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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

Ünnepi szívvel
a Szentháromság
jelenlétében
Új örökfogadalmasok
a domonkos nővéreknél
Hernády Eszter Krisztina OP, Kiss-Albert Ágnes Márta OP és Nagy Éva Benedikta OP örökfogadalmat tett az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Domonkos Nővérek rendjében augusztus
8-án, a budakeszi Havas Boldogaszszony-templomban. Az ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke mutatta be, a homíliát Lukács János jezsuita szerzetes
mondta.
A szertartás elején Veres András püspök
köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta,
„azért vagyunk itt, hogy az örökfogadalmasokkal együtt imádkozzunk, és őértük is,
hogy mindaz, amire most ígéretet, fogadalmat
tesznek, egész életükben az Istenben való örvendezés forrása lehessen”. Szent Pál mondja,
a Szentlélek nélkül még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A keresztény
meditációról
közérthetően

Törekedni a derűre

2. oldal

Bemutatjuk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye újmiséseit

Pannonhalma
adhat inspirációt
a Notre-Dame
újjáépítéséhez

Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
augusztus 15-én a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban pappá
szentelte Kullai Attilát és Marton Arnold Vilmost. A szentelés előtt kérdeztük őket a hivatásukról.

3. oldal

Születéstől
a vértanúságig
Film készült
Bódi Mária Magdolnáról
7. oldal

A papi
áthelyezésekről
Interjú
Farkas László atyával
11. oldal

„Egy filozófiaórán kaptam ajándékba ezt a
kanti mondatot: »Csak vidám szívvel vagyunk
képesek gyönyörködni a jóban.« Törekszem a
derűre, és igyekszem felvidítani az embereket.
Az örömhír terjedését azzal szolgáljuk, ha boldogabbá tesszük egymás életét. A hitet akkor
tudom átadni, ha magam is megélem” –
mondja.
A gyergyószentmiklósi születésű Marton
Arnold Vilmostól nem áll távol a székely kópéság. Évfolyamtársa szerint mindig tudható,
hogy a szeminárium melyik termében van,
mert onnan nevetés hallatszik ki.

Az utolsó vizsgák után, még jóval a szentelés előtt beszélgettünk vele Szegeden. Arnoldban ott az öröm, hogy elért „az útnak arra a
pontjára, ahová vágyott”, de egyfajta aggodalom is él benne: „A realitások ezután jönnek.
Vajon képes leszek helytállni? Hogyan állok ki
az emberek elé? Felnőttem már ehhez a feladathoz? Tudom majd közvetíteni az emberek
felé, amit Isten szeretne?”
Arnold hosszú utat tett meg a szentelésig.
Már gyerekként vágyott a papi hivatásra, ezért
jelentkezett a gyulafehérvári kisszemináriumba, kántoriskolába. Érettségi után mérlegre tette elhivatottságát, majd megkezdte a szemináriumi tanulmányait Gyulafehérváron. Három
és fél év után egy hivatástisztázó esztendőt
Loppianóban töltött, a Fokoláre mozgalom
olaszországi központjában.

Mi, keresztények
a reményből élünk
Beszélgetés a gyémántmisés
Nyiredy Maurus bencés pappal
Nyiredy Maurus bencés szerzetes papot 1960. március
19-én titokban szentelte fel Zadravecz István püspök.
A koronavírus-járvány miatt azonban csak a napokban
volt az ünnepi gyémántmiséje. Az egykori tihanyi alperjellel az apátságban beszélgettünk.
Édesapja, az unitárius családból származó Nyiredy István állatorvos nem sokkal a második világháború után áttért a katolikus hitre,
amikor a felesége, az Ön édesanyja felépült egy súlyos betegségből.
Hogyan történt ez?

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Nagykállón körülbelül 130 fő részvételével rendezték meg
a II. Cigánypasztorációs Lelkigyakorlatot. „Az Eucharisztia ajándéka” mottóval meghirdetett eseménynek augusztus 7. és 9. között adott otthont a Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.
A három napon
előadások és tanúságtételek hangzottak el
többek között a következő témákban: Isten a szeretet. Találkoztam-e már vele,
befogadtam-e őt? Isten közel lép a világ-

hoz, hogy felfoghassuk. Hiszek-e ebben? Miért fontos a
szentségi házasság? Hogyan
élem az Eucharisztia titkát a
hétköznapokban? Miként vezethetünk el másokat is Krisztushoz?
A zárónapon Szocska A. Ábel
görögkatolikus püspök elmél-

kedését hallgathatták meg a jelenlévők.
A főpásztor Lukács evangéliumának azon részéről elmélkedett, amikor az Emmausz felé tartó tanítványok találkoznak a feltámadt Jézussal. Előadásában Szocska A.
Ábel arra a kérdésre kereste a
választ, hogy miként vezethetünk közelebb másokat az
Eucharisztiához. Hangsúlyozta: nem ő, hanem maga Jézus
Krisztus mutatja meg ezt.
(Folytatás a 8. oldalon.)

A szüleim Esztergomban kötöttek házasságot. Mivel édesanyám esztergomi volt, sokat nyaraltam ott. Megismerkedtem
egy bencés atyával, aki megajándékozott a Szunyog Xavér-féle
magyar–latin misszáléval. Ez hatalmas dolog volt az 1950-es
évek elején. Mindennap ministráltam a bazilikában. A kérdésére válaszolva: a háború után édesanyám valóban súlyosan
megbetegedett. Édesapám akkor vidéken volt állatorvos, mi
pedig, édesanyám, a négy évvel fiatalabb húgom és én Budapesten éltünk. Anyám kórházba került. Apám feljött vidékről,
bement hozzá látogatóba, és úgy jött haza, hogy anyu hamarosan meghal. Döbbenet ült a családunkon. Apám azonban, bár
állatorvos volt, olyan ötleteket adott édesanyám orvosainak,
hogy végül is sikerült meggyógyítaniuk. Ezután apám katolizált, és így az egész családunk katolikus lett.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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Kérdezzük meg,
hogyan tudjuk segíteni a világ gyógyulását!
Augusztus 5-én, az egy hónapos szünet után a Szentatya
ismét tartott katekézist a vatikáni Apostoli Palota
könyvtárából. Különleges és aktuális témát választott
ma kezdett elmélkedéssorozata tárgyául, ez pedig a világ
gyógyítása. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását
közreadjuk.
Kedves Testvérek, jó napot
kívánok!
A világjárvány továbbra is
mély sebeket okoz, felfedve
sebezhetőségünket. Sok a halott, nagyon sok a beteg minden földrészen. Megannyi
ember és család él bizonytalanságban a társadalmi-gazdasági problémák miatt, melyek különösen a legszegényebbeket sújtják.
Ezért szemünket szilárdan
Jézusra szegezve kell tartanunk (vö. Zsid. 12,2), és ezzel
a hittel be kell fogadnunk Isten országának reményét, melyet maga Jézus hoz nekünk
(vö. Mk 1,5; Mt 4,17; KKK
2816). Ez a gyógyulás és üdvösség országa, amely már jelen van köztünk (vö. Lk
10,11). Ez az igazságosság és
béke országa, amely a szeretet
jótetteiben nyilvánul meg,
melyek növelik a reményt és
erősítik a hitet (vö. 1Kor
13,13). A keresztény hagyományban a hit, a remény és a
szeretet sokkal többet jelent
érzelmeknél vagy attitűdöknél. Ezek a Szentlélek kegyelme által belénk ültetett erények (vö. KKK 1812–1813):
olyan ajándékok, amelyek
gyógyítanak és gyógyítókká
tesznek bennünket, olyan

ajándékok, amelyek új horizontokat nyitnak meg előttünk, még ha korunk nehéz
vizein evezünk is.
A hit, a remény és a szeretet
evangéliumával való új találkozás kreatív és megújult gondolkodásmód kialakítására
szólít bennünket. Ily módon
képesek leszünk megváltoztatni testi, lelki és társadalmi
gyengeségeink gyökereit. Képesek leszünk gyökereiknél
meggyógyítani az egymástól
elválasztó, igazságtalan struktúrákat és pusztító gyakorlatokat, melyek az emberiség családját és a bolygót fenyegetik.
Jézus szolgálata számos
példát kínál a gyógyításra:
amikor meggyógyítja azokat,
akiknek magas a láza (vö. Mk
1,29–34), akik leprások (vö.
Mk 1,40–45), bénultak (vö. Mk
2,1–12); amikor visszaadja a
látást (vö. Mk 8,22–26; Jn 9,1–
7), a beszédkészséget vagy a
hallást (vö. Mk 7,31–37), valójában nemcsak testi betegséget gyógyít, hanem az egész
embert gyógyítja. Ily módon
visszasegíti őt a közösségbe,
immár gyógyultan; kiszabadítja elszigeteltségéből, mert
hiszen meggyógyította.
Gondoljunk csak a kafarnaumi béna meggyógyításáról

szóló, gyönyörű elbeszélésre
(vö. Mk 2,1–12), melyet a
[mostani, délelőtti] kihallgatás
elején hallottunk! Miközben
Jézus a ház bejáratánál prédikál, négyen elhozzák béna barátjukat Jézushoz; de mivel
nem tudnak bemenni, mert
akkora volt a tömeg, lyukat
csinálnak a tetőn, és leeresztik
a hordágyat a prédikáló Jézus
elé. „Hitüket látva Jézus így
szólt a bénához: »Fiam, bocsánatot nyertek bűneid!«” (Mk
2,5). Aztán látható jelként hoz-

zátette: »Kelj fel, fogd a hordágyad, és menj haza!«” (Mk
2,11).
Milyen csodálatos példa a
gyógyításra! Krisztus cselekedete közvetlen válasz ezeknek az embereknek a hitére, a
feléje táplált reményükre, az
egymás iránt tanúsított szeretetükre. Jézus gyógyít, de
nemcsak a bénulást gyógyítja, hanem mindent gyógyít,
megbocsátja a bűnöket, megújítja a bénának és barátainak
az életét. Mondhatni újjászü-

letést ad nekik. Testi-lelki
gyógyulás ez együttesen, egy
személyes és társas találkozás
eredménye. Képzeljük csak
el, mennyire nőtt ez a barátság és a házban jelenlévők hite Jézus tettének köszönhetően! Gyógyító találkozás Jézussal!
Kérdezzük meg hát magunktól, hogyan tudjuk segíteni ma a világ gyógyulását!
Az Úr Jézus tanítványaiként,
aki a testek és lelkek orvosa,
folytatnunk kell az ő „gyógyító és megváltó munkáját”
(KKK 1421) testi, társas és lelki értelemben.
Az Egyház, bár továbbadja
Krisztus gyógyító kegyelmét
a szentségeken keresztül, és
bár egészségügyi szolgáltatásokat nyújt a bolygó legtávolabbi pontjain, nem szakértő
egy világjárvány megelőzésében vagy kezelésében. Konkrét társadalmi-politikai útmutatásokat sem ad (vö. Szent
VI. Pál: Octogesima adveniens
apostoli levél, 1971. május 14.,
4.). Ez a politikai és társadalmi vezetők feladata. Mindazonáltal az évszázadok során
és az evangélium fényében az
Egyház megfogalmazott néhány alapvető társadalmi elvet (vö. Az egyház társadalmi
tanításának kompendiuma, 160–
208.), melyek segíthetik az
előrehaladást, segíthetnek,
hogy olyan jövőt készítsünk
elő, amilyenre szükségünk
van. Csak a legfontosabbakat
említem meg, melyek szoro-

san kapcsolódnak egymáshoz: a személy méltóságának
elve, a közjó elve, a szegények
előnyben részesítésének elve,
a javak egyetemes rendeltetésének elve, a szolidaritás elve,
a szubszidiaritás elve, közös
otthonunk gondozásának elve. Ezek az alapelvek segítik
a társadalom vezetőit a fejlődés előrevitelében, de – mint
most, a világjárvány idején –
a személyes és társadalmi
kapcsolatok gyógyításában is.
Ezek az alapelvek – bár eltérő
módon – a hit, a remény és a
szeretet erényeit fejezik ki.
A következő hetekben arra
hívlak benneteket, hogy foglalkozzunk együtt a válság által felszínre hozott sürgető
kérdésekkel, különösen a társadalmi betegségekkel. Ezt az
evangéliumnak, a teológiai
erényeknek és az Egyház társadalmi tanítása alapelveinek
fényében fogjuk tenni. Közösen fogjuk megvizsgálni,
hogy katolikus társadalmi hagyományunk miként segítheti
az emberiség családját e súlyos betegségekkel küzdő világ gyógyításában. Azt szeretném, ha a gyógyító Jézus követőiként együtt gondolkodnánk és dolgoznánk, hogy
egy jobb világot építsünk,
mely reményteli a jövő nemzedékek számára (vö. Evangelii gaudium apostoli buzdítás,
2013. november 24., 183.).
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

A keresztény meditációról közérthetően
Szeptemberben Magyarországra látogat Laurence Freeman
bencés szerzetes, a keresztény
meditáció világszervezetének
(World Community for Christian Meditation) vezetője. Előadásaira és lelkigyakorlataira
a munkásságát jól ismerő hazai teológusok írásaival készülünk. Ezúttal Baán Izsák
OSB bakonybéli perjel keresztény meditációról szóló munkáját adjuk közre.
Freeman atya John Main tanítványaként kezdettől fogva az imádságnak azt az egyszerű, tiszta formáját
kereste, amelyet mesteréhez hasonlóan szívesen nevez meditációnak.
Erről tanít a nemrég magyar nyelven
is megjelent könyvében (Belső fény. A
tiszta imádságként végzett meditáció).
A meditáció szó a jelenlegi keresztény gyakorlatban és a magyar katolikus szóhasználatban is sajátos kettősséget hordoz. Egyesekben félelmet kelt, mert sok olyan irányzathoz, spirituális technikához kötődik,
amelyek nem feltétlenül egyeztethetők össze a keresztény imádsággal.
Mások számára viszont szinonimája
a belső, szemlélődő imádságnak, istenkapcsolatuk éltető gyakorlatának,
annak az imamódnak, amelyet főleg
a szemlélődő lelkigyakorlatokon lehet elsajátítani. Miért e kettősség, és
hogyan segíthet a feloldásában a
bencés hagyomány, amelyhez Laurence Freeman és több kortárs lelki
tanító tartozik?
A korai latin hagyományban már
megjelent a meditáció szó, és az imádságnak, illetve a tanulásnak azt a
gyakorlatát jelölték vele, amikor az

Istent kereső ember félhangosan ismételgeti a kinyilatkoztatott Ige valamely részletét, mégpedig kettős céllal: azért, hogy az értelme befogadja,
emlékezete pedig elraktározza a szót,

akadályozására imádkoztak ilyen
módon. Szent Benedek is arról ír a Regulában, hogy a szerzetesek, főleg a
növendékek időbeosztásában időt
kell szánni erre a gyakorlatra.

dő imádságra vonatkozó igeként
(meditari). A Vulgata a héber hágáh
igét és a belőle képzett főnevet fordítja ezekkel a szavakkal. A héber kifejezés az Ószövetségben morgást,

s közben a Szentlélek működésének
köszönhetően az Ige személyes üzenete, lelki jelentése feltáruljon számára. Ez a gyakorlat az egyiptomi szerzetességből került az európai monostorokba, és részben a fiatal szerzetesek képzésében alkalmazták, részben
pedig a kétkezi munkavégzés közben
a gondolatok elkalandozásának meg-

Amikor Benedek természetesen
és nagyon pontos tartalommal használta a meditatio szót, egyáltalán nem
kellett félnie a kereszténységtől idegen tartalomtól, hiszen szerzetesként
a Bibliában, mégpedig a naponta
imádkozott zsoltárokban számtalanszor hallotta és mondta ki főnévi formában (meditatio), illetve az elmélke-

turbékolást, félhangos beszédet jelent, ahol pedig teológiai jelentéssel
bír, ott Isten törvényének, Isten Igéjének mondogatására, fontolgatására, félhangos ismételgetésére utal,
amely a teremtő Istennel való kapcsolat elmélyítésére irányul.
Laurence Freeman ebből az ősi
zsidó-keresztény hagyományból is

merít, amikor arra hívja az imádkozni vágyó embert, hogy naponta legalább kétszer fél órára üljön le, engedje el fantáziaképeit, gondolatait, vágyait, és csendesen mondogasson a
szívében egyetlen szót.
Tanításának lényegi eleme, hogy
színes belső világunktól kissé távolságot véve, kiszolgáltatva magunkat
az egyetlen szóból álló ima egyszerűségének, engednünk kell, hogy a
szívünket beragyoghassa az Ige világossága. Ő a Szentírás utolsó soraiból
választott ehhez igét, a „Jöjj el,
Uram!” jelentésű „Maranatha!” arámi kifejezést, és ezzel imádkozik
mindennap.
Tanítása szerint, aki kitart abban,
hogy ezt az egyetlen szót ízlelgeti,
szertefutó gondolataiból ehhez tér
vissza, és hűségesen elviseli a meditáció szegénységét, az az idő előrehaladtával megtapasztalhatja, hogy
az imádság által a Lélek működni
kezd az életében. Ahelyett, hogy lelki szántóföldjéből kitépné a konkolyt, inkább engedi, hogy a Lélek
ekevasa felforgassa, és felszínre hozzon belőle mindent, ami ott rejtőzik.
A keresztény meditáció világszervezete, amelynek Laurence atya a lelki vezetője, a világ számos országában jelen van, és ennek az imamódnak a tanításával gazdagítja az egyházi közösségek lelki életét. Emellett
tanítják a meditációt hajléktalanoknak, függőségben szenvedőknek,
börtönben fogva tartott embereknek
is. Laurence Freeman magyarországi
látogatása jó lehetőség arra, hogy a
monasztikus hagyományban gyökerező keresztény meditációt itthon is
többen megismerjék.
Fotó: Lambert Attila
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Szűz Mária nemcsak példaképünk,
hanem segítőnk is
Átadták a Szent Adalbert-díjakat Esztergomban
Szűz Mária mennybevételének ünnepén, augusztus 15-én
délelőtt az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent
Adalbert-főszékesegyházban Erdő Péter bíboros, prímás
mutatott be ünnepi búcsúi szentmisét. A főpásztor a
szentmise záróáldása előtt átadta a főegyházmegye
Szent Adalbert-díjait.
Erdő Péter bíboros a szentmise kezdetén többek között
arra figyelmeztetett, hogy földi életünk során azt kell keresnünk, ami az Istennel való
személyes kapcsolathoz vezet.
Hozzátette: a mai nap az esztergomi székesegyház búcsúünnepe is, amely emlékezésre
hív. Ez az ünnep arra az időre
is emlékeztessen bennünket,
amikor Géza fejedelem udvarában megjelent a kereszténység. Így teljesedhet ki a történelmi múlt és Mária mennybevétele révén az újjászületés
ünneplése.
Szűz Mária nemcsak a példaképünk, hanem a közbenjárónk, a segítőnk is. A szentek
közösségének hitében szilárdan bízunk abban, hogy az
üdvözültek a közbenjárásukkal is segíteni tudják a földön
az Egyház tagjait. Szűz Mária
anyai pártfogása számtalanszor megmutatkozott az Egyház történelme során. Magyarország török alóli felszabadulását I. Lipót császár és magyar
király, valamint Boldog XI. Ince
pápa is Szűz Mária segítségének tulajdonította. Kérjük mi is
a mennybe felvett Szűz Mária
közbenjárását hazánkért és az
egész kereszténységért szerte
a világon – hangsúlyozta homíliájában a bíboros.
*
Hagyományosan
Szent
Adalbert ünnepén szokták átadni a bazilika névadójának

