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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

Isten országáért munkálkodva
Születésnapi beszélgetés Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel
Egy emberi találkozás felemelő, hiszen embernek
lenni kitüntetés. Ha egyszer megkérnek bennünket valamilyen lelki szolgálatra, például arra,
hogy keressünk föl egy beteget, azt nem utasíthatjuk vissza – vallja Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. A főpásztorral 70. születésnapja alkalmából beszélgettünk.
Milyen örökséget hozott a családjából?
– Édesapám egy igen nagy családból származott, ő
volt a tizennegyedik gyerek. Édesanyámék öten voltak
testvérek. Szüleim kifejezetten vallásos emberek voltak,
főleg nagymamám hite volt erős. A család egyik része
még evangélikus volt, dédöregapám pedig református,
de a nagymamám hatására a gyerekei katolikus vallásúak lettek. Gyerekkoromban a családom még paraszti
volt, bár édesapám ötven évig volt templomgondnok.
Ennek ellenére azt szoktam mondani, hogy úri származású vagyok, mert a Zlinszky-kastélyban születtem.
Ezt a hagyományos paraszti életet a téeszesítés törte
meg, édesapám Pestre ment dolgozni, bár valamennyi
földje ezután is megmaradt. Szüleimnek még a legutóbbi időkig is voltak például hízói. Összességében
azt mondhatom, hogy ennek a vallásos, földközeli családi hagyománynak köszönhetően egy kiegyensúlyozott, normális lelkiséget kaptam örökül.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Isten álma
a világunkról

A hit és istenszeretet éleslátásával A tudományban is meg

Székely János püspök
ismerteti az
új pápai enciklikát
2. oldal

Embermentő plébánosukra emlékeztek a Terézvárosban

A Jóisten szeretne
minket jobbá tenni
A Punya – Egy falat
kenyér című könyv
bemutatója
6. oldal

Váljunk az oltalom
eszközévé

Hévey Gyula 1938 és 1944 között sok ezer zsidó honﬁtársa
életét igyekezett megmenteni
azáltal, hogy megkeresztelte
őket. Az embermentő plébános
előtt tisztelegve emléktáblát helyeztek el a budapest-terézvárosi
plébánia falán október 15-én,
Avilai Nagy Szent Teréz ünnepén. A táblát Erdő Péter bíboros
áldotta meg.

Isten szavát közel vinni az emberekhez
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kell vallani Krisztust
Interjú az újabb dakkai műtétre készülő
Csókay Andrással
A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány tizennyolc fős magyar orvoscsapata és tizenkét szakasszisztense – Csókay András, Pataki Gergely, Csapody Marcell és Hudák István vezetésével – tavaly augusztus
1-jén és 2-án Dakkában szétválasztotta a fejüknél összenőtt hároméves bangladesi sziámi ikreket, Rabeyát és
Rukayát. A huszonhat órás beavatkozás nagy nemzetközi ﬁgyelmet váltott ki. Október végén előreláthatólag
újabb műtét következik Rabeyánál. Az orvoscsapat
idegsebész vezetőjét, Csókay Andrást kérdeztük.

A terézvárosi sekrestye irodájának
elfalazott szekrényében az épület felújításakor több ezer keresztlevélre bukkantak. ezer zsidó megkeresztelkedését tették lehető- Miért van szükség újabb beavatkozásra a sziámi ikerpár jobb állapotA kutatás során fény derült arra, hogy Hévey vé, ami a megmenekülés reményét jelentette ban lévő tagjánál?
Gyula, az Avilai Szent Teréz-templom plébá- az üldözöttek számára.
– Egy régóta tervbe vett műtétről van szó. Covid ide, Covid
nosa és pap testvérei 1938 és 1944 között több
(Folytatás a 7. oldalon.)
oda, most már be kell fejezni ezt a műtétsorozatot, mert a jó általános állapotban lévő kislány koponyájának hiányzik a teteje,
az agy ott van közvetlenül a fejbőr alatt. A négy és fél éves gyerek eleven, sokat
mozog, szeretne
Találkozás Tarjányi Béla biblikus professzorral
futni, teljes életet
élni, de jelenleg álA Pázmány Péter Kalandó veszélyben
Azt gondolom, számos egykori tatolikus Egyetem Hittuvan. Mi történik, ha
nítványa nevében is kérdezhetem,
dományi Karán szepelesik, és megsérül
mennyire viseli meg a betegsége,
hogyan telnek a napjai?
tember 30-án, a Szent
az agya, amit nem
Jeromos
halálának
véd csont? Min– Negyvenkét év biblikus ta1600. évfordulója aldenképpen be kell
nári pálya után mentem nyugkalmából
rendezett
fednünk a kopodíjba, nyolc évvel ezelőtt. Igaz,
konferencián szakmai
nyát. Tavaly denem álltam le a munkával, jelenkörben megköszönték
cemberben elvéleg is vezetem az idén harmincTarjányi Béla munkágeztük a rosszabéves Szent Jeromos Katolikus
ját, melyet a Hittudobik állapotú kisBibliatársulatot. Kezdettől fogva
mányi Kar tanszékvelány, Rukaya kopoegyütt dolgozom kedves munzetőjeként és az
nyacsontpótlását.
katársammal, Vágvölgyi Évával,
idén harmincéves
Jól sikerült a be2 0 0 4 3 Szent Jeromos Katolikus Bibliatár- aki tanácsaival, ösztönzéseivel, meglátásaival avatkozás, a kislány szépen javulgat. Májusban, tíz hónappal
sulat vezetőjeként a Szentírás megis- mindig nagyon sokat segített, bátorított.
a szétválasztó műtét után elmosolyodott, de még mindig naNyugdíjazásom után is megtalált a munka gyon el van maradva a korához képest. Nem tud beszélni, és
mertetéséért végzett. Az országosan
ismert biblikus professzorral életé- a társulatnál, mindennap bejöttem, döntéseket csak segítséggel tud megállni a lábán. Etetni lehet, de nem tunek mostani megpróbáltatásairól és hoztam arról, hogy merre menjünk tovább, dom, hogyan alakul az állapota. A Jóistenre van bízva.
Isten szavának megértéséről is be- ahogyan teszem ezt már harminc éve.
(Folytatás a 11. oldalon.)
szélgettünk.
(Folytatás a 9. oldalon.)

Papp Miklós
görögkatolikus
lelkipásztor gondolatai
8. oldal

Határban álló keresztek a tanyavilágban
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EGYHÁZ
Ferenc pápa október
3-án Assisiben, Szent
Ferenc sírjánál mutatott
be szentmisét. Azután az
oltáron aláírta a Mindnyájan testvérek (Fratelli
tutti) kezdetű új enciklikáját, amelyről Székely
János szombathelyi megyéspüspöknek, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Caritas in
Veritate Bizottsága elnökének ismertetőjét adjuk
közre.

Jézus azt mondta tanítványainak: „Ti mindannyian
testvérek vagytok” (Mt 23,8).
Szent Pál apostol pedig így tanított: „Mindannyian az ő
nemzetsége, (…) Isten fiai vagyunk” (ApCsel 17,28–29).
Minden ember a Teremtő
Isten képmása, és ezért a felebaráti szeretet parancsa egyetemes, minden emberre kiterjed.
Ferenc pápa körlevele ennek az egyetemes testvériségnek a különböző dimenzióit
fejti ki. A dokumentum elején
társadalmunk jelen állapotát,
annak árnyoldalait vizsgálja.
Megállapítja, hogy bár az emberiség egyetlen nagy családdá válása irányában sok pozitív lépés történt az utóbbi évtizedekben, ám ezek mögött
nemritkán a gazdasági érdekcsoportok szabad befektetési
szándéka húzódott meg (12.),
vagy pedig a dekonstrukció
ideológiája, amely az emberi
identitást, a múltat, a kultúrát
teljesen lebontva nulláról
akarja felépíteni az embert, a
maga elképzelései és ideológiája szerint (13.). A globalizáció
sok esetben olyan kulturális
gyarmatosításként jelent meg,
amely elpusztítja az egyes
kultúrák sajátos arculatát és
értékeit (14.).
Sokak szemében a meg
nem születettek és az idősek
leselejtezhetőnek látszanak
(18.), a gyermekáldás visszautasítása mögött pedig gyakran az a mentalitás húzódik
meg, hogy minden velünk
végződik, egyedül a mi individuális érdekeink számítanak (19.).
Az ember azt gondolta,
hogy abszolút ura az életének,
ám a valóság, a teremtett világ
felnyög és lázad ez ellen az
önkényuralom ellen (34.).
Mindent közszemlére tesznek,
mindent megfigyelnek, és így
sok esetben eltűnik az intimitás védelméhez való jog (42.).
A világ jelen állapotának
elemzése után Ferenc pápa az
irgalmas szamaritánus példabeszédét állítja elénk. Szembe-
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Isten álma a világunkról
Székely János püspök ismerteti az új pápai enciklikát
sít bennünket azzal, hogy
minden műveltségünk ellenére hányszor analfabéták maradtunk a szeretet gyakorlásában, a rászoruló támogatásában (64.).
Hányszor előfordul, hogy
egyesek, sőt néha szinte egész
népek csak a gazdagabb világot látják, arra vágynak, és
nem veszik észre a maguknál
is szegényebbeket (73.). Ha
nem vagyunk sem irgalmas
szamaritánusok, sem az útszélen hagyott, véresre vert
emberhez hasonlók, akkor
vagy rablók vagyunk, vagy a
véresre vert ember mellett közömbösen elhaladók (67., 70.).
Ferenc pápa ezután egy
nyitott világ elgondolásáról és
létrehozásáról beszél. Ez a
nyitott világ nem a társadalmak homogenizálását és kirablását jelenti (100.). Nem is
az individuális szabadságjogok korlátlan kiélését.
Az individuális érdekek
összességéből nem fog megszületni egy emberibb világ
(105.). A nyitott szívű világ azt
jelenti, hogy felismerjük, bárhol született is valaki, joga van
az emberhez méltó életre és a
kibontakozásra (106–107.). A
nyitott szívű világ megszületéséhez elengedhetetlen a gyermekek erkölcsi és spirituális
értékekre nevelése (114.). Nélkülözhetetlen annak elismerése, hogy a magántulajdonhoz
való jog nem mindenekfeletti.
A földet a Teremtő az egész
emberi nemnek adta. A javak
egyetemes rendeltetése megelőzi a magántulajdonhoz való
jogot (119–120.).
Minden ország és nép köteles segíteni a szegényt, az életlehetőségeit elveszített embert.
Elsősorban a rászoruló saját
földjén, de szükség esetén a
befogadásával is (124–125.).
Ugyanakkor minden népnek
erkölcsi kötelessége, hogy
védje saját polgárainak jogait
(40.). Nem építhető fel a maradandó béke anélkül, hogy a
földet olyan hellyé alakítanánk, amely otthont és megélhetést nyújt minden ember
számára (127.).
A körlevél ezután az egész
világra nyitott szívről beszél.
Ideális lenne elkerülni a szükségtelen elvándorlást, és mindenkinek a saját szülőföldjén
biztosítani az emberi kibontakozás lehetőségét. Ám amíg

