuszon
estem át. A szívemben megtagadtam

Istennek ezeket a végtelen ajándéka-
it, és végül nagy megvetést éreztem
önmagam iránt. Gyűlölni kezdtem
magamat, lassacskán elmerültem a
kábítószer és az alkohol sötét szaka-
dékában. Annyira lefogytam, hogy
az orvosom anorexiát diagnosztizált
nálam. Miután elváltam a férjemtől,
egy nálam húsz évvel idősebb ameri-
kai vállalkozótól, Dallasba mentem a
szüleimhez, hogy összeszedjem ma-
gam. Amikor odaértem, olyan vol-
tam, mint egy hulla. A gondviselés
akaratából édesanyám jó barátság-
ban volt egy Fülöp-szigeteki pappal.
Mivel semmi dolgom nem volt, egy
napon elfogadtam a meghívását, és
részt vettem szentmisén egy orvos
lakásában. Santos Mendoza mutatta
be a szentmisét, aki nem sokkal ké-
sőbb felajánlotta, hogy menjek el
hozzá gyónni. Haboztam, mert tizen -
öt éve gyóntam utoljára. Végül el-
mentem hozzá. A gyónás után moso-
lyogva azt mondta nekem, hogy
»egy nagy hal« vagyok, aki kiesett Is-
ten kezéből. Amikor Santos atya
meghalt, megtudtam, hogy ördögűző
volt, és gyónás közben olvasott a
bűnbánó ember lelkében: ezt tanúsít-
hatom is. Neki köszönhetem, hogy
felfedeztem Pio atyát. Pio atya –  Lo-
yolai Szent Ignácon keresztül – életem
nagy szerelmével ajándékozott meg:
a férjemmel, Jesússal. Jesús baszk
származású, jezsuita neveltetést ka-
pott. Született egy lányunk, Ana ma -
ría. Amikor a lányomat nézem, min-
dig hálát adok az Úrnak, hogy meg-
foganhatott ez a nagy szépség a mé-
hemben, amelyet önzésből oly sok-
szor sírrá változtattam.”

Csodás gyógyulás a vakságból:
„Radiológus vagyok, a legfőbb

munkaeszközöm a szemem. Amikor

számos kezelés és beavatkozás után
2000-ben megállapították, hogy a
szememben magas a szemüregi nyo-
más, nagyon megijedtem. Áprilisban
a gondos orvosi kezelés ellenére
rosszabbodott a bal szemem állapo-
ta. Akkor már csak ez a szemem volt
egészséges, és fennállt a veszély,
hogy meg kell műteni. Egy nap
ebédre hívtam egy nagyon kedves
barátomat, akiről tudtam, hogy ami-
óta tudomást szerzett a látássérülé-
semről, imádkozik értem. Kávézás
közben adott nekem egy kis képet
Pio atyáról, amelyen rajta volt egy kis
ereklye a ruhájából. Azelőtt soha nem
hallottam még erről a szerzetesről.
„Fogd, imádkozz hittel, és ő meggyó-
gyít” – biztatott a barátom. Mivel na-
gyon féltem, még aznap éjjel elkezd-
tem mondani a kilencedet. Pár nap
múlva a barátom azt üzente mobilte-
lefonon, hogy tegyem az ereklyét a
beteg szememre. Ismét engedelmes-
kedtem neki. Néhány nappal később
az orvosok nem akarták elhinni,
hogy váratlanul meggyógyultam, a
szemnyomás csökkent. A specialis-
ták meg akartak bizonyosodni a
gyógyulásomról, ezért különféle
vizsgálatokat végeztek rajtam, ame-

lyek megerősítették a csodás gyógyu-
lást. A pontosság kedvéért el kell
mondanom, hogy a szemnyomáso-
mat nem sikerült csökkenteni sem
Spanyolországban, sem az Egyesült
Államokban, ahová elkeseredésem-
ben elmentem kezeltetni magam.
Amikor elmeséltem a barátomnak,
mi történt velem, elmondta, hogy fe-
leségével és a gyermekeivel minden
este kilencedet mondott a gyógyulá-
somért, Pio atya közbenjárását kér-
ve.”