nevét viselő kitüntetéseket, ám
idén ez a koronavírus-járvány
miatt nem volt lehetséges.
A díjátadó az augusztus 15-i
szentmise végén volt.
A díjat Paskai László bíboros
alapította 2001-ben. A Szent
Adalbert-érem olyan világi
személyeknek adományozható, akik a főegyházmegyéhez
tartozó valamely egyházi
szervezetet segítve magas
színvonalon járulnak hozzá a
feladatok eredményes ellátásához, a célok megvalósításához, a keresztény értékek gyarapításához. A kitüntetendők
személyére – a beérkező javaslatok elbírálása után – az
erre a célra létrehozott bírálóbizottság tesz javaslatot a főpásztornak.
A bizottság ajánlása alapján
ebben az esztendőben a Szent
Adalbert-kitüntetés kisérem
fokozatát vehette át Bódis Lajos, a Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia képviselő-testületének korábbi világi alelnöke a templom statikai megerősítésének, külső-belső festésének, világítás- és fűtéskorszerűsítésének, valamint
az orgona felújítási munkálatainak irányításáért; a plébániaépület, a közösségi ház és
az emlékmű létrejöttében, a
plébániai ünnepek szervezésében, illetve a templomkert
gondozásában végzett munkájáért; a plébánia dokumen-

tumtárának és a templom történetének összeállításáért.
Cserjési Jenő és felesége,
Cserjésiné Sturm Ildikó a keletnémet katolikus közösségek
és az ottani fogvatartottak segítéséért, a németországi magyar katolikus közösségben
végzett munkájukért, továbbá
a Magyarországról politikai
okokból Németországba távozott, majd a délszláv háború
idején a Délvidékről oda menekült magyarok adminisztratív és anyagi segítéséért lett
kitüntetve.
Horvay Mária a Budapest 6.
kerületi Szent Család Plébánián, majd 25 éven át a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogaszszony Plébánián végzett hitoktatói és ifjúságnevelői munkájáért, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben végzett – kezdetben még
tiltott – kórházi papi betegellátás szervezéséért és segítéséért, valamint a kórház egyházi
fenntartásba adása után az országban elsőként megalakult

kórházi lelkigondozói szolgálat munkatársaként a mai napig végzett munkájáért.
A Szent Adalbert-díj kisérem fokozatában részesült továbbá Kovács Gyuláné, aki 30
éve naponta szolgálja a bajnai
templomot és közösséget.
Munkájával hozzájárult a
templom és a plébánia életéhez. Napjainkban, 80 évesen is
ő a sekrestyés, a harangozó, a
takarító, a házvezető és az irodai munkatárs. A helyi Karitász egyetlen munkatársaként
ő látja el a bajnai és a nagysápi
szegényeket, és szeretettel,
kedvességgel, áldozatkészséggel segíti a rászorulókat.
Kulcsár Mártonné azért a közel három évtizedes szolgálatáért vehette át a kitüntetést,
amelyet az Esztergomi Hittudományi Főiskola, az Esztergomi Szeminárium, a Főszékesegyházi Káptalan, valamint a Főegyházmegyei Hivatal munkatársaként végzett
rendkívüli odaadással, lelkiismeretességgel és emberséggel.

Landesz Gyula mintegy 45
éve segíti a Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébániát a
templom és a plébániaépület
elektromos felújításával és folyamatos karbantartásával,
műszaki és más munkák elvégzésével, valamint sekrestyésként, takarítóként és a
képviselő-testület liturgikus
csoportjának tagjaként. Markóné Bálint Ildikó a Pestújhelyi
Keresztelő Szent János-templomban közel négy évtizede
végez kántori és karvezetői
szolgálatot, emellett pedig a
templom orgonájának felújításáért végzett munkából is kivette a részét. Munkájuk elismeréseként idén mindketten
átvehették a kitüntetést.
Németh Tihamér és felesége,
Csavajda Mária a Regnum Marianum-plébániatemplom építésének szervezési és kétkezi
munkával való segítéséért, a
közösségi és a liturgikus élet
támogatásáért, az imacsoportok és a zarándoklatok szervezésében, valamint a templomi
felszerelések gondozásában,
továbbá a plébániai élet dokumentálásában végzett odaadó
munkájukért kapták az elismerést.
A főegyházmegyei kitüntetést átvehette továbbá Nyitrai
László, az Esztergomi Szent
Anna Plébánia képviselő-testületének alelnöke a plébánia
lelki életének megújításáért, a
regionális Mária Rádió elindításáért és működtetéséért, a
közvetített imaórák szervezéséért, az Élő Sziget című plébániai újság szerkesztéséért, a
plébánia honlapjának létrehozásáért és működtetéséért, liturgikus és kulturális progra-

mok, kirándulások szervezéséért, a plébániai énekkar
programjainak összeállításáért, fellépéseinek szervezéséért, az ünnepi misék rögzítéséért és archiválásáért.
Payer Miklóst a budapestrákoskeresztúri templomban
40 éven át ingyenesen végzett
kántori szolgálatáért tüntették ki.
Pisztrai Zsuzsanna a Budapest-Újlipótvárosi Szent Margit Plébánia megbízásából a
plébánia területén lévő iskolákban végzett hitoktatói, nevelői és ifjúságpasztorációs
munkájáért vette át a díjat.
Sági József, az EsztergomBelvárosi Szent Péter és Pál
Plébánia képviselő-testületének volt alelnöke és a plébánia gondnoka a templom és a
plébánia közel fél évszázadon
át végzett karbantartásáért, a
beteglátogató csoport megszervezéséért és a plébániai
nyugdíjas klub vezetéséért kapott elismerést.
Tabajdi Gábor a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent
Margit Plébánián végzett ingyenes sekrestyési, beteglátogatói és liturgikus szervezői
munkájáért, illetve a mellékoltárok helyreállításáért, amit saját költségén, kétkezi munkájával valósított meg.
Vladár Béla a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt
Plébánián végzett liturgikus,
karitatív, adminisztratív és
kétkezi munkájáért, a plébániai nyári táborok segítéséért, az
orgonafelújítás előkészítéséért
érdemelte ki a díjat.
Bókay László
Fotó: Lambert Attila

Pannonhalma adhat inspirációt a Notre-Dame újjáépítéséhez
Hatalmas megtiszteltetés érte
a pannonhalmi bencés közösséget: Michel Aupetit párizsi
érsek vezetésével ötfős küldöttség érkezett a főapátságba,
hogy megtekintse a nyolc évvel
ezelőtt felújított bazilikát, és a
tavaly áprilisi tűzvészben súlyosan megrongálódott NotreDame belső újjáépítéséhez inspirációkat nyerjen.
Pannonhalma előtt a németországi
Trierben, Hildesheimban, Münchenben és az ausztriai Linzben jártak a
delegáció tagjai. Olyan történelmi, főleg középkori templomokat kerestek
fel, amelyeket valamilyen jól átgondolt liturgikus koncepció szerint újítottak fel nemrégiben – mondta el a
pannonhalmi bazilika 2012-ben befejeződött felújítását koordináló műhely vezetője, Fehérváry Jákó OSB, a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskola rektora, aki Szita Bánk testvérrel és Dejcsics Konrád atyával
együtt vezette körbe a bazilikában az
augusztus 7-én érkezett vendégeket.
A 2019-es sajnálatos tűzesetnek
pozitív hatása is lehet: a párizsi érsekség úgy építheti újjá a belső teret,
hogy a székesegyházat felkereső évi
11-12 millió látogató – akiknek a túlnyomó része nem hívő – a templom
megtekintésének végére valamiképpen eljusson Krisztus ismeretére. A
missziós célzatú bejárási útvonal ki-

alakítása mellett fontos
szempont az is, hogy a
Notre-Dame-ban a belső
tér megfeleljen a liturgia
céljainak.
Franciaországban a
templomok az állam
tulajdonában vannak,
ezért a Notre-Dame külső felújítása állami feladat. A templombelsőt
azonban rábízzák a Katolikus Egyházra, nevezetesen a párizsi érsekre.
A köztársasági elnök kijelölte a főpásztor mellé
Jean-Marie Duthilleul építészt, aki segíti majd a munkálatokban. Michel Aupetit-t és Jean-Marie
Duthilleult mostani útjára elkísérte
az érsekség általános helynöke, Benoist de Sinety; a Párizsi Katolikus Egyetem Liturgikus Intézetének vezetője,
a Notre-Dame felújításának liturgikus vonatkozásaiért felelős Gilles
Drouin atya, valamint az építész felesége.
A Notre-Dame belső terét eddig
is modern berendezés jellemezte: ez
a II. vatikáni zsinat után, nagyrészt
Jean-Marie Lustiger bíboros érsekségének idején készült el. A templombelső sajnos használhatatlanná vált a
tűzvész miatt, ez ad most lehetőséget az újragondolásra. Michel Aupetit-ék nemcsak más látogatói útvonalat terveznek a korábbihoz képest,

hanem eddig nem látogatható épületrészeket is szeretnének megnyitni
a nagyközönség számára.
A pannonhalmi bazilikában a
körbevezetés előtt a napközi imaórára is meghívták a vendégeket,
így rögtön „működés közben” láthatták a templomot. A közös ebéd
után Hortobágyi T. Cirill főapát és a
bazilika rekonstrukcióját koordináló
műhely három tagja a felújítás mikéntjéről beszélt a Franciaországból
érkezett vendégeknek. Először képeket mutattak nekik, amelyeken a
templom a munkálatokat megelőző
állapotában volt látható. Ezután járták végig az épületben a felújítás
útját. „Nagyon felvillanyozta őket,
látszott, hogy értik a koncepciót,
amelynek mentén felújítottuk a

templombelsőt, a liturgikus teret” – mondta el
szerkesztőségünknek
Fehérváry Jákó. Közös
vesperás és szentmise
zárta a templomban
időzést, az utóbbinak a
párizsi érsek volt a főcelebránsa.
A Notre-Dame felújításán dolgozók nagy figyelmet szenteltek a
pannonhalmi
anyaghasználatra: az ónixkő a
bazilikában hangsúlyos
elem, mind az oltár,
mind az ambó abból készült. Tetszett a küldöttségnek a bazilika tengelyes elrendezése is. Ez a
templom legalsó részén a keresztelőkúttal indul, és átfut az oltár közepén, amely összeköti a szerzetesi közösséget a hozzájuk látogatókkal, a
liturgián résztvevőkkel. Része a felolvasásra szolgáló ambó is, amely a
lépcső előtt, a templom tengelyében
áll. Jákó atya úgy látta, a nagy üres
tér és az absztrakt rózsaablak szintén
megmozgatta a vendégek fantáziáját.
Bár a pannonhalmi bazilikának
erős szerzetesi karaktere van, liturgikus terét tekintve székesegyház is,
így egyes elemei akár a párizsi katedrálisba is átültethetők – mutatott
rá a bencés teológus.
Jákó atya így összegezte a francia
küldöttség látogatásával kapcsola-

tos gondolatait: „Nem tudjuk, hogy
átvesznek-e bármilyen elemet a
pannonhalmi bazilikából, már azzal
nagyon elégedettek vagyunk, hogy
a híres párizsi Notre-Dame újjáépítésekor inspirációt akartak meríteni
egy magyar szerzetesi templom felújításának példájából” – fogalmazott.
Püspöki szolgálatát Michel Aupetit kifejezetten missziós jellegűnek
tartja. Hitvallása: megszólítani az
embereket, és nem félni attól, hogy
Jézusról beszéljünk – szűrte le a főpásztorral való beszélgetésekből a
Sapientia főiskola rektora.
Fehérváry Jákó számára megdöbbentő volt hallani, hogy Michel Aupetit-t még nanterre-i megyéspüspökként, amikor a metrón utazott
vagy az utcán járt-kelt, sok muszlim
megszólította, és arra kérte, hogy
beszélgessenek Istenről. A párizsi
érsek arról is beszélt Pannonhalmán, hogy egyházmegyéjében a felnőtt keresztelendők 15-20 százaléka
az iszlám hitről tér át. A muszlim
családok közül sokan a katolikus iskolákba igyekeznek beíratni a gyermekeiket, mert így biztosak lehetnek abban, hogy fognak hallani Istenről. Franciaországban ugyanis a
laicitás erős eszméje miatt az állami
iskolákban erre gyakorlatilag nincs
esély.
Agonás Szonja
Fotó: Nagy Gábor/Kisalföld
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Kicsoda számunkra Jézus?

Az Eucharisztia ünneplése 97/1.

Mt 16,13–20
„Kinek tartanak engem az
emberek?” Ezzel a kérdéssel
mindannyian sokat foglalkozunk, és a közösségi média
korában valószínűleg jóval
többször szembesülünk vele,
mint annak idején Jézus kortársai. Miközben adatokat, képeket, gondolatokat osztunk
meg magunkról széles körben, hogy mások minél több
információ alapján alkothassanak véleményt rólunk, korunknak azt a sajátosságát is
hordozzuk, amit gyenge identitásnak nevezhetünk: környezetünk és belső világunk változásait követve döntéseink
rövid távra szólnak, preferenciáink, érzéseink, kapcsolódásaink gyorsan alakulnak, és
velük együtt önazonosságunk
is megkérdőjeleződhet. Küzdünk azzal a feladattal, hogy
életünk egyes szakaszaiban,
az életfordulókon újra meg újra rá kell kérdeznünk: kik is
vagyunk igazán legbelül? De
mintha jogot is formálnánk
arra, hogy szabadok maradhassunk identitásunk meghatározására. Lehet, hogy tegnap még jó pap voltam, holnap pedig már jó mentálhigiénés szakember leszek, tegnap

többgyermekes apuka voltam,
holnap pedig elvált hősszerelmes leszek, ám ettől még
ugyanúgy gondolkodhatok,
és önazonos maradhatok.
A vasárnapi evangélium első kérdése Jézus önazonosságára vonatkozik, és az evangélista a kérdések és a válaszok
láncolatával egyre beljebb vezet Jézus identitásába. A prófétákra és Keresztelő Jánosra
hasonlító külső jegyek alapján
levezetett felszínes azonosítás
után Péter mondata – „Te vagy
a Fölkent, az Élő Isten Fia!” –
arra a kapcsolódásra mutat
rá, amely Jézus személyiségének igazi lényege és alapja: az
ember Jézus, akivel együtt
rótták Galilea útjait, akivel
együtt étkeztek, akivel megosztották az életüket, olyan
elválaszthatatlanul tartozik
hozzá a mindenséget teremtő
Atyához, mint ahogyan a fiú
léte az apjában gyökerezik. S
ebből a kapcsolódásból feladat, küldetés származik. Jézus „felkenése” az, ami a
megváltás művének véghezviteléhez szükséges.
Az evangéliumi szakaszban azonban rögtön ezután
megjelenik egy másik identi-

Téged a próféták dicséretes száma...
A próféta (görögül prophétész: jós, a jóslat
értelmezője a görög és a hellenista világban;
szó szerinti értelemben: aki más helyett szól) a
héber nabi kifejezésnek megfelelően olyan, Isten által meghívott szószóló, aki elragadtatásában (vö. 1Sám 10,5) Isten szavait közvetíti a
nép számára. Ő az isteni és a társadalmi igazság szószólója, és mint ilyen, nem a görög
szó értelmében vett jós, hanem elsősorban Isten embere. A mantisz görög kifejezés azt a személyt jelöli, aki sugalmazás folytán szól, noha leginkább jósként. Jóllehet a királyok mind
Izraelben, mind pedig Júdában alkalmaztak
hivatásos prófétákat, akik prófétaiskolákat is
vezettek (a prófétanövendékeket prófétafiaknak nevezték), a prófétaságot elsősorban karizmatikus adománynak tekinti a zsidóság és
a kereszténység is. A zsidóság felfogásában a
prófétai kor Mózessel kezdődik, és Malakiással zárul. A zsidóság szó szerinti értelemben
nem tekinti prófétának Dánielt; őt az apokaliptikus irodalom egyik szerzőjének tartják,
Jónás könyvét pedig teológiai kiegészítőnek
Jeremiás írásaihoz.
A királyság korai szakaszában a jelentős
próféták körül tanítványi körök csoportosultak, ahogy Sámuel és Illés (vö. 1Sám 10,5; 1Kir
18,4) esetében is. Voltak, akik valamely szentély mellett teljesítettek szolgálatot, mint Habakuk, Náhum vagy Joel. Sámuel is ide sorolható, aki egyszerre volt látnok, bíra és a szentély őre. Mózest követve a próféták sorát Sámuel, Nátán (2Sám 7,12) és Gád (1Sám 22,5)
követi. A királyságok idején Achija, Semaja, JeBaán Izsák OSB hu – Hanani fia –, egy meg nem nevezett próféta, Illés és Elizeus működött. A Krisztus előtti VIII. században megjelentek az úgynevezett

tás, ami kérdés nélkül válik
egyértelművé a szereplők számára: Jézus Péter identitását
ragadja meg, változtatja át,
amikor Sziklának nevezi, s azt
is kifejti, hogy mindez milyen
feladattal jár. Jézus identitásának felfedezéséből következik tehát az evangéliumban
ez a második identitástalálás,
s ez legalább annyira fontos
számunkra, mint az előző.
Minél közelebb kerülünk ahhoz, hogy kicsoda számunkra
Jézus, annál világosabban
értjük, hogy kik vagyunk mi
magunk, és hogy milyen feladat, küldetés származik ebből. Identitásunk, amennyiben csak istenkapcsolatunkon
belül ragadható meg, titok,
misztérium marad, olyan dolog, ami csakis ajándékba
kapható. A költő szavaival élve: „Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.” S ez az
arc, bár sokat tisztulhat valós
emberi szeretetkapcsolatainkban, végső soron csak az élő
víz forrásában, az Isten Fiával
való találkozásban válik egyre
konkrétabbá, ragyogóbbá.