A Pázmány-nap minden évben
az egyik legkiemelkedőbb esemény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) életében.
Különösen így volt ez idén, az
alapító születésének 450. évfordulóján. Október 14-én Kuminetz Géza rektor doktorokat
avatott, valamint habilitációs
okleveleket adott át, majd megtartották a központi ünnepséget.
Az eseményen a karok dékánjai
mellett jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) elnöke, valamint az idén
Pázmány-plakettel kitüntetett Rojkovich Bernadette, a Magyar Bioetikai
Társaság elnöke.
Veres András püspök a köszöntőjében úgy fogalmazott: „A Katolikus
Egyház Magyarországon is szeretne
tudatosan részt venni a katolikus és

ez nem valósul meg teljes
mértékben, addig kötelességünk tiszteletben tartani minden ember jogát arra, hogy
olyan helyet találjon a maga
és a családja számára, ahol
emberi kibontakozásuk lehetővé válik (129.).
A rászoruló országoknak
nyújtott segélyeket soha ne
kössék olyan ideológiai feltételekhez és elvárásokhoz,
amelyek az adott nép kultúrájától idegenek (132.).
A különböző kultúrákat
meg kell őrizni, hiszen gazdagítják a világot, ám fontos
ápolni e kultúrák nyitottságát
is (134.). Minden egészséges
kultúra nyitott az egyetemesség, a tágabb valóság felé. Egy
egyetemes értékek nélküli
kultúra valójában nem is kultúra (146.). A testvéri világ
nem egy, a népeket egymással
összemosó és azonossá tevő
globalizmust jelent, nem a bábeli torony történetében olvasható, a nyelveket összekeverő egységesítést. A hiteles
egység sokkal inkább a poliéderhez hasonlít, amely megőrzi az egyes népek sajátosságait és identitását (144.). A befogadás és a nyitottság azt jelenti, hogy minden egyes nép
a maga módján fogadja be az
új valóságokat (148.).
A testvériséget minden
népnek elsősorban a vele
szomszédos népekkel kell keresnie és fölépítenie (152.).
A következő fejezetben a
jobb politikáról szól a körlevél.
Elítéli azt a populizmust,
amely a hatalom megszerzése
céljából manipulálja és használja fel egy nép érzéseit és
vágyait. És elítéli a liberaliz-

must, amely a hatalmasok
anyagi érdekeinek szolgáltatja
ki a társadalmat (155.).
Természetesen nem tekinthető negatív értelemben vett
populizmusnak az, ha egy politikus a népe távlati érdekeinek elérését, népe fejlődését
tűzi ki célul (159.). A politika
egyik legfőbb célkitűzése az
legyen, hogy mindenki számára biztosítsa a munka lehetőségét (162.). A helyes politika célja a hosszú távú közjó
(178.). Minden embernek elemi joga van az élelemhez. Elfogadhatatlan botrány, hogy
milliók éheznek földünkön
(189.). A szabadpiac önmagában nem oldja meg a gazdasági élet jó működését, szükség
van aktív gazdaságpolitikára
az államok részéről (168.).
Mindehhez elengedhetetlen
egy nemzetek fölötti tekintély,
amelyet nem csak az erős országok irányítanak, és amely
biztosítani tudja a jog erejét az
erősek joga helyett (172–174.).
A helyes társadalmi-politikai rend lelke a társadalmi
szeretet (166.), amelynek nem
érzelmeken és esetleges véleményeken, hanem az igazságon kell alapulnia (184.). A
szeretetnek szüksége van az
értelem és a hit fényére (185.).
Ferenc pápa ezután a párbeszéd fontosságáról ír. Egy
ország akkor növekszik és fejlődik, ha párbeszéd alakul ki a
népi kultúra, az egyetemi kultúra, a fiatalok, a művészek, a
gazdasági szakemberek, a családok és a média világának
kultúrája között (199.).
A mai társadalmi viták
igen gyakran a másik lejáratásában merülnek ki (201.). A jövő hősei azok lesznek, akik

meg tudják törni ezt a hamis
logikát, és képesek lesznek a
másik iránti tisztelettel igaz
szavakat kimondani (202.).
A média világának óriási
bűne, hogy az emberek gyengeségeit kihasználva sokszor
a legrosszabbat hozza ki belőlük (205.). A párbeszéd kultúrája nem relativizmust jelent.
Ha nincsenek objektív igazságok és értékek, akkor helyettük csak az érdekek és a pillanatnyi szeszélyek maradnak
(206.). Egy társadalom akkor
nemes és tiszteletre méltó, ha
őszintén keresi az igazságot,
és ragaszkodik az alapvető értékekhez (207.). Vannak olyan
értékek, amelyek megelőznek
minket, és amelyek meglesznek miutánunk is (208.). Egy
pluralista társadalomban a
párbeszéd az az út, amin keresztül a társadalom újra és
újra felismeri és elismeri a maradandó értékeket (211.). Az
objektív igazság hasznos a
társadalom számára, és konszenzus is kialakítható vele
kapcsolatban (212.).
Fegyverezzük föl gyermekeinket a párbeszéd fegyvereivel!
(217.) Krízisek idején különösen fontos megőrizni a társadalmi párbeszédben az udvariasságot és a tiszteletet (222.).
A dokumentum 7. fejezete
az újfajta találkozás útjairól
szól. A béke útjainak az igazságból kell kiindulniuk. Szükség van a múltbeli igazságtalanságok, szörnyűségek nyílt
kimondására (226–227., 246–
249.). A múlt sebeiről való
megemlékezés során fontos,
hogy minden oldal sebeiről
megemlékezzünk (253.). Az
igazság azonban elválaszthatatlan az irgalomtól. Erősebb
egy nép történetében az, ami
összeköt, mint a múlt konfliktusai (230.). Meg kell érteni a
legszegényebbek olykor antiszociális reakcióit, és gyakorolni kell irántuk a kivételezett
szeretetet és barátságot (234.).
A megbocsátás és az irgalom útja nem zárja ki, hogy az
elnyomótól el kell venni azt a
hatalmat, amelynek segítségével az elnyomást gyakorolni
tudja (241.).
A megbocsátás a végtelen
isteni irgalom megjelenése itt
a világban. Akkor is meg kell
tenni, ha a vétkes nem bánja
meg a tettét, és nem képes bocsánatot kérni (250.). Ferenc

Jubileumi Pázmány-nap
véseiben. Ezért vállalunk
szerepet a köz-, a szak- és
az egyetemi oktatás munkájában, amely a bölcsőtől
az egyetemi diploma
megszerzéséig, sőt azon
túl is tart.”
Kuminetz Géza rektor
Képzés és önképzés, nevelés
és önnevelés a katolikus egyetemen címmel tartott előadást.
A Pázmány-napi központi rendezvény keretében Rojkovich Bernadette,
Veres András győri megyéspüspök,
a Magyar Bioetikai Társaa Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
Pázmány-plakettel tüntette ki Rojkovich Bernadette-et, ság elnöke vehette át a Pázmány-plakettet Veres Anda Magyar Bioetikai Társaság elnökét
rástól, az MKPK elnökétől.
a keresztény értékrend iránt érdeklőRojkovich Bernadette évtizedek
dést mutató családok nevelési törek- óta nagy odaadással szolgálja a bete-

geit, jelenleg ambulanciavezető főorvos a Budai Irgalmasrendi Kórházban. A Magyar Bioetikai Társaság elnökeként emellett nagyon sokat tett a
legkiszolgáltatottabb emberek életének és méltóságának védelméért. A
tudományos testület a helyes erkölcsi szemlélet képviseletét látja el a
legégetőbb bioetikai kérdésekben.
Rajkovich Bernadette-nek kimagasló
érdemei vannak a Magyar Bioetikai
Szemle című, rangos tudományos folyóirat működtetésében is. Fiatal
szakembereket, kutatókat gyűjtött a
társaság köré azzal a szándékkal,
hogy ezáltal is gondoskodjon a méhmagzati korban lévő, a fogyatékossággal élő, a súlyosan beteg, illetve a
haldokló ember, továbbá a házasság
és a család jelenének, jövőjének gyakorlatközpontú védelméről.