A szent megjelenése előre hirdette
egy kistestvér születését:

„Feleségemmel, Andreával négy
éven keresztül meddőségi kezelése-
ken vettünk részt. Végül 2004-ben
megszületett a kislányunk, Delfina
María Luján. Három évvel később ér-
kezőben volt a második gyerme-
künk, de csalódnunk kellett, Andrea
elvesztette a magzatot. Nagyon ne-
héz időket éltünk. Elmentünk Salta
városába a Tres Cerritos-szentélybe
(Argentína), ahol hatvanezer ember
mondja együtt a rózsafüzért Jézus
Szent Eucharisztikus Szíve és a
Szeplőtelen Szűz Mária tiszteletére.
Láttam, hogy a nővérem, María, aki
zarándokközpontban dolgozik, egy,

Pio atyát ábrázoló szentképet vesz
elő a zsebéből, és odaadja Andreá-
nak, hogy imádkozzon hozzá. Haza-
felé az autóban Delfina, aki csak há-
rom és fél éves volt, azt mondta, lá-
tott egy szerzetest a fa mögött, ahol
korábban az édesanyja ült. Nem tu-
lajdonítottunk jelentőséget az eset-
nek, arra gondoltunk, hogy az ilyen
korú gyerekekre jellemző ez a fantá-
ziálás. Amikor azonban elmondtuk
ezt a nővéremnek, Maríának, ő el-
magyarázta, hogy sok ember látta
már Pio atyát annál a fánál… A
pietrelcinai szenthez szóló imáink
hamar meghallgatásra találtak. A
következő hónapban kiderült, hogy
Andrea ismét gyermeket vár. Szep-
tember 23-ára írták ki a szülést. Ezen
a napon halt meg Pio atya. Elhatá-
roztuk, hogy ha a gyermekünk fiú,
Píónak hívjuk majd, ha kislány, ak-
kor pedig Pía lesz a neve. Pío Santia-
go végül augusztus 1-jén született,
ezért úgy döntöttünk, hogy szep-
tember 23-án kereszteljük meg a La
Plata melletti Szent Pio-templom-
ban. A szertartásra való jelentkezés-
ről másolatot küldtünk San Giovan-
ni Rotondóba, hálánk jeléül.”

A könyv szerzője, José María
Zavala a saját tapasztalatát is meg-
osztja az olvasóval: „Amint a könyv
tanúságtételeiből is kitűnik, az Úr
Pio atya közbenjárására történő be-
avatkozása után az, aki a kegyelem-
ben részesült, valamennyi esetben
más ember lett. Én magam tanúsít-
hatom, hogy a mai napig nem talál-
koztam olyan emberrel, aki a Pio
atya közbenjárására kapott ajándék
hatására ne változtatta volna meg
gyökeresen az életét. Mindenki új
útra tért, szorosabb, igényesebb,
örömtelibb kapcsolatra lépett Krisz-
tussal.”

Forrás: Aleteia.org
Fordította: Thullner Zsuzsanna

Fotó: Vatican News 

Akiért Pio atya közbenjár, az más ember lesz
Az Aleteia nemzetközi katolikus portál osztotta meg a Pio atyához
köthető újabb csodák történetét: olyan emberek vallomásait, akik éle-
tük fordulópontján, nehéz, szenvedésekkel, megpróbáltatásokkal teli
időszakokban a kapucinus szent közbenjárásáért folyamodtak.

Izgatottan várták a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat által
lebonyolított Út az érettségihez
ösztöndíjprogram diákjai az
idei felvételi ponthatárok ki-
hirdetését. A hátrányos hely-
zetű fiatalok tanulmányi elő-
menetelét segítő program ha-
talmas sikereként könyvelhe-
tő el, hogy Dézsi Márkó és Má-
nyi Zsolt egy év felkészülés és
két-két emelt szintű érettségi
után a debreceni, illetve a sze-
gedi egyetemen folytathatja a
tanulmányait.