írópróféták, akiknek sorát Ámosz nyitja meg.
Őt követi Ózeás, Mikeás, az izajási irodalom
első szerzője (Iz 1–39), Szofoniás és Jeremiás,
valamint Náhum és Habakuk. Itt említjük meg
Jeremiás tanítványát, Bárukot is. E próféták
megkülönböztető jegye, hogy Isten szava ragadja ki őket megszokott életállapotukból, és
szólítja küldetésük betöltésére. A fogság idején
lép fel Ezekiel, Izajás könyve 40–55. fejezetének írója. A perzsa kor prófétái: Aggeus, Zakariás (Zak 1–8); Malakiás, Joel, Zakariás (Zak 9–
14) és Izajás könyve 56–66. fejezetének írója;
Abdiás, Jónás tanító elbeszélésének és Dániel
apokaliptikus bölcsességi művének írója.
A próféták tanítása átfogta az élet minden
területét, figyelmük kiterjedt a vallási, az erkölcsi, a társadalmi és a politikai kérdésekre is.
Ők voltak az Úr, az egy Isten prófétái, a belé
vetett hit őrzői és gondozói. Sokszor léptek fel
a királyság intézményének gondatlan és bűnös képviselőivel szemben, akik semmibe vették az ősi törzsi és szövetségi rendszeren alapuló vallási, erkölcsi és társadalmi értékeket.
A kánaánita vallási gyakorlattal szemben a
nemzeti tudat és a szövetségi egység alapjaként védelmezték a szövetségi kultusz és a
törvény tisztaságát. Működésük az aktuális
történelmi helyzetnek megfelelő, azt értékelő
és következményeit felmutató jelleget mutatott. Mégis kiemelkedő fontosságú, mivel szavaikban a Lélek szólott Krisztusról. Ez mutatkozik meg Jeruzsálemi Kürillosz (348) katekézisében is „az egy Szentlélekben, aki vigasztaló, aki beszélt a próféták által” (DH 41), de
Szalamiszi Szent Epiphaniosz (374) hitvallásában is (DH 42.44). Ezt vallja Pszeudo-Athanasziosz (DH 46) és az örmény hitvallás (DH 48).
Sztankó Attila

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG
A HÉT SZENTJE

Együttműködés a kegyelemmel

Szent Bertalan

Vasárnapi vecsernyénkben
vatal és a püspökök testülete is
ezt énekeljük: „Kegyelmes kifelügyeli a hit tisztaságát.
rálya lévén az égnek és földPál apostol végül vallomást
Augusztus 24.
nek, ó Üdvözítő, (...) föltámadtesz: „Isten kegyelméből vaBertalan az Úr tizenkét
tál halottaidból.” Egyházunk
gyok az, ami vagyok, s rám
A mi Istenünk
nem hagyja kiveszni az emléárasztott kegyelme nem ma- apostolának egyike volt,
kezetünkből, hogy a feltámaradt bennem hatástalan” (1Kor de nagyon keveset tua „kegyelme és
dott Jézus Krisztus a kegyelem
emberszeretete” révén 15,10). Olyan hitvallás ez, dunk róla. Már a neve köforrása, aki az evangélium
amely mindnyájunkra érvé- rül is nehézségek vannak,
fordul felénk.
örömhíre szerint az üdvösségnyes. Ha valamit el akarunk mert a négy apostolnévÉrdemes ezzel
be vezet bennünket. Ezt a céérni, azt valóban Isten kegyel- sorban Fülöp mellett szelunkat a kegyelemmel való
méből érhetjük el. Mélyebb ér- repel Bertalan néven, Jáegyüttműködnünk,
együttműködés révén érhetjük
hogy valóban hatásos telemben igaz ez, mint aho- nos evangéliumában peel. Az evangéliumban (Mt
gyan a közmondásunk megfo- dig ugyancsak Fülöppel
legyen bennünk!
19,16–26) szereplő ifjú nem
galmazza: „Segíts magadon, együtt jelenik meg, de Nátudta ezt megtenni, szomorúIsten is megsegít.” Bárcsak mi tánael néven. Valószínűan távozott Jézustól, és bizonyára Jézus is szo- is elmondhatnánk Pál apostollal, hogy Isten nek látszik, hogy a Bertamorúan tekintett utána, miközben azt mondta: kegyelme nem marad bennünk hatástalan! Eh- lan – ami a Bartholomeus
„nehéz bejutni a gazdagnak a mennyek orszá- hez a mi együttműködésünk szükséges. Isten vagy Bartalmaj, azaz Talgába”. Ámde itt van számunkra a jó példa is! ugyanis érdemtelenül és ingyenesen árasztja mai fia magyarosított forAz az apostoli szakasz (1Kor 15,1–11), amely a ránk a kegyelmét. Ennek tudatában tölthetjük mája – a családi, a Nátánakegyelemmel való együttműködésről szól.
napjainkat, de hogy a termése és az eredmé- el pedig a személyneve.
Szent Pál apostol megdicséri a korintusi kö- nye is meglegyen, azért nekünk kell tennünk. Az ilyen kettős elnevezézösség tagjait, mert elfogadták az általa hirdeA mi Istenünk a „kegyelme és emberszere- sek akkoriban gyakoriak
tett evangéliumot, és szilárdan ki is tartottak tete” révén fordul felénk, amint a liturgia fo- voltak.
Apokrif iratok tudósítása lett Krisztus vértanúja. Más
mellette (1Kor 15,1). S hogy ez mennyire fontos, galmaz. Érdemes ezzel együttműködnünk,
szerint Bertalan először Itáliá- hagyomány azt is tudni véli,
azt a következő versben magyarázza meg: „Ál- hogy valóban hatásos legyen bennünk!
ban, majd Örményországban hogy Indiában is megfordult
tala elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok
úgy, ahogy hirdettem nektek.” Aki elfogadja JéIvancsó István hirdette az evangéliumot. Itt missziós útja során.
zus hívását, nem pedig elutasítja; aki a szívébe
hullatott evangéliumi magvakat nem engedi el- AUGUSZTUS 23., ÉVAUGUSZTUS
27.,
sorvadni, hanem felneveli, hogy bőséges ter- KÖZI 21. VASÁRNAP
CSÜTÖRTÖK – Szent
mést hozzanak; aki szilárdan kitart az evangé- (Limai Szent Róza szűz,
Mónika emléknapja
liumi igazság mellett, nem pedig elfordul tőle – Rózsa, Bence) – Iz
(Gáspár, Cézár) – 1Kor
annak nyitva áll az üdvözülés reménye. Ke- 22,19–23 (Az Úr az ő
1,1–9 – Mt 24,42–51.
mény szavakkal figyelmeztet Pál apostol: szolgájának, a Messiásnak
AUGUSZTUS
28.,
„Másként hiába lettetek volna hívővé.”
a vállára teszi le Dávid
PÉNTEK
–
Szent
Pál apostol a hagyományra hivatkozik: „azt házának kulcsát.) – Róm
Ágoston püspök és
hagytam rátok, amit magam is kaptam” (1Kor 11,33–36 (Őbelőle, őáltala
egyháztanító emlék15,3). Nem légből kapott üres fecsegés az és őérte van minden!) –
napja (Hermina, Elevangélium örömhíre, hogy Krisztus feltá- Mt 16,13–20 (Te Péter
már) – 1Kor 1,17–25 –
madt, és hogy – énekünk szerint – „feltámadá- vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.) – Mt 25,1–13.
sával üdvözít minket”. Hitünk igazságának és Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend: Ho 227 – ÉE 588, AUGUSZTUS 29., SZOMBAT – Keresztelő Szent Jáaz evangélium igazának a kegyelemmel meg- Ho 227 – ÉE 143, Ho 126 – ÉE 596, Ho 269 – ÉE 360.
nos vértanúsága emléknapja (Beátrix, Szabina) – Jer
erősített biztosítéka az „apostoli jogfolytonos- AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ – SZENT BERTALAN 1,17–19 – Mk 6,17–29.
ság”. Az Egyház immár kétezer éve gondosan APOSTOL ÜNNEPE (Aliz, Detre) – Jel 21,9b–14 – Jn AUGUSZTUS 30., ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (Rózsa,
őrködik hitünk tisztasága és épsége fölött, 1,45–51.
Letícia) – Jer 20,7–9 (Az Úr szava gyalázatomra vált.) –
hogy úgy maradjon meg, ahogyan az aposto- AUGUSZTUS 25., KEDD – Szent Lajos vagy Kalazanci Róm 12,1–2 (Adjátok testeteket élő áldozatul!) – Mt
lok átvették Jézus Krisztustól, s ahogy aztán Szent József áldozópap emléknapja (Patrícia) – 2Tessz 2,1– 16,21–27 (Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát!)
átadták nemzedékről nemzedékre az egymást 3a.13–17 – Mt 23,23–26.
– Zsolozsma: II. zsoltárhét – Énekrend: Ho 229 – ÉE
követő püspök atyák. Közülük is kimagaslik a AUGUSZTUS 26., SZERDA (Izsó, Natália, Tália) – 588, Ho 229 – ÉE 142, Ho 132 – ÉE 594, Ho 274 – ÉE
római pápa. Ferenc pápánk Szent Péter apos- 2Tessz 3,6–10.16–18 – Mt 23,27–32.
361.
tol 266. utódja. Emellett az Egyházi Tanítóhi-

”

A hét liturgiája
A év

Ereklyéi a VI. században Lipari szigetére kerültek. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette őket, ahol a Tiberis szigetén templomot
építtetett az apostol tiszteletére. E szigeten a pogány
Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak
volt a szentélye. A keresztény Rómában Bertalan
lett a gyógyítások égi pártfogója.
Az összetört bálvány legendája szerint Bertalan
Örményországban talált
egy templomot, ahol a bálványnak gyógyító erőt tulajdonítottak. Ez a bálvány
beszélt, és minden hozzá
folyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon
sok beteg tartózkodott ott, és
áldozatot akartak bemutatni
az istenség előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott:
„Hagyjátok az áldozatot, és ne
ajánljátok fel nekem, nehogy
az én szenvedésemből is részt
kapjatok, mivel Bertalan lánca
megkötöz engem” – majd ezer
darabra tört. Az apostol közbenjáró imádságára pedig az
összes jelen lévő beteg meggyógyult.
Útja közben elért Polinius
királyhoz is, akinek a leánya
lelki beteg volt. Meggyógyította, majd hirdette a királynak az evangéliumot, úgyhogy az megtért, egész házanépével együtt megkeresztelkedett, sőt később püspök lett.
Bertalan arámeus-görög-latin eredetű szó, jelentése: Talmai (Ptolemaiosz) fia.
L. K.
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Ünnepi szívvel a Szentháromság jelenlétében
Új örökfogadalmasok a domonkos nővéreknél
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Szentlélek nap mint nap
alakít, formál bennünket,
hogy Isten gyermekeiként
tudjunk élni – tette hozzá a
püspök, kérve az ő erejét és
hathatós segítségét az örökfogadalmasok számára.
Az olvasmányban Izajás
próféta arról jövendölt, aki jó
hírt hoz és békét, aki kikiáltja
a szabadulást. „Az Úr megvigasztalja az ő népét”, Isten a
szabadulás szerzője.
A szentleckében a Timóteushoz írt második levélből olvasott részben Szent Pál így
ír: „hirdesd az evangéliumot
akár alkalmas, akár alkalmatlan, érvelj, ints, buzdíts nagy
türelemmel és hozzáértéssel”.
Az a Pál buzdítja Timóteust,
aki már azt is mondhatja: „A
jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet
megtartottam.”
Az evangéliumban Szent
Máté tanúsága szerint Jézus
Galileában a következő szavakkal búcsúzott tizenegy tanítványától: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön,
tegyetek tanítványommá minden népet (...), én veletek vagyok mindennap a világ végéig.”
Az olvasmányok elhangzása után Lukács János jezsuita
szerzetes a következő szavakkal kezdte homíliáját: „Ezen
az ünnepen örömmel köszöntjük egymást, és nem fe-

lejtjük el köszönteni Jóistenünket sem, akinek irgalmát,
szeretetét megismerhettük,
aki ilyen gyönyörű, tágas világot hozott létre számunkra,
hogy ebben növekedhessünk,
és itt teljesedhessen be az életünk. Köszöntjük a Fiút, az Úr

ta: „Mennyire szép mindaz,
amit a Jóisten megtehetett bennetek! Isten szeretete munkált
titeket, olykor keményen, olykor lágy érintéssel, s mindez
az ő számára is fontos volt,
mert öröktől fogva várja, hogy
szeretetének arcot adhasson,

Lukács János SJ:
Közös úton jártok.
A közösség mellettetek állt
jóban-rosszban,
és nem fog elhagyni
semmiféle bajban

Jézust, aki olyan közel jött
hozzánk, hogy megérinthessük, hallhassuk őt, és
olyan szavakat mondhasson,
amelyek eljutnak hozzánk.
Egyúttal köszöntjük Isten teremtő lelkét is, aki hordoz
bennünket, aki bennünk lélegzik, imádkozik, és bátorításával, sugallataival, finom érintéseivel vezet bennünket. Így
vagyunk itt a Szentháromság
jelenlétében, ünnepi szívvel.”
Mint mondta, az ünnep sok
mindent feltár, ami a szemnek
láthatatlan: a megrendülést, a
hálát, az ámulatot.
A szónok az örökfogadalmasokhoz fordulva ezt mond-

hogy a szolgálatotok által mások számára is jelen tudjon
lenni. Isten mindenkit szeretne
elérni.”
Lukács János az olvasmányokra utalva hangsúlyozta: a
jó hírt, az evangéliumot el kell
vinni mindenkihez, és nem
szabad belefáradni ebbe. Ha
tanúi voltunk Isten nagy tetteinek, az örömöt másokhoz is
el kell juttatnunk. Ez a feszültség, lendület valamiképpen
Isten nyugtalansága, aki nem
tudja magában tartani a jót, a
szépet, az igazat.
A fogadalom a válaszotok
Istennek, aki elhívott benneteket – folytatta a jezsuita szer-

zetes. – Úgy bocsátjátok a rendelkezésére a kezeteket, mint
a szegény emberek, akik hozzászoktak ahhoz, hogy mások
szolgálatával keresik a kenyerüket: Istennek nyújtjátok a
kezeteket, hogy ő használhassa úgy, ahogyan neki tetszik.
Ez a szegénység.
Engedelmességet is fogadtok: mint a csapatjátékosok, figyeltek egymásra és a csapatkapitányra is, mert közös úton
jártok. A közösség mellettetek
állt jóban-rosszban, és nem fog
elhagyni semmiféle bajban.
Harmadrészt tisztaságot is
fogadtok, ezért olyan szívvel
éltek majd, ami egészen szabad, érzékeny és annyira képes szeretni, hogy az már szinte fáj, de közben erős is, mert
azt várja, hogy olyan szív lehessen, mint amilyen az Úré.
Lukács János a beszéde végén rámutatott, hogy a szerzetesi közösség éppen arra alkalmas közeg, hogy általa eljuthasson az emberekhez az
örömhír. Hangsúlyozta: „Az
örökfogadalom-tételig eltelt
idő arra is kellett, hogy Isten
szeretetében gyógyulhasson
mindaz, ami gyógyulásra
várt. Időre van szükség, hogy
teljes szívvel tudjunk szolgálni. Ez az idő nem fölöslegesen
múlt el, hanem szükséges volt
ahhoz, hogy másokat szolgálhassatok. Ez a megváltás ideje. Ahogy felismertétek, hogy
az Úr miként van jelen a fájdalmatokban, a szenvedése-

tekben, a sötétségetekben, úgy
megsejthetitek az Úr jelenlétét
azok lelkében, fájdalmában,
sötétségében is, akikkel majd
kapcsolatba kerültök.”
Együttérző, bizakodó, csöndes jelenlét fakad ebből a tapasztalatból. Ez az igazi terepe
annak, hogy az evangélium
megérinthesse az emberek szívét. Ugyanakkor a kiengesztelődésről is szól ez a küldetés.
Olyan helyekre, emberi helyzetekbe szólít, ahol nincs béke,
ahol bátran kell szolgálni a kiengesztelődést az Úr és az emberek között. Talán Istennek is
ezen a téren van leginkább
szüksége a közreműködésünkre, hogy életet fakasszon – tette
hozzá a jezsuita szerzetes.

A homília után következett
Hernády Eszter Krisztina OP,
Kiss-Albert Ágnes Márta OP
és Nagy Éva Benedikta OP
örökfogadalom-tétele.
A szertartás végén Veres
András püspök búcsúzóul
azt kívánta, hogy „a domonkos nővérek, a hit bajnokai
valóban sok bajnokságot
nyerhessenek kis országunkban, ahol nagy szükség van a
tanúságtételükre, igehirdetésükre”. Isten adjon ehhez
mindannyiuknak sok erőt és
sok új hivatást – mondta a
püspöki konferencia elnöke.
Körössy László
Fotó: Domonkos nővérek
Facebook-oldala

Törekedni a derűre
Bemutatjuk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye újmiséseit
(Folytatás az 1. oldalról.)
Innen visszatérve Kalocsára ment,
remélve, hogy megtalálja a helyét az
Egyházban. A Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye papnövendékeként
Szegeden folytatta a tanulmányait.
Marton Arnold eddigi életéhez
szorosan hozzátartozott a nemzetköziség és az új közösségekbe való beilleszkedés. Loppianóban négy kispap lakott együtt: egy lengyel, egy
egyiptomi, egy argentin és egy erdélyi magyar. „Hatvan országból körülbelül nyolcszázan voltunk jelen a
központban. Meg kellett találnunk,
mi az, ami a mély különbözőségeink
ellenére is közös bennünk. A legelső
élményeim alapján még mindent rózsaszínben láttam. Később azonban
adódtak apróbb nehézségek. Nem
volt mindig egyszerű együtt élni,
együtt dolgozni, közösen főzni, egymás kultúráját elfogadni, és figyelni
arra, hogy senki ne kerüljön hátrányba a másikkal szemben. De mindig sikerült testvérként megbeszélnünk és megoldanunk ezeket a helyzeteket.”
Arnold számára meghatározó
volt az Olaszországban töltött egy
év. „A Fokoláre közösség most már
része az életemnek. Mindaz, amit ott
tapasztaltam, fontos viszonyítási
pont számomra, amihez mindig
visszanyúlhatok, akár lelki természetű kérdésekről, akár emberi kapcsolatokról van szó. Meghatározó élmény, nagy tanulság számomra,
hogy az elesés után is mindig van újrakezdés. ”
Kalocsán Arnold nyitott és befogadó közösségre talált. Öröm számára, hogy itt kezdheti meg a lelkipásztori szolgálatát. „Hálatelt szív-

vel gondolok mindazokra, akik felkaroltak az ittlétem során, és azokra
is, akik kezdettől fogva velem vannak, támogatnak az imáikkal.” Azt is
elárulja, hogy nem könnyű felvennie
az anyaországi emberek stílusát,
szokásait. „Tudom, hogy nekem kell
alkalmazkodnom az itteniekhez. Türelemmel ösztönöznöm magam,
hogy megtaláljuk a közös hangot” –
mondja. A hivatásáról pedig így vall:
„Szeretek az emberek között lenni.
Szeretném teljesíteni, amit a Jóisten
kér tőlem. Gyerekkoromban sok
olyan pap szolgált a közösségünkben, akikre példaként tekintek. Az
egyikük Hajdó István gyergyói főesperes, aki alázatos, de nagyon karakán természet volt. Szerintem erre a
mentalitásra ma is nagy szükség
van. Fontos, hogy legyen az embernek tartása.” Példa számomra a
nagymamám is, aki egyszerű, mélyen hívő asszony volt. Ő ültette el
bennem az Isten iránti buzgó vágyakozást.
*
„Plébániai gyakorlatomon Bergmann János atya arra figyelmeztetett,
hogy a papságunkat nagyon nehéz
időszakban kell megélnünk. Kihívás
lesz megtalálnunk az utunkat. Kipróbált papokra van szükség, mert
nagy elvárásoknak kell megfelelnünk, és csak úgy tudunk helytállni,
ha felnövünk ezekhez.” Kullai Attila
a szentelésére készülve számadást
készített az eddigi útjáról. Úgy gondolja, hogy a papi hivatásról kialakított képe folyamatosan formálódott
benne az eddigi élete során megismert példák, a tanulmányai, a szemináriumi élményei és a pasztorális
gyakorlatok során szerzett tapasztalatai alapján.