pápa felszólítja a világot a háború elutasítására (258.) és az
atomfegyverek teljes leszerelésére (262.). Szól a halálbüntetés eltörlése érdekében, mert
a halálbüntetés kiszabásakor
elkerülhetetlenek a bírói tévedések, valamint azért is, mert
a diktatúrák egyik gyakori és
kegyetlen fegyvere a kivégzés
(267–268.).
Az utolsó fejezet arról szól,
milyen szerepet töltenek be a
vallások az emberi testvériség
szolgálatában. Isten nélkül az
emberiség radikálisan elszegényedik, elveszíti reményét
és távlatát (274.). A társadalmi
párbeszédben a hatalmasok és
a tudósok mellett újra szót
kell adni a vallásoknak, az
emberiség évszázados tapasztalatának (275.).
Az Egyház elismeri, hogy
Isten kegyelme más vallásokban is jelen van és működik,
ugyanakkor vallja, hogy az
igazság és a kegyelem teljessége Krisztusban van, az evangélium csodálatos muzsikájában jelent meg számunkra
(277.).
A hiteles vallásosság soha
nem erőszakhoz, hanem ellenkezőleg, minden ember megbecsüléséhez és szeretetéhez
vezet. El kell ítélni a terrorizmus minden formáját, amelyek hamisan hivatkoznak
vallásos szövegekre – idézi
Ferenc pápa az iszlám egyik
legfőbb vallási tekintélyével,
az egyiptomi Al-Azhar Egyetem nagyimámjával közösen
kiadott nyilatkozatot (283.). A
körlevél a testvéri szeretet
megvalósulásáért fohászkodó
két imádásággal zárul.
Ferenc pápa körlevele Isten
álmát fogalmazza meg a világunkról. Azt az álmot, amelyről
Jézus beszélt a boldogságmondásokban. Isten országát, ahol
boldog lehet a szegény és ahol
ujjonghat az éhező, mert jóllakik, ahol örülhet, aki sírt, mert
vigasztalásra talál. A szelídek,
az irgalmasok, a békességszerzők országát (Mt 5,3–12).
Tegyünk meg mindent
azért, hogy ez az ország növekedjen bennünk, családjainkban, Egyházunkban, hazánkban és az egész világon.
Készítsük elő a beteljesedés
útját, siettessük eljövetelét annak a mennyei városnak,
amelyben „nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem
készülnek többé háborúra.
Kardjaikból ekevasat kovácsolnak, lándzsáikból pedig
szőlőmetsző késeket.” Akkor
majd „sehol sem ártanak, és
nem pusztítanak” az ő szent
hegyén. (Iz 2,4; 65,25)
Fotó: Vatican News

Melegszívűsége, alázata és kitartó tudományszervezői munkája
eredményeként a társaság a régióban és Európában szinte egészen
egyedülálló módon mind a mai napig a helyes emberképet vallja, és
tudományos fórumain meggyőzően
érvel az emberellenes kortárs törekvésekkel szemben. Rojkovich Bernadette a katolikusokat arra biztatta,
hogy ne tágítsanak a helyes felfogástól, hanem ha kell, új érvekkel
védjék meg azt a másként gondolkodókkal folytatott, építő jellegű
párbeszéd során. A katolikus és általában a keresztény bioetikával foglalkozókat megerősítette hitükben
és erkölcsi alapállásukban, így tudományos érvelésük eredményesebb
lehet, amikor kifejtik álláspontjukat
korunk újabb és újabb bioetikai kihívásaival kapcsolatban.
Forrás és fotó:
Pázmány Péter Katolikus Egyetem

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hogyan került Kecskemétre, milyen hatással volt életére a piarista gimnázium?

Isten országáért munkálkodva
Születésnapi beszélgetés Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel

– Felsődabason élt egy piarista szerzetes, mintegy száműzetésben, általa jutottam el a
piarista kollégiumba, és lettem piarista diák. Bár én régész szerettem volna lenni,
végül a tanáraim hatására
döntöttem úgy, hogy pap leszek. Megszerettették velünk
az Egyházat, a tanulást, de
fontos volt az összetartozás is.
A piarista tanári példák a későbbi években felmagasztosultak, máig is nagy tisztelettel emlékszem rájuk. Lukács
László is tanárom volt, ő nagy
hatással volt rám, többek között neki is köszönhető, hogy
a művészet felé fordultam.

hogy csüngjetek a költőkön,
mert azok azt is ki tudják fejezni, amit a közönséges ember nem képes. Ez az irodalomkedvelés ma már eszköz
jellegű, az olvasottakat sokszor igyekszem beépíteni a
hittanóráimba és a prédikációimba.
Van olyan író, költő, akinek az
életműve meghatározó az Ön
számára?

Felmerült Önben esetleg az is,
hogy szerzetes lesz?
– Érdekes, de úgy éreztem,
hogy a szerzetesi élet a könynyebbik út lett volna számomra. A fegyelmezett élet talán
szigorúbb, de a rend gondoskodik a tagjairól. A plébániákon szolgáló papok abban az
időben nehéz körülmények
között éltek. Negyedikes gimnazista koromban Táborfalván adtuk elő a passiót – én
voltam Jézus –, az ottani pap,
Barótai Endre tulajdonképpen
egy odúban lakott. A téeszbe
járt répát szedni, mert nem
volt miből megélnie. Én ezt a
nehezebb utat szerettem volna választani. Egyébként ismertük Tabódi Istvánt, aki akkor is éppen börtönben ült,
tudtuk, hogy a papoknak milyen az élete, talán ezért is jegyezte meg édesapám, amikor
elmondtam neki, hogy pap
szeretnék lenni: vagy békepap
leszel, vagy becsuknak. A hitet tekintve sohasem voltam
egy lángoló típus, mégis úgy
éreztem, ki menne el papnak,
ha én nem.
A szemináriumi évekre hogyan
gondol vissza?
– Egerben voltam kispap.
Utólag sajnos azt is el kell
mondanom, hogy volt közöttünk ügynök is. Akkor persze
erről mit sem tudtunk, de az
emlékeimbe ez a körülmény
visz némi keserűséget. Egyébként ez egy bensőséges és családias szeminárium volt, innen vittek el aztán katonának
– Baján voltam két évig harckocsizó –, a visszatérésem
után pedig a Központi Szemináriumban folytathattam a tanulmányaimat. Ez egy más világ volt, tanárom volt Paskai
László, Nyíri Tamás vagy Gál
Ferenc. Azt is elmondhatom,
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hogy én szilárd elhatározásból
mentem papnak. Ezt azért is
meg kell jegyeznem, mert manapság sok kispap még nem
tudja, mit is vár ettől az élettől.

ket valamilyen lelki szolgálatra, például arra, hogy keressünk fel egy beteget, azt nem
utasíthatjuk vissza. Papnak
lenni nem könnyű, püspöknek lenni még nehezebb. A
Volt esetleg olyan pap, aki nagy szocializmus idején ismert
hatással volt a hivatására?
okokból nem néztek ránk jó
szemmel, manapság pedig a
– Endrey Mihályt, a szentelő papokra és püspökökre specipüspökömet említeném.
alizálódott médiumok vádaskodnak és támadnak.
Miért őt?
Egy ember életében fontosak a ba– Ő egy száműzött püspök rátok. Voltak az Ön életében
volt, sokáig élt házi őrizetben meghatározó emberi kapcsolatok?
az ’56-os forradalom után. Ké– Sok barátom volt, sajnos
sőbb a Bakáts téren volt káplán, nem sokkal a halála előtt sokan közülük már nem élengedték vissza az egyházme- nek. A barátság nagyon fongyei kormányzásba. Diakó- tos, a barátainktól erősítést kapunk, ha gondunk van az
nussá és pappá is ő szentelt.
életben, azt is a barátainknak
Visszatekintve eddigi életére, mit mondjuk el. Ha meg kell említekint a lelkipásztorkodás lénye- tenem közülük valakit, akkor
gének?
az a váci egyházmegyés Sebők
Sándor. Bár a fizikai távolság
– Az első, hogy fél szívvel nagy közöttünk, szellemi banem lehet ezt a hivatást vé- rátomnak nevezném Dolhai
gezni. Másrészt egy papnak Lajost, Kránitz Mihályt. Bár éraz is kötelessége, hogy alapo- sekként közvetlen a viszosan ismerje a teológiát. Ami- nyom a munkatársaimmal,
kor én a szemináriumba jár- velük mégsem olyan erős a
tam, nem elégedtem meg a kötelék, mint egy baráttal. Az
jegyzetekkel, állandóan a is igaz, hogy nagy a korkükönyvtárt bújtam, hogy minél lönbség közöttünk.
jobban megismerjem hivatásom szellemi hátterét. Har- Van esetleg a szentek közül olyan,
madrészt, a pap lelki életének aki igazán kedves a szívének?
fontos eleme, hogy őszintén
– A Szűzanya tisztelete naszeressük a szolgálatunkat és
persze az embereket. A papi gyon fontos a számomra, a
életben három tényezőt vise- Regnum Marianum papjaként
lek el nehezen. A béreslelkü- különösképpen. De mások is,
letet, a pénzsóvárságot és a le- például Kalazanci Szent József,
kezelő viselkedést. Egy embe- akit életében sok megpróbálri találkozás felemelő, hiszen tatás ért, még a rendjéből is kiembernek lenni kitüntetés. Ha közösítették. Nehézségek ideegyszer megkérnek bennün- jén sokszor fordultam hozzá.