Az ország legszegényebb
települései között számon tar -
tott Tiszabőn és térségében a
kiemelkedően teljesítő gyere-
keket a Magyar Nemzeti Bank
ösztöndíjprogramja segíti a
továbbtanulásban. A projek-
tet, amelynek fontos része a
mentorok nyújtotta személyes
támogatás, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat valósítja
meg. A tiszagyendai Dézsi
Márkó és a tiszabői Mányi
Zsolt tavaly érettségizett.
Mindketten jelentkeztek egye-
temre, de akkor nem vették fel
őket. Ám lehetőségük nyílt ar-
ra, hogy még egy évig bent
maradjanak a programban,
amelyet ezért csak így emle-
gettek egymás között: „Út az
érettségihez, amely az egye-
tem kapujához vezet.” Kitartó
munkájuk gyümölcse idén be-
érett: Dézsi Márkó felvételt
nyert a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Karára, Mányi Zsolt
pedig a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karára, mentő-
tiszti képzésre.

Ehhez mindkettejüknek két
emelt szintű érettségire volt
szüksége. Ezt biológiából már
tavaly, a ballagás évében letet-
ték, ám ahhoz, hogy kémiából
is sikerüljön, nemcsak szorga-
lomra volt szükségük, hanem
egy tanárra is, aki külön fog-
lalkozott velük. Ennek költsé-
gét az ösztöndíjprogram nél-
kül nem tudták volna fedezni,
így viszont a rendszeres felké-
szítés meghozta az ered-
ményt.

A fiataloknak a program-
ban töltött utolsó év során is
szükségük volt a Máltai Sze-
retetszolgálat munkatársainak
mentorálására. Nekik köszön-
hető például, hogy beszélget-
hettek egy orvossal az egész -
ségügyi hivatással kapcsola-
tos kérdéseikről. A legfonto-
sabb segítséget azonban a lel-
ki támasz jelentette. „Sokszor,
sokan mondogatták: úgysem
fog sikerülni, hogy bejussanak
az egyetemre ebből a térség-

ből és ilyen háttérrel. Biztat-
nunk kellett őket, hogy ne ad-
ják fel, és egy-egy mentori ta-
lálkozás mindig sokat lendí-
tett a helyzetükön. Ha hosszú
idő telt el ezek között, pláne a
járványidőszakban, nagyon
hiányolták a személyes be-
szélgetéseket” – mondta Titi
Katalin, aki Tóvári Dorottyával
együtt vezeti a projektet.

A programban jelenleg hu-
szonegy diák vesz részt. Idén
hatan érettségiztek közülük,

és mindannyian továbbtanul-
nak különböző szakgimnáziu-
mokban, illetve pedagógiai és
családsegítő munkatárs tanfo-
lyamon. Jövőre pedig ők is
közelebb kerülhetnek az egye-

temi felvételhez. Július köze-
pén a Balatonnál töltöttek egy
hetet: pénzügyi ismereteket
sajátíthattak el egy táborban,
ahol a kikapcsolódás mellett
például a vállalkozási alapis-
meretek vagy a tudatos vásár-
lás témáit is feldolgozták, kre-
atív eszközökkel.

A Máltai Szeretetszolgálat
2016 óta van jelen Tiszabőn,
ahol iskolát üzemeltet, fürdőt,
mosodát épített, termelőüze-
meket nyitott, és sokrétű szo-
ciális programmal segíti a tele-
pülésen élő családokat. Az
esélyteremtő projektek egyike
a Magyar Nemzeti Bank támo-
gatásával megvalósuló ösz -
töndíjprogram. A hátrányos
helyzetű fiatalok tanulmányi
előmenetelét segítő projekt ke-
retében a munkatársak havon-

ta több alkalommal találkoz-
nak a fiatalokkal, akiket be-
szélgetésekkel, együtt töltött
idővel, szabadidős tevékeny-
ségekkel, de főleg a személyes
jelenlétükkel segítenek.

Forrás és fotó: Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat

Úgysem fog sikerülni?
Egyetemi felvételt nyert két mentorált tiszabői diák