Attila Kiskunfélegyházáról indult.
Gyerekként a szülei küldték a templomba, de a család közösen inkább
csak a nagy ünnepeken járt szentmisére. Attila nagyon jól érezte magát a
plébánián, kiváló lelkipásztorokat ismert meg. „A plébánosomat mindenkihez szoros kapcsolat fűzte, az
egész egyházközösségre képes volt
odafigyelni. Nem csak hivatali időben és plébániai ügyekben lehetett
megkeresni; az emberek mindenféle
ügyes-bajos dolgaikkal hozzá fordultak, ő pedig, hacsak tudott, segített az embereken.” Amikor Attilában megszületett a papi hivatás gondolata, hozzá szeretett volna hasonlóvá válni. Már az általános iskola
után vágyakozott a papi életre, de
attól tartott, hogy ez csak valami ifjúkori fellángolás benne. Ezért szakmát tanult, erdész-vadgazda végzettséget szerzett. Ma visszatekintve
örül ennek. „A tanulmányaim négy
éve alatt végig azon gondolkodtam:
papság vagy civil élet? Eleinte még
tehernek éreztem az egészet. Csak
nem sokkal az iskola befejezése előtt
mondtam el az osztálytársaimnak,
hogy a papságot választom. Meglepett a pozitív hozzáállásuk. Nagyon
jó kérdésekkel kerestek meg. Nem
volt bátorságuk bemenni a plébániára, és a családjukban sem tudták kivel megbeszélni, ami foglalkoztatta
őket. De ott voltam én, a barátjuk, és
meg tudtam válaszolni a kérdéseiket. Ez megerősített abban, hogy Isten valóban erre az útra hív.” Attila
édesanyja kezdetben nem örült,
hogy egyetlen fia egyházi pályára
lép. „Ám amikor látta, mennyire
szeretem a főiskolát és a hivatásomat, elfogadta a döntésemet, megnyugodott, és megértette, hogy való-

Marton Arnold és Kullai Attila
ban itt van a helyem. Ma már büszke
rám, én pedig örülök az örömének.”
Attila szerette a szegedi szemináriumi éveket. Értékes tapasztalatot
jelentett számára, hogy az évfolyamához tartozott két nigériai papnövendék és az Erdélyből érkezett
Marton Arnold is. A főiskolán aktív
diákéletet élt. Ő volt a hallgatói önkormányzatban a sport- és kulturális
referens. Sokat jelentettek számára a
lelkipásztori hétvégék, a Jó Pásztor
vasárnapi gyakorlatok és a plébániai
karácsonyok, amelyek jó alkalmat
kínáltak arra, hogy megismerje egyházmegyéje számos plébániáját.
„Járhattam nagyvárosban, kistelepüléseken, különböző helyzetekkel találkozhattam, és hasznosnak találtam, hogy az egyházmegyei papságot is megismerhettem.” Lelkipásztori tapasztalatait Kiskunhalason,
Kiskőrösön, Érsekcsanádon, Solton
és Baján is bővíthette.
Attila gazdagító időszaknak élte
meg a tanulmányai befejezése és a
szentelés között eltelt hónapokat.

„A lelki elmélyülés ideje volt ez számomra. Személyesen kísért lelkigyakorlattal kezdtem, azután pedig tudatosan készültem a hivatásom gyakorlására. Igyekeztem mélyen megélni magamban azt a csodát, hogy a
liturgiában az én szavaim által fog
megtörténni a kenyér és a bor átváltozása, és én leszek az, aki Isten dolgaiban munkálkodik majd az emberek között. Átérzem ennek a felelősségét.”
Attila ezt a jelmondatot választotta: „Én pedig szívesen áldozok, sőt
magam is áldozattá leszek a ti lelketekért.” A pap életének lényege ez: az
oltáron bemutatott áldozat, amelyből
maga is táplálkozik, és a személyes
áldozat, amelyet azáltal hoz meg,
hogy az életét Istennek szenteli. Kullai Attila vallja, hogy ennek a szolgálgatnak a szoros istenkapcsolat az
alapja. „Szeretném megmutatni az
embereknek, milyen az Istennel megélt élet.”
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Élelmiszeripari cégek
segítségét várja a karitász
A Covid-19-járvány okozta válság elhúzódó hatásait
együtt igyekszik enyhíteni a kormányzat, a gazdasági és
a civil szféra. Az Agrárminisztérium rendeletet hozott a
válságban különösen érintett élelmiszeripari cégek megsegítésére és a rászorulók ezzel egyidejű támogatására.
Az Agrárminisztérium által
kiadott és a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő
Programhoz tartozó 25/2020.
(VI. 22.) AM-rendelet lehető-

vállalkozások az igényelt támogatás 10 százalékának
megfelelő értékben adományt
ajánljanak fel olyan karitatív
célokra, mint a nélkülözők

melyeket a nélkülözők, a hátrányos helyzetű családok és
idősek ellátására használ fel. A
Katolikus Karitásznak szinte
minden olyan településen működik csoportja, ahol van katolikus plébánia. A csoportok az
önkénteseken keresztül kapcsolódnak a hátrányos helyzetben élőkhöz. A személyesség
fontos ahhoz, hogy célzottan

2020. augusztus 23.

Online hirdették ki
„Az egri érsek bora” címeket
A járványhelyzetre való tekintettel idén
az előző évek hagyományától eltérően
személyes találkozó nélkül, a főegyházmegye honlapján mutatták be „Az egri
érsek bora” címet elnyert nedűket.
Az Egri Főegyházmegye területéről valamennyi borvidék, az egri, a tokaji, a mátrai,
a bükki és a kunsági is képviseltette magát a címért folyó
megmérettetésen.
Gál Lajos professzor, egri
borász idén is segítette a kiválasztást, a szervezést és a bírálóbizottság munkáját, amely
Ternyák Csaba egri érsek vezetésével ítélte oda a címeket.
„Az egri érsek misebora
2020” címet a Péter Pincészet
2017-es 6 puttonyos Tokaji
Aszú bora viselheti.
„Az egri érsek bora 2020” címet a Bükki borvidékről a Roszkos Szőlőbirtok és Pince 2018-as
Pinot Blanc-ja, a Jászságból a Túri Pince 2019-es
Cserszegi Fűszerese, a mátrai fehérek közül a
Maróti Pince 2018-as Mátrai Olaszrizlingje, a

mátrai rozék közül pedig a Molnár és Fiai Pincészet Bt. 2019-es Kékfrankos Rozéja viselheti.
Tokaji száraz kategóriában a Patrícius Borház Kft. 2018-as Tokaji Furmint Selection bora, az édes kategóriában „Az egri érsek misebora” címet is elnyerő Péter
Pincészet 2017-es 6 puttonyos
Tokaji Aszúja bizonyult a legjobbnak.
Egri fehérként a Varsányi
Pincészet Kft. 2017-es Debrői
Hárslevelű Superiorja, a vörös
kategóriában a Kőporos Borászat Kft. 2018-as Vörös és Feketéje, a bikavér kategóriában
Gál Tibor 2016-os Síkhegy Bikavér Grand Superior bora
kapta az elismerést.
A nyertes termelők a palackokon feltüntethetik, hogy a
cím birtokosai.
Az érdeklődők az Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpontban az érseki pincerendszer megtekintése után megkóstolhatják és meg is vásárolhatják a nyertes borokat.
Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Új tagok felvétele a Kalászba
séget biztosít az élelmiszeripari gyártóknak és feldolgozóknak arra, hogy vissza nem
térítendő támogatás formájában segítséget kapjanak. A
rendelet egyúttal azt is szabályozza, hogy az érintett nagy-

élelmezése, élelmiszeradományok eljuttatása a hátrányos
helyzetben élőkhöz.
A mintegy 90 éve működő
Katolikus Karitász a Karitatív
Tanács tagjaként szívesen fogadja ezeket az adományokat,

tudják támogatni ezeket a családokat. A felajánlott élelmiszeradományok így biztosan
olyan helyre kerülnek, ahol a
legnagyobb szükség van rájuk.
Forrás és fotó:
Katolikus Karitász

Vasmisések adtak hálát
szolgálatukért Máriapócson
Úrszínváltozás ünnepén, augusztus 6-án
a máriapócsi Szent II. János Pál Pápa
Idősek Otthonának kápolnájában a járványügyi korlátozások miatt szűk körben adott hálát pappá szentelésének hatvanötödik évfordulóján Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök, valamint Járási János és Obbágy Miklós görögkatolikus pap.

Keresztes Szilárd emeritus püspök és Obbágy Miklós atya együtt zarándokoltak el Máriapócsra, hogy a könnyező Szűzanya közelében, az évfolyamtárshoz, az idősotthonban lakó Járási János atyához csatlakozva együtt adjanak hálát Istennek pappá szentelésük hatvanötödik évfordulója alkalmából.
Homíliájában Keresztes Szilárd hangsúlyozta a hármas szám fontosságát Isten számrendszerében, és párhuzamot vont a három jubiláló pap és a Tábor-hegyi jelenetben szereplő
három apostol között. Jakabot a szenvedés titka, Jánost a szeretet, Pétert a hála felől közelítette meg beszédében.
A „ne mondjátok senkinek, míg az Emberfia halottaiból fel nem támad” jézusi mondatot
a főpásztor úgy értelmezte, mint amely kapcsolatba hozható a jelenlegi zárt körű ünnep-

léssel, és kifejezi a szív mélyének történéseire
jellemző intimitást.
„Ez a mai esemény nem a nyilvánosságé,
hanem a mi belül megélt ünnepünk, bensőséges titkunk: a szenvedés, a szeretet, a hála
nesztelen összecsengése a Tábor-hegyen történtekkel. Szívünkben, emlékezetünkben
őrizzük egymás titkát, tiszteljük egymás életét, így tudjuk tisztelni a mindnyájunkban jelen lévő Krisztust.
Azután, amikor
annak van ideje,
hirdessétek nemzedékről nemzedékre a hit személyes szépségének
misztériumát” –
fogalmazott Keresztes Szilárd.
A prédikáció
zárógondolata a
jövőre, a beteljesedésre, a hittel teljes folytatás bizonyosságára utalt:
„Szenvedés, szeretet és hála tölti
be a mai napot.
Áldott legyen az
Isten, aki adott nekünk nyolcvanas éveket.
Adott munkát és fiatalságot, lelkesedést, szerelmet, boldogságot. És áldott az Isten, aki
öregséget és fáradtságot, szenvedést és gyöngeséget is adott. Ő adjon majd megnyugvást
az örök Tábor-hegyen, ahol a nyolcadik napon
vár minket minden hármasságok örök forrása,
az Atya, a Fiú és a Szentlélek.”
A szentelés évfordulóján Orosz Atanáz megyéspüspök is felkereste Obbágy Miklós atyát,
a Miskolci Egyházmegye papját, és a hatvanöt
esztendő szolgálatának hűségét megköszönve
átadta neki a pápai áldásról szóló oklevelet.
A találkozás emlékezetes és megható mozzanata volt, amikor Orosz Atanáz püspök vasmisés áldást kért jubiláns paptársától.
Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Harminc évvel ezelőtt alakult újjá a Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége, a Kalász. A közösség augusztus 8-án emléktábla-avatást ünnepelt a pettendi
Urunk Színeváltozása-kápolnánál, és új tagokat fogadott a soraiba. Az esemény alkalmából Spányi Antal
püspök hálaadó szentmisét mutatott be Ugrits Tamás
pasztorális helynökkel, Récsei Norbert plébánossal,
Tóth Béla nyugalmazott plébánossal és Kovács Zoltán
martonvásári plébánossal.
Az ünnepet a kápolna kis
mérete miatt szabadtéren, a
felújított istenházát körülölelő
szép ligetben, a Mária-szobornál tartották.
Az eseményre az ország minden részéből érkeztek vendégek. A jelenlévőket Kupi László alpolgármester köszöntötte: „Azon a helyen gyűltünk most össze, ahol
Luczenbacher Rita, az itt
élő földbirtokos család
lánya született. 1936-ban
ő alapította meg a Kalászt. A háború elpusztította a kastélyt, a föld
alá kényszerítette a mozgalmat, és a birtokhoz
tartozó templomnak is
csak egy kis része maradt meg, romokban. Erre
épült rá 2007-ben az új kápolna Tóth Béla kápolnásnyéki
plébános buzgóságából. Az
épület falán most táblát helyezünk el a tiszteletére, (...) hogy
hitet, reményt ébresszen, és
hogy tovább épülhessen közöttünk Isten országa.”
„Luczenbacher Rita ezen a
helyen kapta a hivatását a Katolikus Lánykörök Szövetségének megalapítására. Látta,
hogy a környezetében menynyire nem foglalkozik senki a
falusi lányok képzésével –
mondta az alapítót méltatva
Fekésházy Kinga, a Kalász országos elnöke. – Négy vagy
legfeljebb hat elemi iskolai
osztályt végeztek a lányok, fiatalon és képzetlenül mentek
férjhez. Rita néni felismerte,
hogy az akkor sok sebből vérző ország vágyik arra, hogy a
jövőjét a leendő édesanyák kezébe tegye. Tudta, hogy meg
kell erősíteni őket a hitükben,
és erkölcsi tanítással felkészíteni asszonyi, anyai, gazdaszszonyi hivatásukra. Rájuk kell
bízni megcsonkított hazánk

keresztény népi hagyományainak őrzését és továbbvitelét.”
A jó mag jó földbe hullott,
és a Kalász beérett – fogalma-

mondta a főpásztor. – A Kalász útnak indulása olyan esemény volt, amelyben Isten
önmagát adó ajándéka nyilvánult meg. A mozgalom révén lehetőségünk nyílik arra,
hogy akaratának megfelelően
jobbá tehessük a világot.
Luczenbarcher Rita érezte
ennek a jelentőségét, tudta,
miért kell a katolikus taníttatás, az erkölcsi nevelés. Ezek
adtak szilárd alapot 1990-ben
az újraalapítóknak is, akik

zott a szentmise elején Récsei
Norbert plébános, majd a
mozgalom tagjainak nevében
örömmel köszöntötte Spányi
Antal székesfehérvári megyéspüspököt.
Szentbeszédében a főpásztor az 1936-ban alapított Kalászt méltatta. Felidézte, hogy
1946-ban betiltották az akkorra már százezer főt számláló
mozgalmat, elvették a népfőiskoláit, a vezetőit üldözték. A
jó mag mégis bő termést hozott. „Azok a lányok, akik Pettend szellemében nevelődtek,
példás keresztény életükkel
beteljesítették a küldetésüket.
1990-ben éppen őáltaluk alakult újra a Kalász – Katolikus
Asszonyok és Lányok Szövetsége néven –, ekkor az egykori lányok már nagymamák
voltak.”
Krisztussal nekünk is találkoznunk kell. A szentségekben
ő fogad bennünket, megáld a
gyónásban, táplál a szentáldozásban. Megáldja a házasságokat, a betegeket, az utolsó
útjukon járókat. Sokféle módon mutatja meg magát –

megőrizték lelkük fiatalságát
és az Egyházhoz való feltétlen
ragaszkodásukat. Istenbe vetett bizalommal indultak el újra, hogy szolgálják családjukat és a Szent István által a
Szűzanyának felajánlott hazánkat – hangzott el a prédikációban.
A szentmise keretében tartották az új Kalász-tagok felvételét is. Spányi Antal meghívta a jelölteket az elkötelezett életre, ők pedig a fogadalom hagyományos szövegével
válaszoltak a megyéspüspök
kérdéseire.
A szentmise végén Nényei
Gáborné, a mozgalom korábbi
vezetője emlékezett meg az
alapítóról és az újraalapítás
körülményeiről, majd a kápolna falán elhelyezték az emléktáblát, amelyet Spányi Antal
püspök áldott meg.
Az ünnepség az ország különböző tájairól érkező Kalász-csoportok bemutatóival
zárult.
Forrás és fotó:
Székesfehérvári
Egyházmegye

Európa Kulturális Fővárosa 2023

Megújul a veszprémi vár
A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében
a programot lebonyolító Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 49,5 milliárd, a Veszprémi Főegyházmegye pedig 39 milliárd forint összegű támogatást kap a
kormány július 29-i döntése
alapján. Az erről szóló határozat augusztus 5-én jelent meg.
A támogatásról közös sajtótájékoztatót tartott augusztus 6-án Navracsics Tibor, a program kormánybiztosa, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Udvardy György érsek,
a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora.
Navracsics Tibor kormánybiztos
elmondta, hogy a támogatás lehetővé teszi a projekt stabil finanszírozását. Emlékeztetett arra, hogy bár az
EKF európai uniós program, finanszírozása nemzeti forrásokra épül.
Az Európai Unió az EKF-cím nyertesének csupán jelképes összegű támogatást nyújt a program lebonyolításának évében. Hangsúlyozta,
hogy a kormányhatározat nem csupán az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásáról rendelkezik, hanem arról is, hogy a
Veszprémi Főegyházmegye közel 40 milliárd
forinthoz juthat hozzá 2024 végéig.
Navracsics Tibor úgy fogalmazott: ez annak
az egyeztetésnek eredménye, amit Udvardy
György érsek kezdeményezett nála és a polgármesternél. A főpásztor a megbeszélések során kifejtette, hogy a főegyházmegye a veszprémi történelmi vár értékeinek felújításával
tudna hozzájárulni az EKF sikeréhez.

A sajtótájékoztatón Porga Gyula polgármester hangsúlyozta: az EKF kiváló lehetőség
arra, hogy Veszprém megmutassa gazdag kultúráját a kontinensnek. A program ugyanakkor a közösség és a térség fejlesztése szempontjából is jelentős.
Ovádi Péter országgyűlési képviselő arról
beszélt, hogy a régió kisebb településeinek vezetői is bizakodva várják a 2023-as évet. Ez is
azt bizonyítja, hogy a Bakony-Balaton térség
települései készek arra, hogy együtt gondolkodjanak és közösen dolgozzanak a sikeres jövőért.
Udvardy György érsek örömét fejezte ki,
hogy a kormány támogatásának köszönhetően már nem csupán vágyakról, tervekről, hanem konkrét feladatokról lehet beszélni az
EKF-projekthez kapcsolódóan. Veszprémbe
érkezésekor hamar szembesült azzal, hogy a
főegyházmegye és központja bővelkedik a
kulturális, történelmi és egyházi kincsekben,
ám ezek bemutatása a megfelelő lehetőségek
híján meglehetősen korlátozott. Ez pedig akadályozza az Egyházat kultúra- és hitformáló
szerepének betöltésében – mondta el a főpásztor.
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Ahogyan Veszprémet és a vár kiemelt szerepét megtapasztalta, egyre tisztábban látta,
hogy számos korábban vagy jelenleg is egyházi tulajdonban lévő ingatlan kihasználatlanul
áll, leromlott állapotban. Így született meg

Születéstől a vértanúságig
Kerékpáros zarándoklat
Bódi Mária Magdolna születésnapján
Bódi Mária Magdolna születésnapján, augusztus 8-án
Juhász Gábor budapest-vizafogói plébános vezetésével
tizenegyedik alkalommal indult kerékpáros zarándoklat
a vértanú lány nyomában Szigligetről Litérre, „Születéstől a vértanúságig” mottóval.