Miért tartja fontosnak a Regnumhoz tartozást?
– Amikor megismerkedtem
a Regnum Marianummal – ez
a 80-as években volt –, még
nem volt hivatalos társaság.
Jobb híján házaknál találkoztunk. Többek között az vonzott hozzájuk, hogy itt normális emberekkel lehetett találkozni. Volt hittanóra, beszélgetésekre is sor került, de a táborokba is szívesen mentem.
Sokszor nálam volt az összejövetel, ezen tizenöt-húsz pap is
részt vett. A közösség a keresztény ember életében rendkívül fontos, hiszen erősíti az
embert, megoszthatjuk egymással a gondjainkat és a gondolatainkat is.
Ön a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Ökumenikus Bizottságának elnöke. Miért fontos a
keresztény egységtörekvés?
– Apai dédapám református volt, anyai nagyapám
evangélikus. Ez a megosztottság mindig szívfájdalmam
volt. Természetesen ki kell állni a katolikus hitigazságok
mellett, de ne feledjük, hogy
mind a két oldalon vannak
őszintén Krisztus-hívő emberek. Ez pedig utat mutat az
egység felé.
Ön a prédikációiban gyakran említ irodalmi példákat. Miért fontos az Ön életében a könyv?
– Szeretem a könyveket, az
irodalmat. Amennyire időm
engedi, figyelemmel kísérem
az aktuális irodalmi életet is.
Nagy Szent Vazul mondja,

– Szerb Antal műve, A világirodalom története vagy Babits
Mihály európai irodalmat bemutató történetének nagy
műve meghatározó volt az
életemben. Tolsztoj, Dosztojevszkij mellett Márai Sándor
könyvei – például a Föld,
föld!… – volt nagy hatással
rám. A klasszikus költőknél
sohasem a válogatáskiadásokat szerettem, én bizony végigolvastam Petőfi Sándor,
Arany János vagy Szabó Lőrinc
versesköteteit is. Ha tetszett
egy verssor, akkor aláhúztam.
Ha pedig valamilyen transzcendens mondanivalót találtam, akkor azt a verset megjelöltem a tartalomjegyzékben.

zamentem, kinyitottam a
Szentírást annál a résznél,
amikor Szent Pál visszatér az
első missziós útról. Lelket öntve a hívekbe mondja: „Sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába”
(ApCsel 14,22). Ez a mai időkig igaz. A primiciás jelmondatom is ideköthető: „Ti keressétek először az Isten országát
és annak igazságát” (Mt 6,33).
Ez a kijelentés a hegyi beszédben található, egyébként a
szakdolgozatomat is a hegyi
beszédből írtam. Ez Jézus vezérgondolata, egész működését ez az eszme határozta meg.
Amikor püspökké szenteltek,
ezt alakítottam át: Pro regno
Dei, vagyis: Az Isten országáért.
Nemrég újraírtam a végrendeletemet, ebben is megjegyzem:
Uram, emlékezzél meg rólam
országodban (vö. Lk 23,42).
Amikor meghal egy pap, mindig rám bízzák, hogy válaszszak egy mondatot. Én megkönnyítettem utódaim dolgát.
Érseki szolgálatának fontos eleme
volt a kalocsai Nagyboldogaszszony-főszékesegyház és az érseki
palota felújítása.

– Erre a munkára már régen szükség volt, mert mind a
két épület meglehetősen rossz
állapotba került az évtizedek
során. Bár az első időben nem
volt sem ember, sem pénz a
munkálatokra, végül sikerült
forrást előteremteni hozzá. Ez
Mit tanácsolna azok számára, egy tizenkét éves munka volt,
akik távol kerültek az olvasástól? amiben magam is tevékenyen
részt vettem.
– Ha valakit nem csak a
benzin ára vagy az érvényesü- Hogyan tekint a jövőbe, milyen
lés érdekel, hanem a múlt tervei vannak?
szellemi kincseiből szeretne
– A magam sorsa felől ninmeríteni, akkor annak olvasnia kell. Hittanóráimon most csenek terveim. Annyiszor előéppen az egyházatyák műveit fordult már, hogy a terveim
olvassuk, többek között Ale- nem valósultak meg, hogy maxandriai Szent Kelemen, Szent napság már nem gondolkodom
hosszú távra. Ha a hetvenötöt
Jeromos és Órigenész műveit.
betöltöm, be kell adnom a kéMiért fontos Önnek a hittanokta- relmet a nyugdíjazásomra, de
tás?
még nem gondolkodtam azon,
hogy utána mi legyen.
– Mert ez az evangelizáció
egyik nagyon fontos eszköze, Hogyan ünnepli majd a születésráadásul püspöki kötelesség napját?
is. Én ezzel mindig szívesen
– Nagyon egyszerűen. A
foglalkoztam.
székesegyházban lesz vasárnap
Ha visszatekint, hogyan fogal- a szentmise, majd az Astricemazná meg az ars poeticáját?
umban lesz egy kisebb megemlékezés. Leginkább hálát és kö– Ez természetesen az Isten szönetet szeretnék mondani
országához köthető, ezt fogal- ezekért az évekért. Úgy érzem,
mazza meg bibliai eredetű hogy a császárnak megadtam,
püspöki jelmondatom is, amit ami neki jár, szolgáltam a hazámár jóval a felszentelésem mat és a magyar kultúrát; hogy
előtt kiválasztottam. Arra az pedig Istennek mindent megidőre vezethető vissza, amikor adtam-e, nos, igyekeztem teljes
katona voltam. Hosszú idő lelkemből és szívemből szeretni
után jutottam csak haza, egy az Istent, de ez csak a végítéleolyan közegből, ahol kispap- ten derül ki.
ként egyedül voltam, ahol a
Baranyai Béla,
vallásos megnyilvánulásokKuzmányi István
nak nem engedtek teret. HaFotó: Merényi Zita

AJÁNDÉKOZZON UTALVÁNYT, MELY LEVÁSÁROLHATÓ AZ

KÖNYVESBOLTBAN.
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A BIBLIA ÜZENETE

SZENTMISEKOMMENTÁR

Legyen életünk szeretetválasz

Az oltár köszöntése

Mt 22,34–40
Japánban egy alkalommal kiállítást rendeztek a világ vallásairól. A kereszténységet bemutató terem bejáratánál a következőt írták fel
mottóul: „A szeretet vallása.” Elgondolkodtató, hogy egy nem keresztény többségű távolkeleti országban, hitünk lényegét megsejtve,
így vélekednek rólunk, Krisztus-hívőkről.
Mindez arra bátorít bennünket, hogy mélyítsük el magunkban krisztusi identitásunkat, és
annak megfelelően éljünk.
Szent János apostol rávilágít arra, hogy „az
Isten szeretet” (1Jn 4,16). Vagyis Istennek nem
csupán egy tulajdonsága az, hogy szeret, hanem ő maga a szeretet. S ez a szeretet abban
mutatkozott meg a maga teljességében, hogy
az Atya elküldte egyszülött Fiát, aki meghalt
és feltámadt minden emberért, hogy mindaz,
aki benne hisz, szabaddá váljék, és örök élete
legyen (Jn 3,16; 1Jn 4,9–10). Jézus a szeretet parancsával foglalja össze a tanítványok feladatát és életstílusát (Jn 13,34–35; Jn 15,12.17). A
Mester „a nagy parancsról” érdeklődő törvénytudónak válaszul szintén a szeretetről beszél, összekapcsolva és egymással egyenértékűnek nyilvánítva az Isten, a felebarát és az
önmagunk iránti szeretetet (Mt 22,36–40;
MTörv 6,5; Lev 19,18.34).
XVI. Benedek pápa egyszer a római nagyszemináriumban azt mondta, hogy Isten mindenkit személyesen szeret és név szerint hív. A keresztény élet kalandja pedig az erre a hívásra
adott válasz. Ennek fényében elmondhatjuk,
hogy a szeretet Istene bennünket is ingyenesen, feltétel nélkül szeret: nem azért, amit teszünk, hanem azért, mert vagyunk. Fontos,
hogy ezt az örömhírt mindennap tudatosítsuk
magunkban, ünnepeljük meg hálás szívvel, és
válaszoljunk rá szeretettel.

Szeretetválaszunknak Jézus tanítása szerint
három iránya van: Isten, embertársaink és mi
magunk (Mt 22,36–40). E hármas irányultság
szorosan összefügg egymással. Az isteni Mester rámutat arra, hogy egész valónkat, gondolkodásunkat át kell járnia az Úr iránti szeretetnek. Minden tettünknek, szavunknak az ad
mélységet és értelmet, ha Istent szeretjük, és
ennek tükrében cselekszünk (Mt 22,37–38). Továbbá istenszeretetünkből fakad testvéreink és
önmagunk helyes szeretete is. Hiszen Krisztusért és az ő Lelkének segítségével szeretjük embertársainkat és magunkat, illetve Jézust szeretjük felebarátainkban és önmagunkban is.
Ahogyan ő mondta: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt
25,40). Istenszeretetünk pedig akkor hiteles, ha
szeretettel fordulunk az emberek és önmagunk
felé is, amint János apostol tanítja: „Mert aki
nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az
Istent sem, akit nem lát” (1Jn 4,20).
A szeretet tehát átjárja és lényegileg határozza meg keresztény hitünket. Mi a szeretet
Istenében hiszünk, aki Jézus Krisztusban arra
tanít minket, hogy a szeretet nem csupán egy
érzést, nem csak egy eszmét jelent. Hanem a
krisztusi igazság melletti döntést és önmagunk odaajándékozását az Úrnak és embertestvéreinknek. A szeretet Istene viszontszeretetre hív. Ne feledjük el, hogy életünk alkonyán az Úr nem azt fogja kérdezni tőlünk,
hogy milyen nagy tetteket vittünk végbe, hanem hogy mekkora szeretettel tettük meg
őket. Kalkuttai Szent Teréz anyát idézve ezt
hangsúlyozta Ferenc pápa. Életünk legyen tehát a mennyei Atya szeretetére adott szeretetválasz!
Nyúl Viktor

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Törvény vagy hit?

„Amikor megérkeznek a presbitériumba, a
pap, a diakónus és a szolgálattevők mély meghajlással köszöntik az oltárt. Ezután tiszteletadása jeléül a pap és a diakónus megcsókolja
az oltárt; a miséző meg is tömjénezi a keresztet
és az oltárt, ha ezt megfelelőnek tartja.” (A Római misekönyv általános rendelkezései 49.)
A szentmise liturgiája egyetlen nagy történés,
az Atya és népe közötti kapcsolat, párbeszéd
kibontakozása. Ez apró, ám jelentéssel teljes
mozzanatokból épül fel, melyek közül egyik
sem elhanyagolható. Jeremy Driscoll ezek közül néhányat „kisebb misztériumoknak” nevez a szentmiséről szóló könyvében, de ez a
kifejezés tulajdonképpen valamennyi részletre
kiterjeszthető.
A bevonulást lezáró aktus a tiszteletadás az
oltárnak: a liturgikus tér e kétségbevonhatatlan fókusza jóval több puszta tárgynál. Mintegy élő várakozás, amely az eucharisztikus lakomát, az áldozatot készül fogadni. Szilárd jelenlét, „sarokkő”, amely Krisztust szimbolikusan jeleníti meg az ünneplő közösség számára.
Az oltáron megelevenedik Krisztus húsvéti ál-

A HÉT SZENTJE

Szent Marcell
Október 30.
Marcellus századosként szolgált a Tingisben (ma: Tanger) állomásozó császári hadseregben.
Mivel Diocletianus császár alatt
bizonyos csoportok számára kötelező volt a katonai szolgálat,
valószínű, hogy nem saját akaratából lett katona és tiszt.
298. július 21-én a Tingisben
állomásozó római tiszteknek,
mint a Római Birodalomban
mindenütt – részt kellett venniük
a Diocletianus, Maximianus,
Constantius és Galerius császár
tiszteletére rendezett ünnepségen. Ez kultuszrendezvény volt
az istenné nyilvánított császárok
tiszteletére, akik fölvették a
Iovius (Jupiter fia) és Herculeus
(Hercules fia) címet, ennek megfelelően isteni tisztelet illette meg
őket.
Marcellnek azon a napon kikerülhetetlenül szembe kellett néznie a lelkiismereti kérdéssel, hogy
mint kereszténynek hogyan kell
viselkednie ilyen helyzetben.
Nem akart részt venni a császárok istenítésében, ezért nyíltan elmondta prefektusának, hogy nem
lehet jelen, aki szemet hunyt efölött. Egy héttel később, bizonyára
az ünnepélyes zárórendezvény
alkalmával, Marcell nyíltan is
szembeszegült a paranccsal.
Az egykori dokumentum szerint ez történt:
„A császárok születésnapját ünnepelték. Az ünnepi lakoma során Marcellus, a századosok egyike hirtelen kijelentette, hogy nem kíván részt
venni ezeken a szentségtelen ünnepi lakomákon.
A légió ott felállított lobogói elé dobta derékszíját,
s röviden és érthetően megvallotta a hitét: »Jézus
Krisztusnak, az örök Királynak katonája vagyok.
Mostantól fogva nem teljesítek többé hadi szolgá-

Nagyon nehéz témát tár elénk a pünkösd dott hit által, amit aztán egész életével, életéutáni 21. vasárnap apostoli szakasza (Gal 2,16– nek minden cselekedetével bizonyít. Tehát vi20). Ha a Szentírás egészéből kiszakítanánk lágos: már nem az ószövetségi törvény megezt a részletet, különösen az első mondatát, tartására kell hangsúlyt helyezni, hanem a hit
vagyis azt, hogy az üdvösséghez
mellett a keresztény élet jó cseleelegendő egyedül a hit, akkor
kedeteire. Nem véletlen, hogy Jényugodtan hátradőlhetnénk: kezus nem szünteti meg a törvényt,
resztény életünkben nem is szükhanem teljessé teszi a szeretet főséges mást tennünk, csak hinparancsával (Mt 5,17).
nünk Jézus Krisztusban, és máris
S hogy még világosabb legyen
Liturgikus
biztosítottuk magunknak az üd- énekünk is összefog- a képlet, Szent Pál apostol magávösséget. Pedig valójában nem
az Úr Jézusnak a példáját idélalja a lényeget: „El- nak
így van! A cselekedetek is szüksézi, aki „önmagát adta” értünk
gesek az üdvösséghez. Az evan- múlt az árnyéktör- (Gal 2,20). Egyértelmű, hogy Jégélium (Lk 8,5–15) megmutatja, vény, s bejött a kegye- zusnak volt a legnagyobb és leglem törvénye.”
hogy mint valami magot, be kell
mélyebb hite az Atyában. Ő minfogadnunk lelkünk előkészített
dig az Atya akaratát cselekedte (Jn
talajába Isten igéjét, s aztán gon4,34). Egész életét, sorsát rábízta
doskodnunk kell arról, hogy kihitének legnagyobb cselekedetétartásunkkal gyümölcsöt teremjen. Igenis ten- vel, amikor kimondta: „ne az én akaratom lenünk kell azért, hogy az ingyenesen ajándékba gyen, hanem a tiéd” (Lk 22,42). S ő volt az, aki
kapott hitünket cselekedeteinkkel igazoljuk.
földi életének legvégső cselekedetével átadta
Első látásra mellbevágó Szent Pál tanításá- magát neki: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkeból az első mondat: „az ember nem a törvény met” (Lk 23,46). Igen, Jézus mindenkinek pélcselekedeteiből igazul meg, hanem a Jézus dát ad arra, hogy hitét a cselekedeteivel bizoKrisztusba vetett hit által” (Gal 2,16). A követ- nyítsa.
kező mondat kétszer is megerősíti ezt. HoLiturgikus énekünk is összefoglalja a lényegyan kell ezt értelmeznünk? Biztos, hogy a get: „Elmúlt az árnyéktörvény, s bejött a keSzentírás teljes tanítása alapján. Az Istenben gyelem törvénye.” Higgyünk, és cselekedjünk
való hit sohasem áll önmagában. A hitből fa- e szerint!
kadó cselekedetek támasztják alá. Ugyanis „a
Ivancsó István
hit halott cselekedetek nélkül” (Jak
2,26). Még a hit bajnokának tekinOKTÓBER 25., ÉVKÖZI 30.
tett Ábrahám esetében is így van
ez, aki „hitt Istenben, és ez meg- VASÁRNAP (Szent Mór püspök,
igazulására szolgált” (Ter 15,6; Blanka, Krizanta) – Kiv 22,20–26
Róm 4,3). Igen ám, de hogyan? (Ha az özvegyet és árvát sanyargatjáÚgy, hogy engedelmeskedett Is- tok, fellobban ellenetek haragom.) –
tennek, kivonult a földjéről, s még 1Tessz 1,5c–10 (Elfordultatok a bálfiát, Izsákot is kész volt feláldozni. ványoktól, hogy az Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből az ő Fiát.)
Íme, az ő hite és cselekedetei!
További pontosítást találunk az – Mt 22,34–40 (Szeresd az Urat, a te
OKTÓBER 27., KEDD (Szabina, Anapostoli szakasz következő részle- Istenedet, és felebarátodat, mint saját matében. Pál ezt írja: „a törvény által gadat.) – Zsolozsma: II. zsoltárhét – tonietta) – Ef 5,21–33 – Lk 13,18–21.
OKTÓBER 28., SZERDA – SZENT
meghaltam a törvénynek, hogy Isten- Énekrend: Ho 230 – ÉE 591, Ho 230 –
nek éljek” (Gal 2,19). Itt már vilá- ÉE 153, Ho 144 – ÉE 540, Ho 191 – ÉE SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK ÜNNEPE (Alfréd) – Ef
gos, hogy miről van szó: meghalt 219.
OKTÓBER 26., HÉTFŐ (Dömötör, 2,19–22 – Lk 6,12–19.
az ószövetségi törvénynek. Annak,
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK (Nárami önmagában tényleg nem üd- Armand, Evariszt) – Ef 4,32–5,8 – Lk
cisz, Melinda) – Ef 6,10–20 – Lk 13,31–35.
vözíthet, nem tesz megigazulttá. 13,10–17.
Pál apostol Istennek él: a befoga-

”

dozata, halála és feltámadása. Az oltár, éppen
a húsvéton keresztül, az Atyával való elszakíthatatlan kapcsolat helyszíne az Egyház számára, ég és föld találkozása. Asztal is, amely
olyan lakomára hív bennünket, ahol szegény
és gazdag egyként foglal helyet.
A csók az egymást köszöntő emberek egyik
legintimebb gesztusa. Nem osztogatjuk fűnekfának, hanem jó esetben valóban a közelség és
a szeretet megnyilvánulása. A latin liturgikus
hagyományban az oltárt illetjük csókkal, és
nagypénteken a Szent Keresztet.
Amikor a szolgálattevők mély meghajlással
köszöntik az oltárt, a pap és a diakónus pedig
megcsókolja, tiszteletadásuk nem egy tárgynak szól, hanem a terében kibontakozó titoknak. A pap nem csak a maga, hanem az egész
ünneplő gyülekezet ragaszkodását és viszontszeretetét jeleníti meg ebben a gesztusban. Nehezen képzelhető el nagyobb szeretet annál,
ahogyan az Atya közel jön hozzánk, emberekhez Jézus itt és most ünnepelt és újra átélhető
húsvétjában.
Fehérváry Jákó OSB