érkeztek Litérre. A zarándoklat Bódi Mária Magdolna sírjánál ért véget, ahol a hívek
Laposa Norbert plébánossal közösen imádkoztak.

A Veszprémi Főegyházme- nyomában. Közel 80 kiloméForrás és fotó:
gye fiatal vértanújának emlé- ter megtétele után kora este
Veszprémi Főegyházmegye
kére Szigligeten Takáts István
érseki helynök mutatott be
szentmisét a zarándoklat vezetőjével közösen.
A mise után a zarándokok
Bódi Mária Magdolna emléktáblájánál imádkoztak a 24
éves korában vértanúhalált
halt litéri lány boldoggá avatásáért. Az imádságot Szakács
Péter plébános vezette.
A kerékpárosok Badacsonytördemic, Köveskál és
Balatonfűzfő érintésével habenne az elhatározás, hogy átfogó intézkedési ladtak Bódi Mária Magdolna
tervre van szükség. Ennek kidolgozása érdekében a főpásztor közös gondolkodásra hívta
a kormánybiztost, a város vezetőit, valamint
Film készült Bódi Mária Magdolnáról,
az egyetem képviselőit.
a vértanú munkáslányról
Nyár elejére elkészült az EKF-rendezvénysorozatba illeszkedő komplex érsekségi terv,
Megjelent és az interneten már megte- ban valósult meg, együttműködésben az Euróamely túlmutat a 2023-as éven, hiszen az a célkinthető Buvári Tamás Magdolna című pa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton
ja, hogy a magyar kultúra és a történelem
új magyar játékﬁlmjének előzetese. A 2023 programsorozattal.
szempontjából jelentős helyeket – köztük a
Bódi Mária Magdolna életébe bepillanszékesegyházat és a középkori kápolnákat –
*
tást nyújtó alkotást országszerte szepBódi Mária Magdolna szülei uradalmi cseméltó módon mutathassák be a Veszprémbe
tember 17-től vetítik majd a mozik. A 24 lédek voltak, a kislány nehéz körülmények kölátogatóknak.
évesen mártírhalált halt munkáslány zött nevelkedett. Szerzetesi hivatást érzett, de
Udvardy György szólt arról is, hogy a kulboldoggá avatásának egyházmegyei sza- rendezetlen családi viszonyai miatt nem nyílt
turális főváros program által lefedett régió
kasza lezárult, jelenleg a Szentek Ügyei- lehetősége arra, hogy beléphessen valamelyik
nek Kongregációja vizsgálja a dokumen- szerzetesközösségbe.
tumokat a Vatikánban.
„Magdi életének legnagyobb élményét az
Eucharisztia jelentette elsőáldozó korától
A film Bódi Mária Magdolna két drámai kezdve. Következetesen és hűségesen akkor is
napját mutatja be: az egyik az a nap, amelyen a mindennap szentáldozáshoz járult, amikor a
lány 12 éves korában, 1933-ban egy sorsára néz- fűzfői Nitrokémia Rt. munkásnőjeként három

nagyjából egybeesik a Veszprémi Főegyházmegye területével, és ez sok lehetőséget kínál
a felek közötti együttműködésre. Ezek közül
külön kiemelte a főegyházmegye területén
működő szerzetesrendekkel kötött megállapodásokat.
A főpásztor a sajtótájékoztatón ismertette,
hogy mely épületek újulnak meg és kapnak
majd új funkciót a kormányzati támogatásnak
köszönhetően, és köszönetet mondott Virág
Zsolt kastélyprogramokért felelős miniszteri
biztosnak a terv összeállításában nyújtott kimagasló szakmai segítségéért.
Az érsek reményét fejezte ki, hogy 2023-ban
a megújult terek adhatnak majd helyet a kulturális eseményeknek, a koncerteknek és más
rendezvényeknek.
Beszéde végén Szent II. János Pál pápát idézte: „az a hit, ami nem teremt kultúrát, nem
hit”. Majd hozzátette: „Hitünk több ezer éve
képes kultúrát teremteni, és hisszük, hogy a jövő számára is van mondanivalónk. Hiszen
nem csak a múlt értékeit akarjuk bemutatni,
hanem szeretnénk teret nyitni a jövő számára.”

ve rejtélyes üzenetet kap, a másik pedig élete
utolsó napja, amikor elkerülhetetlenné válik
számára az áldozathozatal és a halál. 1945. március 23. a II. világháború egyik utolsó napja
Magyarországon. Az orosz hadsereg ekkor érkezik meg a balatoni régióba, így Litérre is,
ahol egy orosz katona meggyilkolja Magdolnát.
Buvári Tamás rendező az alkotást visszatérésnek tekinti a fekete-fehér filmhez. Tóth Zsolt
operatőr barátjával három első közös filmjüket
is ezzel a technikával készítették. „A Magdolnát
a vizualitása határozza meg. Hisszük, hogy az
érzelmekre ható, szuggesztív képeken keresztül olyan dimenziók nyílhatnak meg a nézők
számára, amelyek szavakkal nem mondhatók
el. Ehhez a drámához vagy inkább görög sorstragédiához jól áll az emberi arcot középpontba állító fényképezés, a meditatív tempó, a
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye hosszabb beállítások. Igaz, a két napot némileg
eltérő stílusban igyekeztünk ábrázolni.”
A film fényképezéséért Tóth Zsolt 2020 febA Veszprémi Érsekség
ruárjában elnyerte a III. Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Verseny díját.
évezredes öröksége az új évezred tükrében
A gyermek Magdolnát Buvári Villő, a felnőtt
Magyarország Kormánya az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő lányt – a Rossz versek című filmdrámából isintézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) számú kormányhatározatában rendelkezett arról, mert – Nagy Katica alakítja. A szereplők között
hogy megfelelő ütemezéssel forrást biztosít a Veszprémi Főegyházmegyének a veszprémi vár van Danis Lídia, Trokán Anna, Turós-Máté Kinga, Hegyi Zoltán, Fehér László, Horváth Csaba.
területén található műemlékegyüttesek felújítására és fejlesztésére.
A Magdolna díszbemutatója a VeszprémA komplex projekt célja a veszprémi vár területén elhelyezkedő egyházi – illetve egykor
egyházi – tulajdonban lévő ingatlanok állagának rendezése, valamint az épületek turisztikai Balaton Filmpikniken lesz szeptember 4-én,
hasznosítása oly módon, hogy azok a Veszprémi Érsekség szándékai mellett a közjót, Veszp- nyilvános premierjére a Zsigmond Vilmos
rém város és a nemzet érdekeit, illetve az Európa Kulturális Fővárosa 2023 esemény céljait is Nemzetközi Filmfesztiválon szeptember 9-én
kerül sor.
a lehető legteljesebben szolgálhassák.
Az alkotás zenéjét Szirtes Edina Mókus szeA projekt célkitűzéseiről és a fejlesztésekről a Veszprémi Főegyházmegye honlapján olvasrezte. A játékfilm gyártója a veszprémi Szeretható részletes tájékoztatás.
film Stúdió. A mozi közösségi finanszírozás-

műszakos beosztásban dolgozott – fogalmazott 2015-ben, Bódi Mária Magdolna halálának 70. évfordulóján Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki Litéren, a
vértanúság helyszínén mutatott be szentmisét.
– Krisztus iránti szeretete az emberekkel való
viszonyát is áthatotta: szorgalmas, derűs, talpraesett embernek ismerték a munkahelyén, a
kollégái és a felettesei nagyra becsülték. Magdi a Mária kongregáció munkájában is lelkesen részt vett, különösen a szegények és a rászorulók odaadó szolgálatában.”
Bódi Magdolna az imádságaiban azért fohászkodott, hogy fiatalon halhasson meg, és
halála közelebb vigye a fiatalokat az Úrhoz –
mondta el a bíboros. – Isten elfogadta az imáját:
amikor 1945. március 23-án a fegyveres szovjet
katonák Litéren, az óvóhely bejáratánál rátámadtak az asszonyokra, Magdolna ellenállt, és
menekülni próbált. Ezért érték a halálos lövések. Azzal a lelkülettel halt meg, amely áldozatos életét is jellemezte. Ezek voltak az utolsó
szavai: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!”
Halálakor is rózsafüzért tartott a kezében.
A Veszprémi Egyházmegyében 2005 óta évről évre nagyszabású megemlékezést tartanak
Bódi Mária Magdolna tiszteletére a litéri temetőben és a helyi általános iskola udvarán, vértanúsága helyszínén. Idén a koronavírus-járvány
miatt ez az esemény elmaradt, de az egyházmegye így is igyekezett méltó módon megünnepelni a vértanú halálának 75. évfordulóját.
Forrás: SzeretFilm Stúdió,
Veszprémi Főegyházmegye
Fotó: Tóth Zsolt
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Az alap: mondjunk igent Krisztusra
Országos cigánypasztorációs lelkigyakorlat Nagykállón
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az emmauszi történetben fontos,
hogy a tanítványoknak még nincs
tudomásuk Krisztus feltámadásáról.
Jézus keresztre feszítésekor szétszéledtek, mert féltek, hogy ők is a mesterük sorsára jutnak. Emmausz tizenhárom kilométerre volt Jeruzsálemtől, kisebb település lehetett. A
tanítványok azért mentek oda, hogy

végig kitartanának a keresztény hitünkben? – tette fel a kérdést Szocska A. Ábel.
A főpásztor egyúttal figyelmeztetett: ahhoz, hogy cigány testvéreinket Krisztushoz vezessük, arra a
lelkületre van szükségünk, ami az
emmauszi tanítványokat eltöltötte a
kenyértörés után. Minden az Eucharisztiából nőtt ki, az Egyház ebből a forrásból táplálkozik. A sze-

mélyes találkozás és a példaadás által vezethetjük el cigány testvéreinket az Eucharisztiához – zárta közvetlen hangvételű előadását Szocska A. Ábel püspök.
A lelkigyakorlat befejezéseként a
kiscsoportok vezetői osztották meg
gondolataikat a résztvevőkkel. A háromnapos rendezvény főszervezője a
Nyíregyházi Egyházmegye volt. A
cigánypasztorációs megbízott, Oroszné Obbágy Rita beszámolt arról, hogy
a héten Máriapócson jártak, és kétoldali tüdőgyulladással kórházba került egy munkatársuk. A háromnapos lelkigyakorlat előkészítő munkálatai során azonban számításba vették azt is, hogy ha a szervezők közül
valaki megbetegedne, és emiatt kiesne a munkából, akkor legyen, aki átveszi a szerepét. Ezt hallva a jelenlévők közül többen is köszönetet
mondtak a lelkigyakorlat gondos és
előrelátó szervezésért, a minden
részletre kiterjedő figyelemért.
Székely János, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős püspöke Istennek

ressen választ – tanácsolta a résztvevőknek a szombathelyi megyéspüspök, és Jézusnak hálát adva így fogalmazott: „a cigánypasztoráció vezetői nem mi vagyunk, hanem a te
kegyelmed”.
A kiscsoportok vezetői közül többen is méltatták Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita előadását,
amelyben a főpásztor hangsúlyozta:
nem véletlen, hogy ki hová születik.
Mindenkinek a maga környezetében
kell kihoznia magából a lehető legjobbat, hirdetnie és megélnie Jézus
Krisztus szeretetét.
A jelenlévők közül sokan dicsérték Szocska A. Ábel és Orosz Atanáz
görögkatolikus püspökök tanítását
is, és hálával szóltak Ede, Géza és
Győző atyáról, akik megfelelő komolysággal és alázattal végzik a cigánypasztorációt. A résztvevők között olyanok is akadtak, akik arról
számoltak be, hogy a lelkigyakorlat
dicsőítő imáiban és énekeiben egészen közel kerültek Istenhez. Az
egyikük úgy fogalmazott: most, ez
alatt a három nap alatt tapasztalta
meg, mi a különbség a vallás és a
személyes hit között. Volt, akit
egészen meghatott az a gondolat,
hogy a szentségi házasságban harmadik személyként maga Jézus
van jelen. Többen hangsúlyozták,
milyen fontos az életükben az Eucharisztia, amelyről itt mélyebb ismereteket szerezhettek. Mások arról beszéltek, milyen jó, hogy a három nap során új barátokra, közösségre találtak. – Meg kell erősödni
Jézusban. Krisztus számít ránk, mi
pedig mindig számíthatunk Krisztus kegyelmére – fogalmazott az
egyik jelenlévő. Mások pedig soksok apróbb örömteli élményről
számoltak be, amikre szívesen emlékeznek majd a hétköznapokban.
Szinte mindenki megemlítette,
hogy a három nap során milyen jó
volt megtapasztalni azt a baráti,
szeretetteljes hangulatot, amelyben
teljesen eltűnt a különbség cigány és
nem cigány, római és görögkatolikus
között. Sokan beszámoltak arról az
élményről is, amit a közösség erejének megtapasztalása jelentett számukra: örömmel látták, hogy nincsenek egyedül, sokan vannak Isten
szőlőskertjében. Voltak, akik nem
titkolták: otthon, a saját környezetükben súlyos nehézségekkel kell
szembenézniük. Felszabadító érzés

adott hálát a lelkigyakorlatért: Jézus
itt volt a három nap alatt, és most is
köztünk van – mondta. – Mindenki
gondolja végig, mit jelentett neki ez
az együtt töltött idő, és mit visz haza
magával a lelkigyakorlatról. Miben
lesz más az életem e három nap
után? Milyen elhatározás született
meg a lelkemben, amit igyekszem
majd megvalósítani a mindennapokban? Ki-ki ezekre a kérdésekre ke-

volt számukra, hogy itt őszintén beszélhettek a gondjaikról, és valódi
találkozásokban lehetett részük.
Rengeteg kérdéssel kell szembenéznie az embernek az élete során, de
valójában csak egy a lényeges: hiszünk-e a feltámadásban és az örök
életben? Ha erre igennel válaszolunk, akkor minden más a helyére
kerül. Igent kell mondanunk Krisztusra, ez alapvető az élet minden te-

Szocska A. Ábel görögkatolikus püspök a személyes példa erejéről beszélt
később hajóra szállva idegen vidékre
távozzanak.
A mi életünkben is előfordulhat,
hogy azt mondjuk: elég volt, nem bírom tovább, itt hagyom a családomat, a munkahelyemet, az Egyházat,
a közösséget, az országot. A félelem
eluralhatja a lelkünket, ahogyan a
két tanítványét is eluralta. Nem voltak apostolok, valószínűleg a hetvenkét tanítvány közé tartoztak. Az
evangéliumi történet szerint az Úr
Jézus megmutatja nekik, mit kell
tenniük, hogy legyőzzék a félelmüket. Beszélgetni kezd velük, ők pedig kitárulkoznak. A mi életünkben
is gyakran tapasztaljuk, milyen jó, ha
elmondhatjuk a bánatunkat a házastársunknak, a barátunknak, a gyóntatónknak. Jézus meghallgatja a tanítványokat, úgy fordul hozzájuk,
mint egy pszichológus, majd megkérdezi tőlük: „Hát nem olvastátok a
prófétákat? Nem tudjátok, hogy
mindennek meg kellett történnie?
Nem tanulmányoztátok az írást? Abban magyarázatot találhattok a történtekre!” A Szentírás rendszeres olvasása minket is útbaigazít a mindennapokban, és többet jelent, mint
egy barát vagy egy pszichológus –
mondta a püspök. – Amikor a tanítványok Jézussal együtt Emmauszba
érkeznek, az Úr a vacsoraasztalnál
megtöri nekik a kenyeret, és a kenyértörésben felismerik őt. Krisztus
az Eucharisztiában önmagát ajándékozza nekünk, és ez hatalmas fordulat: a tanítványok nem félnek többé.
Az Eucharisztiában az ember megerősödik Krisztusban, és már szembe tud nézni akár a legnagyobb fájdalommal, nehézséggel is.
Szocska A. Ábel feltette a kérdést:
mekkora áldozatra vagyunk képesek Krisztusért? Mi volt az ősegyházban az egyetlen feltétele annak,
hogy valakit pappá szenteljenek? Jézus Krisztus követése. Az, hogy az
ember teljesen átadja magát Krisztusnak – hangzott a válasz. – Igen,
erre sokan képesek voltak. De nem
ez volt a legfőbb kritérium. Hanem
az, hogy az illető készen áll-e arra,
hogy szükség esetén az életét is feláldozza Krisztusért. Képzeljük most
el, hogy terroristák rontanak be a terembe, bezárják az ajtót, mindenkinek a fejéhez fegyvert fognak, és
csak azoknak kegyelmeznek, akik
hajlandók megtagadni Krisztust.
Vajon hányan lennének, akik mind-

rületén, így a cigánypasztorációban
is. Cigányok és nem cigányok csak
akkor élhetünk testvérekként, ha
nem hagyjuk ki az életünkből Krisztust és az Egyházat. A cigánypasztorációban részt vevők Krisztus apostolai, akik arra kaptak meghívást,
hogy Krisztus szeretetét és megbocsátását elvigyék a perifériákra is –
bontakozott ki az üzenet a hozzászólásokból.
Az egyik jelenlévőnek feltűnt egy
kigyúrt testű cigány férfi, akinek az
arcán angyali jóság és öröm tükröződött. Valaki úgy fogalmazott: ez is a
lelkigyakorlat egyik szemmel látható
eredménye, amely püspökök, papok, zenészek és sok más ember elhivatott munkájának köszönhető.
Egy idősebb hölgy megosztotta a lelkigyakorlatozókkal élete nagy fájdalmát: idén januárban, egy vasárnapi
napon meghalt a lánya. Nem akart
eljönni a lelkigyakorlatra, de végül a
barátai biztatására rászánta magát.
Amikor megérkezett, ismerősök köszöntötték, és azzal bátorították,

A szombathelyi püspök több történetet is felidézett a homíliájában.
Az egyik egy asszonyról szólt, aki
rosszkedvűen ébredt. Borús hangulatát csak fokozta, hogy a zsúfolt
buszon sokan utaztak, és hozzá hasonlóan mindenki levert, kedvetlen
volt. Egyszer csak megszólalt egy
férfi: „Milyen szép időnk van! Most
megyünk el a templomkert előtt,
milyen gyönyörűen rendbe rakták!”
Többen is a hang forrása felé néztek, az asszony is. Ekkor vette észre,
hogy a férfi fehér botot tart a kezében. Isten egy vakot küldött, hogy ő
és mások is megtanuljanak látni. Az
asszony elszégyellte magát, és alig
várta, hogy este kedves szavakkal
fogadja a munkából hazatérő férjét.
A főpásztor felidézte édesanyja példáját is, aki egész életében rengeteget dolgozott, tisztességben felnevelte négy gyermekét, és évekig
ápolta a beteg édesanyját. Amikor
Székely János édesapja esténként
hazaérkezett, a felesége mindig átölelte. Jézus szeretetéből táplálko-

hogy ha nem érezné jól magát, bármikor hazamehet. Mégis maradt, és
itt megkapta az Úrtól azt a vigasztalást, amire már régóta vágyott. Egy
görögkatolikus pap a lelkigyakorlat
összefoglalásaként azt hangsúlyozta,
hogy az Egyház a titok, nem öncélú,
de zárt közösség, amely nyíltan hirdeti a legnagyobb csodát: Jézus
Krisztus feltámadását. Ebben a közösségben ajtók nyílnak meg a cigányság felé, melyeken keresztül elvihetjük hozzájuk Krisztust.
Az élmények közös felidézése
után Székely János püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a
nagykállói Szent Péter és Pál római
katolikus templomban.
Homíliájában Máté evangéliumának ahhoz a fejezetéhez fűzte a gondolatait, amely a vízen járó Jézusról
szól (Mt 14,22–30). Felidézte, hogy
papnövendék korában a budapesti
szeminárium kápolnájában délutánonként gyakran elmélkedett az
evangéliumon. Ez a történet egyike
volt azoknak, amelyek különösen
közel álltak a szívéhez. Kicsit úgy
érezte: papnak lenni annyi, mint a
vízen járni. Csak addig vagyunk képesek erre a szolgálatra, amíg Jézusra függesztjük a tekintetünket, amíg
ő a felszínen tart bennünket. Ez
nemcsak a papokra vonatkozik, hanem mindannyiunkra – tette hozzá a
főpásztor. Csak addig tudunk megmaradni a szeretetben, amíg Jézusra
tekintünk. Amíg Jézust nézitek,
amíg engeditek, hogy emeljen benneteket, addig nem süllyedtek el –
hangsúlyozta Székely püspök. „Ha
őrizni akarjátok a kincset, amit itt
kaptatok, ezt tegyétek: nézzétek Jézust, őt keressétek minden helyzetben, szenvedésben, szegénységben,
sötétségben és küszködésben.”