A hét liturgiája
A év

latot a császárotoknak. Megtagadom, hogy fa- és
kőisteneiteket imádjam. Süket és néma bálványok csupán.« A jelen levő tiszteknek és katonáknak elállt a szavuk e magatartás láttán. Őrizetbe vették Marcellust, és tüstént jelentették a
dolgot fölöttesüknek. Ő azután fogságba vettette.
Az ünnepi lakoma végeztével Fortunatus megparancsolta, hogy vezessék Marcellust az ülésterembe, és így szólt hozzá: »Vakmerő fellépésedet
nem hallgathatom el. Értesítenem kell róla a császárokat és
OKTÓBER 30., PÉNTEK (Alfonz, a trónörököst, téged pedig át
Stefánia) – Fil 1,1–11 – Lk 14,1–6.
kell hogy adjalak elöljárómOKTÓBER 31., SZOMBAT – nak, Aurelius Agricolanusnak.«
Boldog Romzsa Tódor püspök és vérOktóber 30-án elővezettanú emléknapja (Farkas, Rodrigó) – ték. A vád képviselője ezt
Fil 1,18b–26 – Lk 14,1.7–11.
mondta: »Marcellus reguláNOVEMBER 1., VASÁRNAP – ris századosi szolgálatában
MINDENSZENTEK FŐÜNNEPE nyilvánosan eldobta magá(Évközi 31. vasárnap, Marianna) – tól katonai jelvényeit, és azt
Jel 7,2–4.9–14 (Akkora sereget láttam, hogy állítja, hogy ezek bemocsmeg sem lehetett számlálni.) – 1Jn 3,1–3 kolják és megalázzák. A bí(Látni fogjuk Istent úgy, amint van.) – Mt rósági eljárás során lázító
5,1–12a (Örüljetek és ujjongjatok, mert beszédeket is tartott. Halálra
nagy lesz a ti jutalmatok az égben!) – ítélem.« Amikor Marcellust
Énekrend: Ho 210 – ÉE 646, Ho 210 – a kivégzésre vezették, így
ÉE 304, Ho 127 – ÉE 648, Ho 274 – ÉE szólt: »Agricolanus, Isten
303.
áldjon meg!«”
L. K.
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Hogyan látta a Vatikán
az 1920-as évek Magyarországát?
Hiánypótló kiadványt mutattak be Budapesten
Az első magyarországi apostoli nuncius
dokumentumaiból összeállított, magyar
és olasz nyelvű kötetet mutattak be október 1-jén az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bölcsészkari tanácstermében. A Lorenzo Schioppa nuncius politikai jelentéseiből (1920–1925) című
könyv a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) gondozásában jelent meg. Szerkesztője
Somorjai Ádám OSB.
Zombori István, a METEM-et képviselő levezető elnök a könyvbemutatón hangsúlyozta,
hogy hiánypótló munka jelent meg a nunciusi
jelentéseket feldolgozó könyvsorozat első köteteként. Borhy László, az ELTE rektora és a
rendezvény házigazdája kiemelte, hogy éppen
száz éve, 1920. augusztus 10-én nevezték ki az
első budapesti nunciust, aki korábban Eugenio
Pacelli nuncius (a későbbi XII. Piusz pápa)
munkatársa volt Münchenben.
Erdő Péter bíboros, prímás a kötet bemutatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy az őszirózsás

forradalom és a proletárdiktatúra miatt késett a
diplomáciai kapcsolatok felvétele az Apostoli
Szentszékkel, és erre csak 1920 nyarán nyílt le„Te vagy az út, az igazság, te
vagy az élet! Hozzád megyek,
áldom neved, általad élek.”
Sillye Jenő dalából kölcsönözte interjúkönyv-sorozata befejező részének címét Beer Miklós. A Hozzád megyek című
kötet október 15-étől az Új
Ember boltjaiban is kapható.
Több mint egy évvel ezelőtt ment
nyugdíjba az idén hetvenhét éves
Beer Miklós, aki azóta létrehozta a
Szent Ferenc Szegényei Alapítványt,
és csatlakozott a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjához Nógrád
megyében. Az alapítvány emellett
fogyatékosotthont, gyermekkórházat
támogat. A nyugalmazott váci püspök Nagymaroson él, időről időre besegít a környék plébánosainak, misézik a szomszéd falvakban, és előadásokat, lelkigyakorlatokat tart szerte az
országban. Rendszeresen jelentkezik
videóüzenetekkel is a YouTube-on.
Új könyvében összefoglalja az
Egyház jelenéről és jövőjéről alkotott
gondolatait, papi pályafutása tapasztalatait. Olyan témákat is érint, mint
a koronavírus-járvány, a halál gondolata, a jóindulat, a nő és a férfi
kapcsolata, az otthon, az istenkép,
életünk értelme, a csend, az égi haza.
Azért jó kereszténynek lenni,
mert csupa jó hírünk van. Tudjuk,

hetőség. A bíboros emlékezelődje, Alberto Bottari de
tetett arra, hogy az 1990 előtCastello 2011 júniusától 2017ti évtizedekben az a 20-as,
ig képviselte a Szentszéket
30-as éveket pártállami
hazánkban.
szempontból tanították, míg
Fejérdy András, a Páza korszak nemzeti oldala főmány Péter Katolikus Egyeleg református ihletésű volt.
tem (PPKE) Bölcsészet- és
Létezik azonban katolikus
Társadalomtudományi Kanézőpont is, amelynek megrának tanára, a Történettuismeréséhez segítséget nyújt
dományi Intézet igazgatóheennek a könyvnek a tanullyettese felhívta a figyelmet
mányozása.
arra, hogy az első magyarorAngol nyelvű felszólalászági nuncius öt esztendő
sában Michael August Blume
alatt 3509 jelentést küldött
SVD magyarországi apostorómai feletteseinek, ebből a
li nuncius az elődei munkötet 75-öt közöl. Az iratok
kásságát értékelte, és rámubetekintést adnak a nuncius
tatott arra, hogy bár Angelo
munkájába, illetve az 1920–
Rotta nunciust 1945-ben ki1925 közötti magyarországi
utasították Magyarországbelpolitikai és társadalmi viról, az Apostoli Szentszék
szonyokba is.
nem tekintette megszűntnek a diplomáciai
Bárány Zsófia, a MTA–OSZK Res Libraria
kapcsolatot, és amikor erre lehetőség nyílt, Hungariae Kutatócsoport régi könyvek tárá1990-ben haladéktalanul elküldte képviselőjét. nak tudományos munkatársa az előadásában
részletesen kitért a kiadvány egyes témáinak
ismertetésére.
A kötet szerkesztője, Somorjai Ádám OSB
elmondta, hogy a jelentések eredeti példányait
a vatikáni Államtitkárság történeti levéltára
őrzi, ezeket közölte a kötetben. Egyúttal összehasonlította őket a Vatikáni Apostoli Levéltárban található nunciatúrai példányokkal, amelyek általában hivatali példányok, és őrzik a
bíboros államtitkár aláírásával érkezett utasítások eredetijeit is.
Somorjai Ádám végezetül rámutatott, hogy
Litvánia vonatkozó dokumentumainak, a
nunciusi jelentéseknek a kiadása már teljes, és
messze meghaladja a magyar kiadvány terjedelmét. Az örményekre vonatkozó vatikáni
dokumentációt feldolgozó sorozat is legalább
öt kötetből áll. Ennek alapján elmondható,
hogy az Apostoli Szentszék és Magyarország
diplomáciai kapcsolatainak dokumentálását a
most megjelent válogatásnál gazdagabb anyag
alapján kell elképzelni. Ez a jövőbeli munka
azzal kecsegtet, hogy – Erdő Péter bíboros elhangzott szavaira utalva – a katolikus szempontokat is érvényesíteni szükséges a Horthykorszakkal kapcsolatban. Tudnivaló, hogy a
mindenkori pápa nem csupán a budapesti
nunciustól, hanem a prágai, a bukaresti és a
Angelo Acerbi nunciust Karl-Josef Rauber követ- belgrádi nunciustól is kap jelentéseket. A páte 1997 áprilisában, őt Juliusz Janusz 2003 ápri- pának ugyanis minden népet szeretnie kell,
lisában. Blume nuncius közvetlen hivatali ezért egyetemes, ezért katolikus a szó eredeti

értelmében. A magyar történelem vizsgálatát
is ilyen egyetemes kereten belül kell majd elvégezni.
A bevezető tanulmányt Hamerli Petra, a Pécsi Tudományegyetem oktatója írta. Ebben
összefoglalja a nunciusi jelentések témáit, a
belpolitikai vonatkozásokat, a kormányváltásokat, az úgynevezett királykérdést, IV. Károly
király visszatérési kísérleteit – nem titkolva rokonszenvét a király személye és hivatala iránt.
A diplomáciai iratok kitérnek a magyar egyház helyzetére, különös tekintettel a nagybirtokra.
Johan Ickxnek, a vatikáni Államtitkárság történeti levéltára igazgatójának tanulmánya arról szól, miért kellett Schioppa nunciusnak
nagy hirtelenséggel elhagynia állomáshelyét
1925-ben, hogy Hollandiában internunciusi kinevezést kapjon, és helyet cseréljen Cesare
Orsenigo nunciussal, aki szintén öt esztendeig
vitte a budapesti apostoli nuncius ügyeit.
Schioppa távozására a román külpolitika intrikája kényszerítette a Vatikánt. Ehhez az ürügyet az szolgáltatta, hogy Schioppa egy katolikus nagygyűlésen használta a „Nem, nem, soha!” kifejezést, ezt román részről eltorzítva,
tendenciózusan fordítva küldték meg a vatikáni Államtitkárságnak, mintha a vatikáni diplomata a magyar irredentizmus álláspontjára helyezkedett volna. Ebből is kitűnik, milyen ingoványos talajon jár egy diplomata, és mennyire
meg kell válogatnia a szavait.
A könyvbemutatón részt vettek a kötet lektorai: Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) titkára, egyháztörténész;
Érszegi Márk Aurél, a Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsadója. Jelen voltak továbbá a szakma jeles képviselői és számos
egyetemista, valamint a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola hallgatói.
A könyv a METEM kiadásában jelent meg,
a Nunciusi jelentések sorozat első köteteként.
Előkészületben van a második kötet, amely
Orsenigo nuncius politikai jelentéseivel, valamint a harmadik kötet, amely Angelo Rotta
1930–1938 közötti jelentéseivel foglalkozik.
(Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in
Ungheria S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925
– Lorenzo Schioppa első magyarországi nuncius politikai jelentéseiből 1920–1925. Szerkesztette: Somorjai Ádám OSB. Nunciusi jelentések 1.,
METEM, Budapest 2020, 382 old.)
Esztergombi Béla
Fotó: Tóth Nikolett, Paládi Renáta/Újkor.hu

ját, bűneit, a vírus az ő büntetése.
Csakhogy a keresztény gondolkodás
nem tud azonosulni ezzel a felfogással, amire azt szoktuk mondani,
ószövetségi logika. Isten az ÓszövetBeer Miklós püspök új interjúkötetéről
ségben büntetett, a fáraót a tíz csapással, Dávidot a pestissel. Nem véhozzáteszi: „Nagyon örülletlen, hogy még a tanítványok is ebnék, ha tükröződne, ha
ben a hiszemben kérdezték Jézust a
látszódna rajtunk, hogy
vak koldusról: ki vétkezett, ő vagy a
mi, keresztények, az örök
szülei, hogy vakon született?
élet távlatából nézünk
Téves istenképre vall azt gondolmindent, ennek tudatáni, hogy Isten megsértődik, haragban élünk, gondolkoszik, bosszút áll. Ezt az emberek
dunk és cselekszünk. Jó
szokták csinálni. Az viszont nagyon
lenne, ha a feltámadásba
is igaz, amit a zsolozsmában olvasvetett hitünk nem csuhatunk: Isten nem hagy magából
pán életünk végén kapna
gúnyt űzni.
hangsúlyt, hanem minSokszor utalunk a szabad akaratden napunkat úgy élra is. Életünk döntéseit mi hozzuk,
nénk, mint akik egész
de a természeti jelenségek vagy épéletvitelükkel ezt a megpen a betegségek révén az Úristen
győződésüket
vallják
azzal szembesít minket, hogy a világ
meg. Ezt fejezhetnénk ki
rendjét mégsem mi irányítjuk, hiába
akkor, amikor törődünk a szegé- mezettebbek, szerényebbek vagyunk élünk ennek illúziójában. Bárcsak elnyekkel, amikor szerényebb az asz- – de miért csak ilyenkor? Ki tiltja gondolkodnánk ezen!”
talunk, mértéktartóbbak vagyunk az meg, hogy bármikor visszafogottan,
(A kötet megvásárolható az Új Ember
anyagi javak birtoklásában.”
az anyagias világ vonzásától elszakönyvesboltban – Budapest V. kerület,
hová tartunk. Tudjuk, hogy ott várSokszor mondom: ne csak a halál kadva, szabadon éljünk? (…)
Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő,
nak ránk, helyet készítenek nekünk. közelségében jusson eszünkbe, hogy
Mindig visszatérünk ide: ha Isten
kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig, szerIsmerjük az odavezető utat és azt is, »talán van örök élet«, egész életünk- teremtette a világot, a betegségeket
da 10–18 óráig – vagy megrendelhető az
hogy ezen az úton nem vagyunk nek a hitünk legyen a húzóereje. Az, is ő alkotta, ezt a láthatatlan ellenséÚj Ember online könyváruházban:
egyedül, van, aki vezessen, segítsen hogy az Úristen örök életet szán ne- get, a vírust is. Voltak, akik úgy
bolt.ujember.hu)
minden gondunkban” – fogalmaz a künk. A nagyböjtben nem eszünk kommentálták a járványt, hogy Isten
nyugalmazott főpásztor. De azt is húst, kevesebbet mulatunk, fegyel- megelégelte az emberiség életmódFotó: Merényi Zita

Csupa jó hírünk van
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Esztergomban október
11-én bemutatták Versegi Beáta-Mária nővér
Punya (Egy falat kenyér) című könyvét. Az
eseményhez kapcsolódóan időszaki kiállítás is
nyílt a Keresztény Múzeumban. A kötethez a
színes illusztrációkat
Ráczné Kalányos Gyöngyi roma festőművész
készítette. A történet egy
Jézus korában élő cigány családról szól,
amelynek tagjai találkoznak Krisztussal.

A kötet előszavát jegyző
Török Csaba teológus – az esztergom-vári Nagyboldogaszszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház plébániai kormányzója – elmondta: hogy a
punya nem más, mint a cigány
kenyér. „A kenyérszaporítás
kenyere ez. Krisztus asztalának kenyere. Szegényes, mégis
szeretetben gazdag eledel.
Megtörésre termett. Olyan,
ami fölött a mindennapjaink
sodrában is jólesik kimondani
a hála és az áldás szavait.
Emmánuel, a »köztünk élő Isten« jóízű, tápláló, köztünk élő
kenyere ez.”
A kötet az esztergomi Keresztény Múzeum gondozásában jelent meg. December 31éig itt tekinthető meg a
könyvhöz kapcsolódó időszaki kiállítás is. A kötet bemutatóját a közeli Loyolai Szent Ignác-templomban tartották. A
moderátor Kontsek Ildikó, a
múzeum igazgatója, a könyv
szerkesztője volt.
Az eseményen felolvasták
Erdő Péter bíboros, prímás

2020. október 25.

A Jóisten szeretne minket jobbá tenni
A Punya – Egy falat kenyér című könyv bemutatója
üzenetét, amelyben többek
között azt írta: a könyvben olvasható történetek hangulata
Selma Lagerlöf és Boldog Salkaházi Sára Jézus-legendáira emlékezteti.
A főpásztori köszöntő után
Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
Általános Titkárságának vezetője megnyitotta a kötethez
kapcsolódó kiállítást. Kifejtette: A könyv és a tárlat is olyan
beszélgetésekből, találkozásokból, együttműködésekből
született meg, melyek valószínűleg nem jöttek volna létre a
NEK nélkül. Az eucharisztikus kongresszus nem csupán
arról szól, hogy nagy ünnepet
rendezünk, hanem arról, hogy
Jézus az életünk középpontja.
Mohos püspök idézte Kalkuttai Szent Terézt, aki Az élet
himnuszában ezt írta: „Az élet
élet – éljed!” Hozzátette: az
Oltáriszentség nem csak azért
van közöttünk, hogy időnként
megjelenjünk a színe előtt.
Nem csak azért, hogy imádkozzunk, imádjuk Krisztust,
és arra kérjük, segítsen megoldani életünk különböző kihívásait. Az Oltáriszentség által
Isten arra hív bennünket,
hogy együttműködjünk vele,
és váljon élővé, termékennyé
a Jézussal való kapcsolatunk.
A püspök úgy fogalmazott,
hogy amikor a bemutatóra ké-

szülve fellapozta a könyvet,
világossá vált számára: a tevékeny szeretet fejeződik ki benne, ahogyan a kötethez kapcsolódó kiállítás anyagában is.
Az alkotókhoz eljutott Jézus
üzenete, ami átalakította a szívüket. A szeretet nem csupán
érzésként van jelen ebben a
könyvben, hanem a szeretet
konkrét cselekedetei fakadnak
belőle.
A Punya (Egy falat kenyér)
című könyvet Kuzmányi István,
a Magyar Kurír és az Új Ember
igazgató-főszerkesztője mutatta be. Személyes hangvételű
beszédében elmondta, hogy
egykori esztergomi ferences
diákként ma is erősen kötődik
a városhoz. Úgy fogalmazott:
Esztergom az értékek városa,
és ebben a könyvben is rengeteg az érték. Már a borítója is

Életre kelt ikonok
Egyházművészeti kiállítás nyílt Debrecenben
A Néprajzi Múzeum és a Görögkatolikus
Egyházművészeti Gyűjtemény közös kiállítást rendezett, Életre kelt ikonok
címmel. A tárlat, amely október 12-én
nyílt meg a debreceni Metropóliai Hivatal kiállítótermében, válogatást mutat
be az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra restaurált görögkatolikus tárgyakból.

resszuson be nem mutathatjuk őket” – fogalmazott a nemrég nyílt tárlat kurátora. Így született meg ennek a kamarakiállításnak a gondolata.
Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita
a megnyitón mondott köszöntőjében arról beszélt, hogy bár Magyarországon a lakosságnak
csupán egy kis töredékét, körülbelül hat százalékát teszik ki a görögkatolikusok, e kicsinység értékeket hordoz, és az érték nem feltétleSzabó Irén, a kiállítás kurátora elmondta, nül a nagy számokban mérhető.
hogy a Néprajzi Múzeum raktárában rejtőzik a
„Egyházunk élni akar, és ezt az életet Istenleggazdagabb anyag: a Magyarkomjátról (Veli- től kaptuk, azért, hogy továbbadjuk” – hangki Komjati, Ukrajna) származó
ikonosztáz meghatározó darabjai. Az egykor Ugocsa vármegyéhez tartozó Magyarkomját görögkatolikus parókiája 1913-ban a budapesti Iparművészeti Múzeumnak adta
el rokokó ikonosztázionját,
melyet a 60-as években a Néprajzi Múzeumnak adtak át. Az
ikonosztázion eredettörténetét
2006-ra sikerült feldolgozni,
szétszóródott darabjait azonosítani. Faragójának kilétére és
készítésének pontos dátumára
vonatkozó levéltári források
eddig nem kerültek elő, azonban stíluskritikai megfontolások alapján megál- súlyozta az érsek-metropolita. Beszéde végén
lapítható, hogy alkotói az ungvári székesegy- pedig így fogalmazott: „a tárlat ideiglenesen
ház 1776 és 1780 között készült ikonosz- azért kapott helyet a Metropóliai Hivatalban,
tázionját tekintették mintaadónak, azt igyekez- mert Egyházunk szíve is itt dobog.”
tek hűen követni. A magyarkomjáti együttes faAz Életre kelt ikonok című kiállítást Kemecsi
ragója talán a kassai Johann Feck szobrász lehe- Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója nyitottett, aki Ungváron is dolgozott, az ikonok festő- ta meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tárlat
je és az állványzat aranyozója pedig a szintén számos szempontból példaértékűnek számít.
kassai Venceslaus Viller volt.
Bemutatta a Néprajzi Múzeum egyházi gyűjA szemet gyönyörködtető együttesen kívül teményének értékeit, és elmondta, hogy a
további tárgyak is érkeztek a kiállításra, mind- gyűjtemény, amely 1968-ban vált önállóvá,
három görögkatolikus egyházmegyéből: XVIII. mára csaknem 15 ezer darabból áll.
századi ikonokat, oltárképet és liturgikus tárgyakat is megcsodálhatnak a tárlat látogatói.
(A tárlatot a nagyközönség 2021. június 30-áig
„A hivatal kiállítótermét meglátva arra gon- tekintheti meg, hétköznapokon.)
doltam: ne hagyjuk a közönség elől elzárva
ezeket a képeket. Legyenek közkinccsé addig
H. Varga Eszter
is, amíg a Nemzetközi Eucharisztikus Kong- Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