zott, és ezt adta tovább a gyermekeinek is.
Tudom-e életem minden helyzetében, a sötétségben, a szenvedésben
is Jézust látni? – tette fel a kérdést a
püspök. – Mindannyiunknak ott kell
megfognunk Krisztus kezét, és ott
kell beteljesítenünk a szeretettervét,
ahol éppen vagyunk. Péter háza fölfelé nyitott volt. A gyógyulni vágyó
bénát a barátai a megbontott tetőn át
eresztették le Jézus elé. Péter befogadta Jézust, és mindenki mást is.
Legyen a ti házatok is ilyen! Engedjétek be otthonotokba Jézus fényét,
ez legyen a legnagyobb kincsetek!
Gyermekeiteket is vezessétek Krisztushoz, hiszen ő mindannyiunk legfőbb nevelője – fogalmazott a főpásztor. – Ha Jézust beengedjük a
szívünkbe, akkor küzdeni is tudunk.
Ő soha nem ígért könnyű utat. Azt
mondta: vegyétek föl a kereszteteket, sokat kell szenvednetek a nevemért. A szeretet, a megbocsátás, az
irgalom csodálatos értékek, ám ára
van annak, hogy érvényre jussanak.
Jézus arra hív bennünket, hogy merítsünk a kincseiből, és legyünk a világban az ő világossága.
A szentmise végén Kovács Róbert,
a nagykállói templom plébánosa köszönetét fejezte ki Székely János püspöknek, és leszögezte: elsősorban
nem cigányok és nem magyarok vagyunk, hanem mindenekelőtt emberek, egyek Jézus Krisztusban.
A szentmisén zenei szolgálatot
végzett a szendrőládi roma egyházi
kórus. Éneküket, játékukat hallva
ismét beigazolódott, hogy a művészetek közül a zene az, amely a legkönnyebben emeli Isten közelébe az
ember lelkét.
Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila
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Mi, keresztények a reményből élünk
Beszélgetés a gyémántmisés Nyiredy Maurus bencés pappal
tett velünk, kamaszokkal. Kerékpároztunk, kirándultunk.
Ciszterci iskolába járt...
Egyszer teljesen spontán megkérdeztem tőle, hány évig ta– A világháború után a nulnak a kispapok a szemináciszterciek a Villányi úti cisz- riumban. „Öt évig”, válaszolterci gimnázium mellett egy ta. „Miért? Érdekel?” „Talán”,
elemi iskolát is működtetni
kezdtek. Apám akkor Mosonmagyaróváron professzorkodott az Agrártudományi Intézetben, állategészségügyet tanított. Mi akkoriban jöttünk
fel Budapestre, és én a ciszterciek által alapított iskolába
kerültem. Érdekesség, hogy
az iskola igazgatója Horváth
Richárd volt, a későbbi békepap. Elvégeztem a négy elemi
osztályt, azután pedig átkerültem a Szent Imréről elnevezett ciszterci gimnáziumba,
amit rövidesen államosítottak. Ezért a Váli úti iskola ötödik osztályos tanulója lettem,
majd fölvettek a ciszterci gimnáziumba, ami akkor már József Attila nevét viselte. Ott
érettségiztem.
(Folytatás az 1. oldalról.)

ra minden püspök behívatta a
kispapjait. Elénk tettek egy
papírt, aláírásunkkal vállalnunk kellett, hogy részt veszünk a békepapi mozgalomban, és engedelmeskedünk az
elöljárónknak. Aki ezt nem

1955-ben, 18 évesen megkezdte a
teológiai tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy már igen korán felébredt Önben a vágy a papi hiva- feleltem. És attól a pillanattól tette meg, annak egy napon
tásra? Érezte, hogy hívja az Úr? kezdve papnak készültem.
belül el kellett hagynia a szemináriumot. A száz kispap
– Tizennégy éves koromtól 1959-ben több társával együtt el- közül mindössze tízen írtak
kezdve pap akartam lenni. távolították a szemináriumból. alá, ők maradhattak, a többiek
Amikor közöltem ezt a szüle- Milyen indokkal?
– velem együtt – mehettek a
immel, kétségbeestek. Nem a
sóhivatalba.
– Akkoriban javában műpapság ellen volt kifogásuk,
hanem attól féltek, mi lesz ve- ködött a papi békemozgalom, Egy évvel később Zadravecz Istlem papként a Rákosi-rend- ami igazából nem a békéről ván püspök titokban fölszentelte
szerben. Az volt a kívánsá- szólt, hanem arról, hogy a pa- Önöket. Gondolom, nem minguk, hogy egyetemre járjak. pokat megnyerjék a szocializ- dennapi körülmények között.
Be is adtam a jelentkezésemet mus ügyének. A hatalom ré– Tabódy István lakásán töraz ELTE angol–magyar szaká- széről természetes igény volt,
ra. Apám kapcsolatban állt az hogy a kispapok is belekap- tént a szentelés. Ő jó kapcsoAkadémiával, így elvitt az csolódjanak ebbe a kezdemé- latban állt Shvoy Lajos székesegyik ismerős professzorhoz, nyezésbe. Mi azonban átéltük fehérvári püspökkel, aki a keés arra kérte, hogy segítsen Budapesten az 1956-os forra- resztapja volt, és aki egy évvel
bejutnom az egyetemre. Az il- dalmat, és olvastuk a pápai korábban szentelte fel. Tabódy
lető nagyon kedves volt ve- körleveleket. XI. Piusznak volt akkor a Központi Szeminárilünk. Rendben lezajlott a fel- egy körlevele, amelyben elítél- um főduktora volt, vagyis a
vételi, a harmadik legjobb te a hitlerizmust, és állást fog- kispapok vezetője, képviselőeredményt én értem el. Végül lalt a kommunizmus ellen is. je. Buzdított, lelkesített minaztán kiderült, hogy erre a Nekünk, kispapoknak nagyon ket, amikor elküldtek bennünszakra abban az évben csak fontos volt Róma véleménye, ket a szemináriumból. Lakást,
három embert vettek fel. A ezért nem mentünk el a béke- állást szerzett nekünk, megharmadik bejutó annak a pro- gyűlésekre. Egy alkalommal a szervezte az életünket, így a
fesszornak a lánya lett, akitől békemozgalom nem tudom szentelésünket is. Zadravecz
apám protekciót kért. Így nem hányadik évfordulóját ünne- püspök úr is félre volt állítva,
kerültem be az egyetemre. pelték. Az eseményt az egyik egy Budapest melletti faluban
Fellebbeztünk, de helyhiány budapesti moziban tartották, élt, de be-bejött a fővárosba.
miatt elutasítottak. Akkor azt és az első sorokat a kispapok- Tabódy István az akkori Tamondtam anyáméknak: meg- nak tartották fenn, mi azon- nács körúton lakott egy matettem, amit akartatok, nem ban nem voltunk sehol. Tizen- gas ház harmadik emeletén.
sikerült, úgyhogy most jelent- egy társunkat azonnal elküld- Az ő albérleti szobájában
kezem a papi szemináriumba. ték a szemináriumból, mond- szentelt fel bennünket – hat
Esztergomba vettek fel, ott ván, hogy ők befolyásoltak társamat és engem – Zadrakezdtem el a tanulmányaimat, bennünket. Mi, többiek pedig vecz István püspök. Papi
de mivel az érettségim jeles összefogtunk, és szót emel- munkát természetesen nem
volt, Hamvas Endre püspök át- tünk az elöljáróinknál, hogy végezhettünk, mert ahhoz álhelyezett a budapesti szemi- ez így nincs rendjén, ha őket lami engedélyre lett volna
náriumba, mert ott magasabb kirúgták, akkor minket is ta- szükség. Különböző munkavolt az oktatás színvonala, és nácsoljanak el a szeminárium- helyeken dolgoztunk, én péltudományos fokozatot is lehe- ból. Az elöljáróink akkor egy dául a budai Várban, az állahónapra hazaküldtek minket, mi nyomdában segédmunkástett szerezni.
hogy gondolkodjunk el a dol- ként. Később apám segítségéEmlítette, hogy már tizennégy gon. A négy hét elteltével az- vel átkerültem a Révai Nyomévesen pap szeretett volna lenni. tán összeültünk, és megfogal- dába, ahol ipari tanuló lettem,
Milyen élmények hatására?
maztunk egy levelet, amit el- betűszedő. Azután az Egyeteküldtük az összes püspöknek. mi Nyomdában voltam kor– XVI. Benedek emeritus pá- Ám kiderült, hogy az Állami rektor, majd revizor. Papként
pa mondta egyszer egy inter- Egyházügyi Hivatalba (ÁEH) csak 1972-ben kaptam meg a
júban, hogy nem volt nagy előbb jutott el a levél, mint a működési engedélyt. Akkor
megtérésélménye, magától ér- püspökökhöz. Közöltük a fő- átmenetileg Kisberk Imre látta
tetődően választotta a papi pásztorainkkal, hogy van ka- el az Esztergomi Főegyházhivatást. Én is hasonlóan él- tolikus békemozgalom is, ab- megye vezetését. Szabó Imre
tem meg ezt. A hivatás sok- ban nagyon szívesen részt ve- volt az első apostoli kormányszor nagyon egyszerű, emberi szünk, de a békepapságban zó. Elment hozzá Balogh páter,
módon indul el. Már utaltam nem. Azt is elmondtuk, hogy a papi békemozgalom egyik
arra, hogy gyerekként gyak- az elöljáróinkkal sem akarunk alapítója, hogy káplánt kérjen
ran nyaraltam Esztergomban. közösséget vállalni, mert ők is a Váci utcai AngolkisasszonyVolt ott egy fiatal, nagyon lel- békepapok. Ennek következ- ok templomába, ahol igazgató
kes pap, aki kitűnően szót ér- ményeként az ÁEH nyomásá- volt. A püspök azt mondta ne-

ki: káplán nincs, de itt van a
Nyiredy, szerezd meg neki a
működési engedélyt, őt megkaphatod. Balogh páter ekkor
felhívta anyámékat, és megkérdezte tőlük, hogy szabad
állapotú vagyok-e még, vagy-

Mi vonzotta Önt a bencésekhez?

– Barátom volt az akkori
csobánkai plébános, Kapcsándi
Zsigmond. Többször jártam ki
hozzá kisegíteni. Nagyon lelkes bencés szerzetes volt, a
csepeli gimnáziumunkban tanított. 1945 után a szocialista
Csepel azt kérte a bencésektől,
hogy alapítsanak ott gimnáziumot. Így is történt, három
évig, az államosításig működött az iskola. Kapcsándi
Zsigmondot 1950-ben kitették
a rendből, ezután került Csobánkára. Nagyon sokat jelentett számomra. Tőle kaptam
meg Szent Benedek Reguláját,
amelyben szerepelt két, számomra alapvetően fontos
mondat. Az egyik az, hogy
„Semmit elébe ne tégy Krisztus szeretetének”, a másik pedig: „Isten irgalma felől soha
kétségbe ne essél.” Ezek indítottak el engem a bencés rend
felé. Amikor a bíboros érsek
megkérdezte András főapátot,
hogy tényleg fel akarnak-e
venni rendbe, ő azt válaszolta:
„Ha a közösség megszavazza,
akkor fölvesszük.” Így aztán
is nem nősültem-e meg. Föl- elengedett Lékai bíboros.
kerestem őt. Bonyolult volt
hozzá a bejutás, alig akartak Több írásában is figyelmeztetett
beengedni, de végül csak sike- a New Age mozgalom veszélyeirült. Hogy aztán ő szerezte-e re. Mivel magyarázza ennek az
meg az engedélyt vagy Kis- ezoterikus és okkult tanokat hirberk Imre, azt nem tudom, dető mozgalomnak, illetve a kelemindenesetre 1974-ben végre ti vallásoknak a növekvő népszemegkaptam a dispozíciót: az rűségét?
Állami Egyházügyi Hivatal
– Az indiai kultúra, a
vezetője hozzájárult, hogy
káplán legyek a Váci utcai buddhizmus, a hinduizmus, a
lélekvándorlás eszméje mintemplomban.
Két évvel később Lékai bí- dig sokak számára vonzó volt.
boros áthelyezett káplánnak A New Age több vallás és eszZuglóba, a Kassai térre, ahol merendszer keveréke. Minnégy évig szolgáltam. Közben denféle vallásból, filozófiából
kapcsolatba kerültem a bencé- és tudományágból összegyűjsekkel, többször jártam Pan- tötték azokat az elemeket,
nonhalmán. Az egyik lelki- amelyek az emberek számára
gyakorlaton Richárd atya, a ké- rokonszenvesek lehetnek. Az
sőbbi tihanyi perjel megkér- egész egy konglomerátum.
dezte tőlem: „Tulajdonképpen Hiába vannak benne kereszmiért nem vagy te bencés?” tény gondolatok, ennek a lelAzt válaszoltam, hogy nincs kiségnek semmi értelme. Aki
tanári diplomám, és különben keresztény akar lenni, az ne a
is, mit szólna ehhez az ÁEH? New Age mozgalommal fogMire ő: „Itt nem csak tanárok- lalkozzon, hanem a krisztusi
ra van szükség, másokra is. tanítással.
Bemegyek a főapát úrhoz, és
rendben lesz minden.” András Az egyik írásában arról elmélkefőapát úr azt mondta neki: dik, hogy olyan közösségekre van
„Ha Nyiredy be akar lépni, szükség, amelyekben a keresztéakkor adja be a kérvényét.” nyek valóban gyökeret verhetnek.
Beadtam. Ezután el kellett Mire gondol?
mennem Lékai bíboros úrhoz,
– A XX. század legnagyobb
hogy engedjen el. Egyébként
az egyházi törvény világosan egyháztörténeti eseménye a II.
fogalmaz: ha egy egyházme- vatikáni zsinat volt, amely az
gyés pap szerzetes akar lenni, Egyházat a Szentháromság feakkor el kell engedni. A bíbo- lől határozta meg, vagyis az
ros úr viszont nem akart elen- Atya, a Fiú és a Szentlélek szegedni. Azt kérdezte, mit ígér- retetközössége felől. Ezért a
tek nekem a bencések. A gim- zsinat számára rendkívül fonnáziumban valószínűleg hit- tos volt a közösség. A komtanár leszek vagy teológiát fo- munió a liturgia megújításágok tanítani. A bíboros követ- ban is lényeges szempont, ezt
kező kérdése így hangzott: fejezi ki az is, hogy a zsinat
„Mit szólna, ha én ígérnék után mindenütt elterjedtek a
magának valamit?” Erre én: templomokban a szembemi„Nem állásért jöttem ide, szer- séző oltárok. A közösségnek a
zetes akarok lenni, tessék el- lelkipásztorkodásban is kiengedni.” Lékai bíboros azt is emelkedő szerepet kell betölmegkérdezte: „Hol van itt az tenie. A plébánia legyen szereegyházmegyéhez való hű- tetközösség, kis közösségek
ség?” Szívesen visszakérdez- gyűjtőhelye; a keresztények
tem volna, hogy amikor ki- ismerjék meg egymást, tudjarúgtak a szemináriumból, ak- nak egymásról. 1995-től Győrkor hol volt az egyházmegye szentivánra kerültem plébáirántam való hűsége. De vé- nosnak, és próbáltam mindezt
gül nem tettem... Bencés szer- megvalósítani. Plébániai zsizetességemet 1978-ban Pan- natot tartottunk azzal a céllal,
hogy minél inkább bevonjuk a
nonhalmán kezdtem meg.

világi híveket az egyházközség mindennapjaiba. Nyolc
csoportot hoztunk létre, mindegyiknek világi volt a vezetője, és ő választotta ki a munkatársait, nyolc-tíz segítőt.
Hetente, kéthetente találkoztak a közösségek, önállóan
működtek. Nem szóltam bele
a tevékenységükbe, de ha segítséget kértek, megtettem,
amit tudtam. A cél az volt,
hogy minél elevenebb közösségi élet legyen a plébánián.
Közismert két, Jézustól származó
mondás. Az egyik egy kérdés:
„Amikor eljön az Emberﬁa, vajon
talál-e hitet a földön?” A másik:
„Erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta.” Félnünk tehát
nem szabad, de azért van okunk
aggódni?
– Legyünk tudatában annak, hogy az Egyházat nem
mi mentjük meg. Újra csak
XVI. Benedekre hivatkozom,
akinek van egy nagyon fontos
mondata a mustármagról szóló példabeszéddel kapcsolatban. Azt mondja, hogy Jézus
számára nem a fa a fontos,
hanem a mustármag, ami
mindig a remény szimbóluma. Az Egyház mindig mustármag marad. Átélheti a keresztre feszítést, a húsvétot, a
pünkösdöt, de soha nem a
struktúrák erejéből él, hanem
a Szentlélek erejéből, a Lélek
tartja fenn. Ez nem vitatható.
A pokol kapui sem vesznek
erőt rajta, mert Isten az, aki
üdvözít, ő pedig komolyan
veszi, tiszteletben tartja a szabad akaratunkat. Az emberek
hol jobban közelednek hozzá,
hol kevésbé. Napjainkban az
anyagi jólét következtében eltávolodás tapasztalható, de az
emberi szabad akarat végső
soron nem keresztezheti Isten
szándékát. Ő úgy hagyja meg
a szabadságunkat, hogy közben megvalósítja a sajátját is.
Ez a kettő valójában nem áll
szemben egymással, mert az
üdvösség a mindenható Szeretetisten ügye. A világot és
az emberiséget, mindazt, amit
teremtett és szeretetével magához emelt, nem fogja hagyni tönkremenni. Hogy ez miként történik meg, az Isten titka, és mi éppen ezért a reményből élünk. Pál apostol
mondja a rómaiakhoz írt levelében: „Meg vagyunk ugyan
váltva, de még reménységben
élünk.” Vagyis a megváltottságunk végső fokon az Úr Jézus Krisztus újbóli eljövetelével teljesül majd be.
Ha végigtekint a hatvanéves papi
pályáján, hogyan gondol vissza
rá? Miért volt érdemes igent
mondania az Úr hívására?
Hogy érdemes volt-e válaszolnom Isten meghívására?
Föltétlenül. Mégpedig azért,
mert Jézus Krisztus feltámadt
a halálból. Ez számomra a
kétszer kettő. Ő a valóság teljessége, a megdicsőült kozmosz és a teremtés, mindennek az értelme. Szárovi Szent
Szerafimmal együtt én is vallom: „Boldogságom, Krisztus
feltámadt!”
Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila
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Terrorcselekmény volt a tűzeset
a nicaraguai székesegyházban
„Terrorcselekmény” – ezzel a
szóval jellemezte Leopoldo
Brenes nicaraguai bíboros a július 31-i gyújtogatást, amelynek következtében nagy károk
érték a managuai székesegyház
egyik kápolnáját.

vezető férfi bezúzta a székesegyház
kapuit, és tönkretette a kerítés egy
részét. Épp ez a nyílás szolgált menekülési útvonalként a székesegyház kápolnáját és feszületét megtámadó gyújtogatónak. „Mindent kiterveltek: hogyan jussanak be, hogyan hajtsák végre a merényletet, és
A merénylet során súlyosan meg- aztán merre szökjenek el. Tökéletesérült a Krisztus Vére elnevezésű,
Ferenc pápa augusztus 2-án, az
382 éves, értékes fafeszület, amely
előtt II. János Pál pápa is imádkozott Angelus után a következő szavak1996-ban, második nicaraguai láto- kal fordult az imádkozókhoz:
Kedves Testvérek!
gatása során. A szemtanúk elmondáNicaragua népére gondolok, mely
sa szerint egy fejét elfedő férfi rontott be a kápolnába. Hangosan azt szenved a managuai székesegyház elkiáltotta, hogy „Krisztus Véréhez jö- leni támadástól. Ott súlyosan megsévök”, majd elhajított egy palackos rült, szinte megsemmisült Krisztus
nagy tisztelettel övezett képe, amely
gyújtóbombát.
A kápolnában mindig látható mó- századokon át kísérte és támogatta a
don van kitéve az Oltáriszentség. hívő nép életét. Kedves nicaraguai
„Ez szentségtörés, ezért szüntelenül testvérek, közel vagyok hozzátok, és
imádkoznunk kell, hogy a gonosz imádkozom értetek!
erői legyőzessenek” – olvasható a
managuai érsekségnek a merénylet sen meg volt szervezve” – jegyezte
után kiadott közleményében.
meg a bíboros.
A székesegyház udvarán tartott,
A történtekkel kapcsolatban Rosarögtönzött sajtótájékoztatón Brenes rio Murillo nicaraguai alelnök azt
bíboros azt mondta, több jel is arra nyilatkozta, hogy a tűzvész a hívek
utal, hogy a nicaraguai katolikusok által okozott véletlen baleset követegyik legbecsesebb kincse elleni me- kezménye. „A tűz a hívek gyertyái
rényletet alaposan kitervelték. Ma- miatt keletkezett, így gyulladtak
nagua bíboros érseke a súlyos táma- meg a függönyök és a növények is” „Ott nincsenek gyertyák, és függö- gatásos terrorcselekmény volt, amit
dással összefüggésbe hozta azt a jú- – mondta a politikus. Brenes bíboros nyök sem, ezért tehát azt gondoljuk, az erre a célra készített eszközzel kölius 20-i esetet is, amikor egy furgont azonban cáfolta a kormány állítását: a tüzet nem gyertya okozta. Gyújto- vettek el.”
A nicaraguai Katolikus Egyház és
az ország elnöke, Daniel Ortega kö2
Nicaragua Magyarországnál másfélszer nagyobb ország (129 494 km ) a közép-amerikai kontinenshídon.
zötti kapcsolat akkor szakadt meg,
Az egykori spanyol gyarmat 1821-ben nyerte el a függetlenségét. Területének nagy részét a Kordillerák vulamikor katolikus papok és szerzetekanikus láncai uralják. Az ország lakossága: 6 217 581 fő. A többség (59 százalék) római katolikus, a kisebb
sek is csatlakoztak a 2018-as korrész pedig főként protestáns. (Forrás: Wikipédia)
mányellenes tüntetéseken részt vevő
*
tiltakozók ezreihez. Az utcai zavarNicaragua a történelmének egyik legsúlyosabb társadalmi, politikai és gazdasági válságával küzd. Tavaly
gásokban több százan meghaltak, eláprilisban kezdődtek a zavargások, miután a biztonsági erők felszámolták a nyugdíjcsökkentések miatt kitűntek, sokakat letartóztattak, és
robbant megmozdulásokat. A tiltakozások során legkevesebb 325 ember, főként kormányellenes tüntető vesztöbb mint százezer ember menekült
tette életét. Több mint 700 embert vettek őrizetbe, és emberi jogi csoportok adatai szerint mintegy 60 ezren
el az országból.
kényszerültek elmenekülni.
A tűzeset éppen azokban a naAz ellenzék szerint az egykori szandinista gerillavezérből lett államfő diktatúrát épített ki Nicaraguában.
pokban történt, amikor különböző
Ezért azt követelik, hogy a 2007-ben újra hatalomra került, korrupcióval és az emberi jogok lábbal tiprásával
kormányzati intézmények Managua
vádolt Daniel Ortega távozzon a hatalomból az alelnöki székbe ültetett feleségével, Rosario Murillóval együtt.
védőszentje, Szent Domonkos ünneAz elnök ezzel szemben azt hangoztatja, hogy az ellenzék puccsot kísérelt meg ellene a Katolikus Egyház
pére népszerű rendezvényeket szerés az Amerikai Egyesült Államok támogatásával.
veztek, pedig az érsekség ezeket korábban felfüggesztette. „Ami történt,

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

árverésre átveszünk. Budapest VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-266-4154 – nyitva: hétfő–szerda 10–17, csütörtök 10–19 óra között.

TÁRSKERESŐ

ÁLLÁS
ÚJSZÁSZ VÁROS kántora közel 30 éves nagylelkű szolgálat után nyugdíjba vonul. A megüresedő
álláshelyre jelentkezőket várunk. Hitoktatói oklevéllel rendelkezők előnyben. Plébánosi ajánlás szükséges. Kapcsolatfelvétel Újszász plébánosával:
06/20-469-9844.

69/190 CM, humán és közgazdasági érdeklődésű közgazdász, római katolikus férfi, hasonló érdeklődésű, független, magas, csinos,
nemdohányzó, diplomás hölgy ismeretségét
keresi, 64–69 évig. Budaiak vagy belvárosiak
jelentkezései előnyben. Telefonszámos válaszát a kiadóba kérem. Jelige: hit és szeretet.

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

SZOLGÁLTATÁS

MEGFŐZÖM A KEDVENC ÉTELEIT kívánság
szerint az otthonában, hiszen az otthoni ízeknél
nincs jobb. Idős emberek, betegek, rohanó életet
élő emberek keressenek. Kérésre Pest megyében
az alapanyagok vásárlása is megoldható. Leinformálható, kedves, igényes szakács vagyok, referenciákkal. Küldjön SMS-t, és visszahívom! T.: 06/30414-1560

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

GONDOZÁS
ROKKANTNYUGDÍJAS, megbízható férfi idős
személyt keres, akinél ház körüli segítségért cserébe, megegyezés alapján szállást kapna Esztergom környékén, a Dunántúlon. T.: 06/30-771-2082

RÉGISÉG
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget és más régiségeket vásárolunk, illetve

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

Tisztelt Olvasóink!
Az egyházi közleményeket és híreket
szerkesztve közöljük.
Megértésüket köszönjük.
A szerkesztőség

Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című
kulturális mellékletünkben olvashatják.

Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán és a Digitalstandon
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2020. AUGUSZTUS 17.

IMAÓRÁK

LELKIGYAKORLAT

Kútvölgyi Szűz Mária-engesztelőkápolna:
engesztelő virrasztás hazánk lelki megújulásáért
minden csütörtökön 20 órától pénteken 5 óráig az
Oltáriszentség előtt. 22 órakor szentmise.
Imavirrasztás a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve 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 otthonainkban imádkozunk. Az imaanyagot, aki velünk tart, megkapja.
A résztvevők áldást kapnak a megadott időpontban az Oltáriszentséggel. Honlapunkon keresztül
elérhetőek vagyunk (www.szeretetlang.info.hu).
Program: augusztus 27-én, csütörtökön 18 órakor
megemlékezés Glattfelder Gyula püspökről – kápolnánk megálmodója és megvalósítója –, halálának 77. évfordulóján.
Az elváltak és egyedül maradtak első keddi
szentmiséje és találkozója a nyári szünet után
szeptember 1-jén 18 órakor lesz a budapest-belvárosi Szent Mihály-templomban (V. kerület, Váci
u. 47/b).
Isten Szolgája Esterházy János, a felvidéki
magyarság mártírja címmel dr. Molnár Imre történész vetítettképes előadást tart október 5-én,
szombaton 18.30-kor a Magyarok Nagyasszonya
Templomban (Budapest, VIII. Magyarok Nagyasszonya tér 1., volt Rezső tér). Előtte 18 órakor
szentmise lesz.

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház: 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 abortusz okozta fájdalomból. Lelkigyakorlat
Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó vezetésével. Október 22-én 18 órától 25-én 13 óráig: Jézus Krisztus megszabadít. Gál Péter atya lelkigyakorlata.
Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30-466-0749

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

BÚCSÚ
Kisboldogasszony-főbúcsú Máriaremetén.
Szentmisék: szeptember 8-án, csütörtökön 7,
10.30 és 18 órakor. A 18 órakor kezdődő szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond: Pákozdi
István pápai káplán, felsőkrisztinavárosi plébános.

MEGHÍVÓ
Idén tizenhetedik alkalommal szervezik meg
a Hegyeshalmi lelkinapot 2020. augusztus 22-én
10–17 óra között. A téma: „Eucharisztia – áldozat
és kegyelem”, előadó: a hegyeshalmi kötődésű
Wolf Pál Péter bősárkányi plébános. A 16 órakor
kezdődő záró szentmisét lelkinapunk vezetője
Butsy Lajos hegyeshalmi plébánossal együtt mutatja be. Szeretettel várunk mindenkit! A rendezvény szervezése és lebonyolítása során figyelembe vesszük a járványügyi készültség hatályos
előírásait, és résztvevőinket is ugyanerre kérjük.

fájdalmas sebet ejtett a nicaraguai
katolikusok szívén” – írta Silvio Báez,
Managua segédpüspöke, aki 2019
óta száműzetésben él több, feltehetően a kormányhoz köthető csoport
halálos fenyegetései miatt.
A helyi sajtó szerint a július 31-i
támadás összefüggésbe hozható
azokkal a vandál cselekedetekkel,
amelyeket katolikus templomok ellen hajtottak végre a közelmúltban
az ország más városaiban. „Ezek az
események – olvasható a managuai
érsekség üzenetében – a Katolikus
Egyház, annak pásztorai és hívei elleni üldözés súlyos megnyilvánulásai, melyek megsértik az alkotmány
által biztosított vallásszabadsághoz
való jogot.”
Forrás és fotó: Fides
Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

További információk: www.facebook.com/lelkinap
hegyes.
Szeretettel hívunk mindenkit 2020. augusztus
30-án (vasárnap) a kútvölgyi Szűz Mária-engesztelőkápolnába (1125 Budapest, Galgóczy u. 49.,
a Széll Kálmán térről induló 128-as busz végállomása, Regőczi István tér) a 10.30-kor kezdődő
szentmisére. A szertartást Harangi Tibor terézvárosi káplán mutatja be, és újmisés áldást ad.
Egyúttal megemlékezünk Julia Verhaeghe alapító
anyáról (†1997. augusztus 29.) és Regőczi István
atyáról, „Isten vándoráról” is.

OKTATÁS
A Szent Orsolya Rend Győri Leánykollégiuma pótfelvételt hirdet középiskolás lányok számára. Érdeklődés: sztorsolya.gyor@gmail.com. Postacím: 9022 Győr, Apáca u. 41.
Felvételt hirdet a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium a 2020/2021-es tanévre. A Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő intézménybe azoknak a diákoknak a jelentkezését várják, akik felsőoktatási tanulmányaik
magas szintű végzése mellett elfogadják a szakkollégium keresztény értékrendjét, vállalják a
szakkollégium 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 telefonszámon kérhető. A jelentkezés a férőhelyek betöltéséig folyamatos.

Könyvesbolt: 06/1-266-0845; konyvesbolt@ujember.hu
Médiaajánlat kérhető: 06/1-317-3933; hirdetes@ujember.hu
Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása:
+36/1-317-3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes-feladasa/
Előfizetés, terjesztés: +36/1-235-0484; +36/1-633-3790; +36/1-633-3132; terjesztes@ujember.hu
Előfizetés megrendeléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyéni egypéldányos előfizetés belföldről negyedévre: 4050 Ft, fél évre: 8100 Ft, egy évre: 16 200 Ft.
Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 (CIB Bank).
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A szívemet adom akkor is, ha nem tudom,
meddig maradhatok
A papi áthelyezésekről Farkas Lászlóval
A papi áthelyezések időszaka
augusztus elsejével lezárult.
Országszerte számos plébániai
közösség kezd új életet új lelkipásztorral. Hogyan viseli ezt a
pap, miért van szükség erre, és
miként lehet ezt jól megélni?
Farkas László egyike a Váci
Egyházmegye közel 40 áthelyezett papjának. Vele beszélgettünk veszteségről, otthonról,
ragaszkodásról, elengedésről
és újrakezdésről.
Hét helyen szolgált 18 év alatt. Most három év után kellett csomagolnia. Volt
választási lehetősége?
– Igen, volt. A főpásztor szinte
mindig megkérdezi az érintetteket
az áthelyezésről. Jó esetben tehát
nem arról van szó, hogy a lelkipásztor passzívan beletörődik a főpásztori döntésbe, hanem részévé válik egy
párbeszédnek, amely a püspök és a
pap, de főként a pap és Jézus között
jön létre. A pap felteszi magában a
kérdést: miért akarja ezt tőlem Jézus? Ha a megszülető válaszokból
úgy látja, káros lenne számára a váltás, ezt elmondhatja a püspökének,
sőt kötelessége is elmondani. Ez
alapján mindketten mérlegelnek. Én
is feltártam az aggodalmaimat, rámutattam, mennyire nehéz helyzetben érint ez a változás. Marton Zsolt
püspök arra kért, imádkozzak egy
hetet, ő is ezt fogja tenni. Ez idő alatt
csak a lelkivezetőmmel beszéljek az
esetleges áthelyezésemről, majd jöjjek vissza. Így is tettem, de nem igazán hallottam Jézus szándékát. A
Szentírást lapozgatva azonban olyan
szöveghelyekre bukkantam, amelyek közül az egyik már két korábbi
elhelyezésemkor is elém került, s
most ismét Jézus követésére hívott:
„A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az Embefiának
nincs hová lehajtania a fejét.” A püspökhöz visszatérve őszintén megmondtam, hogy továbbra sem könynyű a helyzetem, de kész vagyok a
döntésére bízni magam.
Miért volt ennyire nehéz elfogadnia a
változást?

led, csak ne hagyj el soha!” Jézus igenje adott
erőt. Ő időnként elkéri
tőlünk a ragaszkodásainkat, de segít, hogy újra és újra testvéri közösségre találjunk. Bárhová
helyeznek, ő az, aki mindig életet fakaszt körülöttünk, feltéve, ha vele
maradunk. Az is segített, hogy hiszem, a püspök szándékában mindig azt kell keresni, miként valósul meg azon
keresztül Isten terve,
még akkor is, ha esetleg
a főpásztor sem hoz
mindig tökéletes döntéseket. Azt is megértettem, hogy a püspöknek
az egész egyházmegye
érdekeit szem előtt tartva kell előre gondolkodnia a jövőről. Egy hamarosan bekövetkező
strukturális krízisre kell
most választ adnia a
rengeteg papi áthelyezéssel. Felmérte, hogy a
következő tíz évben
drasztikusan csökkenni fog a papi
létszám. A 130 lelkipásztorból várhatóan 70 marad, ennyien kell majd ellátniuk az egyházmegye több mint
300 települését. Ennek a helyzetnek
a kezelésére kellett kidolgozni egy
tervet, amelynek az első lépéseit
most tesszük meg.
A pap számára az áthelyezés egyfajta
gyászfolyamat. Mit él át ilyenkor a lelkipásztor? És mennyiben különbözik ez
attól, amikor egy család költözik más településre?
– A cölibátusban élő pap családja
a rábízott közösség, a plébánia hívei.
Szolgálata során a lelkipásztor kapcsolatokat alakít ki, emberi kötődések adnak neki támaszt. Az áthelyezésekor ezeket a szálakat el kell vágnia. Egy család elköltözésekor a szülők és a gyerekek az új helyen is
együtt maradnak. A papnak azonban az áthelyezésekor valódi veszteséget kell átélnie, hiszen a korábbi
kapcsolatok nem tarthatók fenn
ugyanazzal az intenzitással. Az új
helyen más emberekkel kell kiépítenie a mindennapi kapcsolatot, új híveket kell a családtagjaiként szeretnie. Új emberekhez kell kötődnie,
miközben tudja, hogy egyszer őket
is el fogja veszíteni, és emiatt kialakulhat benne egyfajta tiltakozás, ellenállás a változással szemben. Mégis érzelmi nyitottsággal és érdeklődéssel kell viszonyulnia az áthelyezéséhez, be kell vonódnia a folyamatba, és oda kell adnia a szívét akkor is, ha nem tudja, hogy a szolgálata az adott helyen meddig tart.
Mindez arra figyelmezteti, hogy
csak egyetlen állandó ragaszkodása
maradhat: az, ami Istenhez fűzi.

– Az utóbbi másfél évben elveszítettem a szüleimet, most pedig Isten
azokat is elkérte tőlem, akiket második családomként kaptam tőle. A
szívem vérzett, mert Hatvanban otthonra, testvéri közösségre találtam a
hívek között. Nagy szeretettel vettek
körül, pótolni akarták édesanyámat,
nem hagytak magamra. Megéltem,
amit Jézus ígért: „Aki értem és az
evangéliumért elhagyja otthonát,
testvéreit, anyját, apját, gyermekeit
vagy földjét, százannyit kap, most
ezen a világon otthont, testvért,
anyát, gyermeket és földet” (Mk
10,29). Úgy éreztem, stabilitásra van
szükségem, nehéz lenne elviselnem
még egy gyászt. A Hatvanban töltött
3 év alatt sok lelkipásztori öröm ért, Sokan nem értik, mi az értelme ennek, és
és éppen most kezdtek beérni a ko- megkérdőjelezik a szeretet igaziságát,
rábban elindult folyamatok gyümöl- hűtlenséget feltételeznek.
csei. Szerettem volna élvezni a mun– Én is sok ilyen kérdést kapok.
kám eredményét.
Ám nem szabad elfelejteni, hogy a
Mégis vállalta az elhelyezésével járó ne- papot mindig ideiglenes ajándékhézségeket. Mi könnyítette meg ezt?
ként kapja a közösség, és a szolgálatban kicsit el is kell tűnnie a szemé– A tudat, hogy aki engedelmes- lyének, mert Krisztust kell elvinnie
kedik, nem hibázik. De leginkább Jé- az emberek közé. A híveknek is elsőzus válasza. Megkérdeztem tőle sorban őt kell látniuk benne. A papugyanis: „Velem jössz?” Azt mondta: nak tudnia kell, hogy a küldetése
„Igen.” Mire én: „Ha te velem jössz, csak meghatározott időre szól az
akkor a világ végére is elmegyek ve- adott egyházközségbe, mégis úgy

hogy működéshez segítse a Krisztus-hívők karizmáit, és mindent
megtegyen azért, hogy ezek kibontakozhassanak az Egyház építésének
szolgálatára. Társa, a helyettes lelkipásztor a vezetés terhe nélkül segíti
a pasztorációt. Az új formáció előnye, hogy a lelkipásztor nincs egyedül; ketten egymást erősítve beleállhatnak a nehéz döntésekbe is. A terheket sok hozzáértő és karizmatikus
szolgálattevővel osztják meg, és mivel közösen terveznek, és együtt látják a folyamatok kibontakozását,
csökken a felelősség nyomasztó terhe. Ez a kompetencia alapú, egyszerre hierarchikus és testvéri vezetési
stílus lehetővé teszi a feladatok egy
jelentős részének delegálását. Nem
kell mindenkinek mindenhez értenie, mert egy nagyobb plébániai
egységen belül mindig megtalálhatók a különböző feladatokra a megEz új szemléletet kíván a felelő emberek. Reményeim szerint
hívektől is.
ez a modell vonzó lesz a fiatalok számára is, élhetőbb, közösségibb víziót
– Így van. Újra el kell tár eléjük, és így új papi hivatások is
sajátítanunk azt a szem- születhetnek majd.
léletet, hogy a szentmise
Krisztus egyszer és min- Beszélgetésünkkor mindössze két napja
denkorra
végbement van Dunakeszin, de már folyamatosan
üdvözítő keresztáldozatának jelen- keresik, szükség van arra, hogy azonnal
valóvá tétele a Szentlélekben. Rá kell nekilásson a lelkipásztori munkának.
vezetnünk az embereket arra, hogy Hogyan teszi meg az első lépéseket?
az Eucharisztiából való részesedés
– Már a költözésem előtt megnézérdekében akár áldozatot is hozzanak. Meg kell értenünk, hogy a pa- tem a várost, és beszéltem az érintett
pok nem pótolhatók diakónusokkal, atyákkal. Összegyűjtöttük egymásés a vasárnapi szentmisék nem he- nak a szükséges telefonszámokat, a
lyettesíthetők igeliturgiákkal. Fon- fontos információkat. Testvéri légkötos, hogy ne elszigetelt, egymással rű, humorral fűszerezett, igazán
rivalizáló szigetek legyenek az egy- mély megbeszéléseken vagyunk túl.
házközségeink, hanem összejáró, Kölcsönösen megismertük, ki hoszentháromságos közösségek. Fel gyan látja a korábbi egyházközségét,
kell adni az „én házam az én váram” kik voltak jó munkatársai, kikkel
szemléletet, és összefogni. Nem ér- építhető ki mélyebb, akár baráti kaphetjük be azzal, hogy jól érezzük csolat, kivel adódtak nehézségek, és
magunkat a saját falunkban, váro- hogyan lehetne kezelni ezeket. Találsunkban, mert ott minden vallási koztam a polgármesterrel és a nyugigényünk beteljesül, közben pedig díjas korú Szádoczky Károly atyával
fogalmunk sincs arról, hogy mi van is, aki, amíg egészségi állapota engekét faluval odébb. Missziós lélekkel di, marad a dunakeszi-gyártelepi
nyitnunk kell a kisebb települések plébánián.
Egészen gyakorlatias módon is
felé, hogy segítsük őket a közösségek kialakításában. Időnként meg készültünk az áthelyezésünkre. Kölkell hívnunk őket magunk közé, ha csönösen kifestettük, rendbe tettük
például egyedül maradtak a vallás- azt a lakrészt, ahová papi utódaink
gyakorlók a saját korosztályukban. költöznek. Ezek fontos testvéri geszEz a helyzet minden embertől azt kí- tusok, amelyek mindannyiunk szávánja, hogy egy kicsivel többet te- mára megkönnyítik a kezdést az új
gyen a közösségért, mint amennyit szolgálati helyen. Az általános szabály az, hogy „egy évig figyeld a szoeddig vállalt.
kásrendet, és csak utána avatkozz beÚj állomáshelyén, Dunakeszin rögtön le, ha muszáj”. Ez az elv azonban
mélyvízbe került: egy nagyobb városban most az összevonás miatt nem műkell kialakítania ezt a modellt, eddig kü- ködik. Rögtön belekerültem a dolgok
lönálló plébániákat kell összefognia.
sűrűjébe. Már az első munkanapon
10 döntést kellett volna meghoznom
– Igen, Dunakeszi „kísérleti nyúl” olyan témákban, amelyekben egyelőaz egyházmegyénkben, és mi ma- re nem érzem magam kompetensgunk is azok lettünk Balázs András nek. Így mindenkitől türelmet kérplébánoshelyettes atyával. 47 ezer tem, amíg tisztán nem látok.
ember él a hozzánk tartozó három
A vasárnapi szentmise után a férplébánia területén. Mindhárom egy- fiak meghívtak focizni. Rögtön a beházközségnek erős az identitása, a mutatkozásunk után együtt ebédelkialakult szokásrendje, és mindezi- hettünk a plébánián néhány, a hitdáig mindháromnak saját papja volt. életben tevékeny családdal. MegláEzután nem lesz minden plébánián togatott egy innen elszármazott atya,
ott lakó pap. De hiszem, hogy egy aki süteményt és egy számomra igen
egységes és hosszabb távú lelkipász- értékes ajándékot hozott: egy telepütori koncepció, valamint az önkéntes léstérképet. Elkezdtem felvenni a
segítők közösségi szemléletű, össze- kapcsolatot a város vezetőivel és a
hangolt missziós szolgálata kárpó- főbb munkatársakkal. A hívek szeretolni fogja a hívőket.
tetével megerősítve jöttem el Hatvanból, és itt is szeretetteljes fogadHogyan működik a gyakorlatban az tatásban volt részem. Az érzelmi váevangéliumi közösség?
kuumban ez segít, hogy képes legyek újra kötődni, és a hívek számá– A plébános feladata, világi szó- ra is megkönnyíti, hogy megszereshasználattal élve, a menedzselés, ő sék az új papjukat.
viseli az adminisztratív és a gazdaTrauttwein Éva
sági felelősséget. Az ő küldetése,
Fotó: Merényi Zita
mert a hétköznapok
gondjait és örömeit is
megosztják egymással,
evangelizálnak és szeretetszolgálatot végeznek
az emberek között. Az
új helyzetben nem lesz
minden faluban minden
vasárnap szentmise. Az
egyes falvakban a közösségeknek ki kell lépniük az elszigeteltségükből, és identitásukat
megőrizve be kell kapcsolódniuk a nagyobb
egységbe. Közvetlenebb
egymásra utaltságban
kell élniük, meg kell ismerniük egymást. A cél
nem valamiféle központosítás, hanem egymás
segítése.

kell szeretnie a híveket, mintha ez a
kapcsolat örökké tartana. Aztán az
egyik helyről el kell szakadnia, hogy
legyen hely a szívében az újnak.
Hűtlenség volna ez? Nem. Ha egy
férfi megnősül, és ragaszkodni kezd
a feleségéhez, attól kevésbé szereti
az édesanyját? Természetesen nem.
Itt a földön még az időben létezünk,
és nem tudjuk valamennyi fontos
kapcsolatunkat egy időben ugyanazzal az érzelmi intenzitással átfogni.
Időbeli egymásutániságban éljük
meg a szeretetkapcsolatainkat, ami
azonban semmit nem von le az értékükből. A pap szíve senkit nem birtokolhat, és őt sem sajátíthatja ki senki. Ez rendkívüli szabadság forrása.
És éppen a szeretet igaziságának pecsétje lesz az, ha egy atya érdek nélkül szeret, nem pusztán a saját emberi igényeinek betöltése érdekében
kötődik a hívekhez.
A pasztorális terv lényege, hogy bázisokat alakítanak ki az egyházmegyében,
központokká fejlesztve egyes településeket. Mit jelent ez?
– Már most eldöntötte a főpásztor, hogy a 10 év múlva várhatóan
megmaradó 70 papjának nagyjából a
felére bíz majd plébániavezetést.
Ezáltal a nagyobb városok és 10-15
falu összefogásával alakul majd ki
egy-egy lelkipásztori bázis, amit egy
plébános fog irányítani egységes
koncepció szerint, és nem magányos
harcosként, hanem egy pap munkatárssal evangéliumi közösségben
együttműködve. Szerencsés esetben
ugyanazon a plébánián is laknak
majd, de nem feltétlenül. Távolabbi
cél, hogy minden misézőhelyen legyen egy-egy elkötelezett Krisztushívő, aki képes szervezni és lélekkel
megtölteni a helyi közösséget, szoros egységben a vezető lelkipásztorral. A püspökünk azt is szeretné, ha
mindenütt lenne majd egy gondnok,
aki a templom és a közösségi tér állapotára figyel. Ezek a munkatársak
– akik között hívők, katekéták, akolitusok és diakónusok is lehetnek –
egyetlen nagy evangéliumi missziósés munkaközösséget alkotnak majd
a papjaikkal. Mert Egyház csak ott
épül, ahol eucharisztikus pásztor,
azaz felszentelt pap vezetése alatt
eucharisztikus közösségbe gyűlnek
a hívők, de nem csak a liturgiákon,
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A lelki feltöltődés és a megújulás helye
Zarándokházat áldottak meg a Káptalandombon
A Győri Egyházmegye káptalandombi épületegyüttesében szálláshelyekké alakították az egykori nagypréposti
rezidenciát, majd kanonoki lakásokat. Huszonhárom
apartman, kápolna, terasz és közösségi tér fogadja itt a
zarándokokat és a turistákat. A Domus Peregrini Apartmanokat Veres András megyéspüspök áldotta meg augusztus 14-én.
A Káptalandomb déli oldalán álló zárt sorú épületegyüttes nem maradhat észrevétlen
az arra járó látogató előtt. A
Domus Peregrini – a XVII.
században kétszintes palotává
alakított nagypréposti rezidencia – megújult homlokzata
magára vonja a figyelmet. A
győri belváros felett vagyunk.
A sétálóutcáról a Lépcső közön juthatunk fel a Káptalandombnak erre az eddig felfedezetlen részére. Ami itt rögtön megfogja az embert, az a
csend. A forgalom, a nyüzsgő
belváros zaja nem ér fel ide.
A 10-es számú ház kitárt
kapuval várja az érkezőket.
Az épület földszinti folyosóján át egy várfallal körbevett

teraszra jutunk. Itt gyűltek
össze a Győri Egyházmegye
meghívására mindazok, akik
valamilyen módon bekapcsolódtak az utóbbi évtizedekben
egyre romló állagú épületek
megújításába.
Három házról van szó: az
egymásnak támaszkodó 10-es
és 8-as számú épület egy egységet alkot, velük szemben a
16-os ház önállóan áll. Az egyházmegye legősibb része a
majd háromezer éves történelmi múltra visszatekintő győri
Káptalandomb, amelyet idén
március 24-én nemzeti emlékhellyé nyilvánítottak. A most
átadott, igényesen kialakított
szálláshely is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen megismerhessék a szent domb
(collis sacer) értékes kincseit.
Ezen az augusztus közepi
verőfényes délutánon Veres
András püspök áldotta meg az
épületegyüttest, amelyet az elkövetkező napokban már birtokba is vehetnek a vendégek.
Az egybegyűlteket Cseh
Sándor, a Győri Egyházmegye
Püspöki Vagyonkezelő igazgatója köszöntötte. „Intenzív
fejlődési szakaszban vagyunk.
A Káptalandomb ezer éven át
szakrális és kulturális központ
volt. Az egyházmegye célja
ma is az, hogy sokoldalúan
segítse itt a hitélet kiteljesedését. Ezt szolgálja ez a modern,
kényelmes fogadóhely is,
amely zarándokot és látogatót
egyaránt hív. A helynek varázsa van: különleges élményt
nyújt a csend, a fényviszonyok és az emeleti ablakokból
a városra nyíló panoráma” –
keltette fel az érdeklődést a jelenlévőkben Cseh Sándor.

A vagyonkezelő igazgatója
azt is elmondta, hogy az egyházmegye az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatására indított projektjében
nyert el 830 millió forint öszszegű támogatást a zarándokház kialakítására. Összesen
négy épület újult meg: az
apartmanoknak otthont adó
három ház, valamint a székesegyház északi oldalánál álló
épület, amelyben zarándokpihenőt alakítottak ki. A Győri
Egyházmegye gondoskodott a
létesítmények magas színvonalú berendezéséről. Az Egyház célja, hogy a Domus Peregrinit bekapcsolja a zarán-

dokutak vérkeringésébe: a
Dubrovnikot Nagyváraddal
összekötő Szent László-zarándokútba, melyet a közeljövőben alakítanak ki, továbbá a
Mária-útba és a Győrön szintén keresztülhaladó Szent Jakab-zarándokútba.
Az átadáson megjelentek
Győr város és a megye politikai, kulturális és egyházi életének képviselői, köztük Szé-

kollektív rendszere arra szövetkezett, hogy Krisztust letaszítsák a trónról.” Hozzátette:
ma is ezzel kell szembenéznünk a világban. Mi építkezéssel válaszolunk erre,
ezért támogatjuk templomaink, egyházi épületeink felújítását és újak építését. Keresztény emberként kitartással és
értékteremtéssel kell ellenállnunk a Krisztus-hitet érő tá-

madásoknak. Egy-egy ilyen
beruházással az a célunk,
hogy segítsük az ide látogatók
hitének erősödését.
Dézsi Csaba András, Győr
polgármestere úgy fogalmazott: egy városvezetőnek az a
fontos, hogy fejlődjön a települése. „Ha a Káptalandombra jövök, mindig magas színvonalú és példamutató megújulásnak vagyok a tanúja.”
A polgármester köszönetet
mondott a kormánynak és az
egyházmegyének a támogatásért, Veres András megyéspüspöknek pedig az együttműködésért.
A létesítményt átadásakor
Veres András egyebek mellett
a következőket mondta: „Ebben a hotelben otthonra találhat a zarándok és a turista.
A collis saceren érezni fogják,
hogy ezt a helyet nem elég
pusztán megnézni, hanem el
kell mélyülni a szellemében.”
A főpásztor a zarándoklatok hagyományának eredetéről és értelméről is beszélt.

get akarjuk felkínálni itt mindenkinek. Nem könnyű a feladat, amit felvállaltunk: szeretnénk közreműködni abban,
hogy az emberek találkozhassanak az Úristennel. Sokféle
indíttatásból érkeznek hozzánk a vendégek, de a velük
való viszonyunkban meg kell
mutatkoznia annak, hogy mi
valakinek a küldötteiként
igyekszünk megszólítani őket.

Veres András végül köszöntét fejezte ki mindazoknak,
akik együttműködtek az egyházmegyével ennek az épületegyüttesnek a megvalósításában. A főpásztor úgy fogalmazott: sokan sokat tettek azért,
hogy mindez létrejöhessen.
A Domus Peregrini 570
négyzetméteren 23 apartmanban 62 férőhellyel várja vendégeit. A szálláshelyet kápolna,

közösségi tér és kilátóterasz teszi teljessé. Valamennyi apartmanban minikonyhát alakítottak ki. A vendégek ellátásában
az apartmanház együttműködik a szomszédos Hotel Konferenciával.
A Domus Peregrini apartmanjai a győri egyházi központ magját jelentő Nagyboldogasszony-székesegyház és a
Püspökvár közelében, műemléki környezetben találhatók.
Már a római korban is állhattak itt épületek. Amit ma
látunk, az részben a barokk
korban, részben a XIX–XX.
századi átalakítások során
alakult ki. A 8-as számú ház
eredetileg egyszintes épület
volt, amelyet a XVII. században építettek át kétszintes palotává. Ez volt a nagyprépos-

tok rezidenciája, majd kanonokok lakták. A Káptalandomb 10-es számú házát a
XIX. század végén alakították
át. Különleges értéket képvisel az épület alagsori házi kápolnája. Hosszú időn át ez az
ingatlan is a kanonokok lakásául szolgált, majd katolikus
kollégium és egyházmegyei
kántorképző működött itt. Az
egymáshoz kapcsolódó két
épület teraszát középkori
várfal határolja. A Káptalandomb 16-os számú házának
helyén eredetileg két ingatlan
állt. A jelenleg látható épület
a XIX. század fordulóján készülhetett el: a székesegyház
sekrestyései laktak itt a családjukkal.
Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita

Pályázati felhívás
a 2020/2021. tanévre
A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2020/2021. évi Szent
Imre-ösztöndíj elnyerésére. Pályázhatnak a nappali képzésben tanuló 9–15. osztályos köznevelési, illetve szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló, hitüket
gyakorló katolikus fiatalok (a kispapok kivételével). A pályázatok elbírálása
elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján
történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.
Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése után az
Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb
pályázat alapján ismételten elnyerhető.
Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.
hu felületen lehet. Bővebb információ e-mailben (szentimrepalyazat@katolikus.hu)
vagy telefonon kérhető: +36-1/445-4587 (munkaidőben). A pályázathoz elektronikusan csatolandó:

les Sándor kormánymegbízott;
Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem kancellárja; Sárai-Szabó Kelemen OSB, a
Szent Mór Bencés Perjelség
perjele; Sarkadi Mónika, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóságának munkatársa; Reisner Ferenc, a Győri
Egyházmegye helynöke, a
Brenner János Hittudományi
Főiskola rektora.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepi köszöntőjében Boldog Apor Vilmost
idézte: „A liberalizmus, a szocializmus és a mai kor sokféle

A zarándoklat szokása más
vallásokban is ismert – mondta. – A keresztény hagyományban Jézus példája az
iránymutató, aki az ünnepekre felment Jeruzsálembe. Isten
Fiaként megmutatta, hogyan
kell haladnunk a hit zarándokútján. Napjainkban, amikor sokan még az imádságra
sem igen tudnak időt szakítani, csak rohannak a munka és
a megélhetés után, egy-egy
zarándoklat során néhány napot csak az Úristennek és a
másik embernek áldozva tölthetnek el. Ez mindenki számára lelki feltöltődést és megújulást hozhat. Ezt a lehetősé-

– a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, aláírással hitelesítve,
– az iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolása,
– a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, törzslapkivonat
másolata,
– jövedelemigazolások.
A rendszerből kinyomtatott, aláírt adatlapot és a csatolt mellékleteket kérjük papír alapon is megküldeni az Alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79).
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíjpályázat”, valamint szükséges feltüntetni
a rendszer által generált pályázati azonosítót is.
A pályázatokat 2020. szeptember 30-ig kell benyújtani. Csak a 2020. szeptember 30-áig elektronikusan is és postai úton is beadott pályázatokat tudjuk
elbírálni. A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