gyönyörű. Ám nem mesekönyvről van szó – szögezte le
a főszerkesztő. – Versegi Beáta
nővér a szentírási történeteket
vette alapul, ezeket dolgozta
át öt fejezetben, a legkiválóbb
irodalmi alkotások magas
színvonalán. Ha egy irodalmi
mű – vers vagy próza – olvasása közben úgy érezzük,
hogy megszűnik számunkra a
környező világ és az idő, akkor több mint értékes alkotással van dolgunk. Versegi Beáta-Mária könyve ilyen.
A kötetben Jézushoz kapcsolódó, közismert újszövetségi történetekről van szó, ám a
szerzőnek sikerül új ízt adnia
hozzájuk. Olvasásuk közben
érezzük az élet pezsgését, mint
amikor a nyári forróságtól elcsigázva vagy az életbe belefásulva egyszer csak hűsítő for-

rásra bukkanunk az erdőben.
Ilyen érzés ezeket a történeteket olvasni. Több mint elragadó, ahogyan a könyv írója beleszövi a cigányság történetét a
jól ismert elbeszélésekbe – jelentette ki Kuzmányi István.
A főszerkesztő köszönetet
mondott Kontsek Ildikó igazgatónak azért, hogy a Keresztény Múzeum felvállalta a kötet gondozását. A könyvhöz
kapcsolódó kiállítás anyagát
összeállító kurátorok minden
szaktudásukat és egész szívüket beleadták a munkába,
ugyanúgy, mintha M. S. mester műveiből rendeztek volna
tárlatot. Kuzmányi István felidézte, hogy amikor eldőlt,
Magyarország rendezheti az
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, Beáta nővérrel egy kávé mellett arról
beszélgettek, vajon milyen
lesz ez a nagyszabású világesemény. Egyetértettek abban,
hogy ha a saját tehetsége szerint mindenki hozzáteszi azt,
amihez ért, akkor nagyszerű
eredményre lehet számítani.
A Magyar Kurír ÉLET-Forrás
címmel tavaly már kiadott
egy könyvet Beáta nővértől,
melynek témája az eucharisztikus élet lelkisége és gyakorlata. Most megjelent ez a másik kötete is. Köszönettel tartozunk neki, hogy a maga részéről már megtette a kongresszus sikeréért mindazt,
amit megtehetett.

Ráczné Kalányos Gyöngyi
csodálatos képeket alkotott a
könyvhöz – méltatta a festőművész alkotásait Kuzmányi
István. A kiadóigazgató arról
beszélt, hogy időnként elveszítjük a személyiségünk színeit. A kötetben szereplő képek viszont sokszínűek, bennük is ott az élet, és arra hívnak, hogy mi is nyerjük vissza
az elevenségünket, legyünk
olyanok, amilyennek a Jóisten
elképzelt bennünket. A főszerkesztő végül emlékeztetett arra, hogy a vasárnapi
evangélium (Mt 22,1–14) szerint az Úristen mindnyájunkat
menyegzői lakomára hív meg.
Nem a jókat hívja az ünnepre,
hanem a meghíváson keresztül szeretne jobbá tenni minket. Ugyanez a küldetése a
most megjelent könyvnek is.
Csak az a kérdés, engedjük-e,
hogy átalakítson bennünket –
fogalmazott Kuzmányi István.
Záróbeszédében Kontsek
Ildikó, a Keresztény Múzeum
igazgatója köszönetet mondott mindenkinek, aki részt
vett a kötethez kapcsolódó kiállítás megrendezésében.
A könyvbemutatón a Vörös
Viktória vezetésével működő
Esztergomi Diákszínkör tagjai
olvastak fel részleteket a kötetből.
(A könyv megvásárolható az
Új Ember könyvesboltban – Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8.;
nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig, szerda 10–
18 óráig – vagy megrendelhető az
Új Ember online könyváruházban:
bolt.ujember.hu)
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

Megújul a kisbéri plébánia
Veres András győri megyéspüspök, Magyaros László plébániai kormányzó,
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési
képviselő és Sinkovicz Zoltán polgármester október 7-én a kisbéri polgármesteri hivatalban tájékoztatást adott a helyi Nagyboldogasszony Plébánia épületének teljes megújulásáról.

csak szolgálati lakás és iroda kialakítására volt
lehetőség. A műemlék épület teljes felújítása
után azonban a plébániahivatal visszaköltözhet eredeti helyére, ahol újra megindulhat
majd a közösségi élet.
A felújítás már elkezdődött. Elbontották a
plébánia mögötti melléképületet, amelyet az
igényeknek megfelelő formában építenek újjá.
A főépület tetőszerkezetéről lekerül a héjazat,
Veres András arról beszélt, hogy Kisbér majd lebontják a födémet és az emeleti válaszközponti szerepet tölt be a környék hitéle- falakat. Ezután következhet a földszinti három
tében. – A helyi plébános nemcsak a város, ha- nagy boltíves terem statikai megerősítése,
nem a környező települések lelkipásztori ellátását is végzi. Így a
templom és a plébániaépület felújítása nem csupán a városra, hanem a környékre is hatással van –
mondta.
Magyaros László plébániai kormányzó arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a tervek szerint a jövő
év novemberére befejeződhetnek a
munkálatok. A rekonstrukciót a
kormány 300 millió forint összegű,
vissza nem térítendő támogatással
segíti, a tervek elkészítésének 10
millió forintos költségét pedig a
Győri Egyházmegye vállalta.
Sinkovicz Zoltán polgármester
elmondta, hogy a Nagyboldogasszony-temp- majd megépítik az emeleti tartó- és válaszfalalom felújítása már javában zajlik, és hosszú kat, végül monolit vasbeton födém kerül az
évek munkájának eredményeként hamarosan épületre. A tetőszerkezet megerősítése, után új
a plébánia épülete is megújulhat.
lécezést és cserepezést kap a plébánia.
A kisbéri plébánia alapterülete 373 négyzetA melléképület tetején harminc napelemet
méter. A templom jobb oldalán álló épületet helyeznek el. Ez a környezetbarát megoldás és
az egykori Árendás vendégfogadóból alakítot- az új gépészeti rendszer gondoskodik majd róták ki, amit 1783-ban gróf Batthyány Tódor ado- la, hogy az épület fenntartása gazdaságos lemányozott a kisbéri egyházközségnek, azzal a gyen. A falak szigetelését is elvégzik a szakcéllal, hogy plébánia működjön benne. A ven- emberek, és kicserélik a külső nyílászárókat. A
dégfogadó nagy valószínűséggel 1710 és 1720 felújított épület emeletén alakítják ki a plébáközött épült, a pontos dátum nem ismert. A nosi lakrészt, illetve a vendégszobát. A földhelytörténeti kutatások alapján annyi bizo- szinten a plébániahivatal két irodája kap henyos, hogy 1727-ben már állt és fogadóként lyet, és közösségi térként működik majd az
működött, bérlője a győri szemináriumnak fi- eredeti állapotában megőrzött két, boltíves tezetett bérleti díjat.
rem. A melléképületben konyhát, mosdót,
Az épület országosan védett műemlék. irattárat és garázst létesítenek..
Egyre romló állapota miatt 2009-ben a plébáForrás: Győri Egyházmegye
niahivatal átköltözött egy családi házba. EbFotó: Czunyiné Bertalan Judit
ben az épületben nincsenek közösségi terek,
Facebook-oldala
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Online találkozót rendezett
a Justitia et Pax Europa
Az olaszországi Assisiben tartották
volna október 10. és 12. között az
európai püspöki konferenciák Justitia et Pax (Béke és Igazságosság)
Bizottságait tömörítő Justitia et
Pax Europa nemzetközi találkozóját. A járványhelyzet miatt végül az
online térben rendezték meg a tanácskozást.

Az eseményen a Justitia et Pax Europa
elnöke, Noël Treanor elnökölt, aki egyúttal
az észak-írországi, belfasti székhelyű
Down-Connori Egyházmegye főpásztora.
A Zoom alkalmazás segítségével megtartott tanácskozásokon húsz európai or-

szág ötven képviselője vett részt. Magyarországot a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) Caritas in Veritate
Bizottságának munkatársa, Bánlaki Zsanett
képviselte.
A hétvége előadásai arról szóltak, hogyan alakul a vallás és a társadalom kapcsolata a világjárvány által teremtett új
helyzetben. Az előadók között volt Herman van Rompuy, az
Európai Tanács egykori elnöke; két európai
parlamenti
képviselő: Damian
Boeselager és Paulo
Rangel; valamint Alexander Filipović litván
és Youssef El Hage
ciprusi professzor,
továbbá az Átfogó
Emberi
Fejlődés
Dikaszté riu mának
volt másodtitkára,
Flaminia Giovanelli.
A tanácskozás zárónapján a különböző bizottságok beszámoltak az elmúlt
évben végzett tevékenységükről és arról, milyen kihívások
elé állítja őket a világjárvány.
A Justitia et Pax Europa vezetőinek következő találkozóját a tervek szerint 2021.
február 12. és 14. között tartják Szombathelyen.
Forrás: MKPK
Caritas in Veritate Bizottság
Illusztráció: Justitia et Pax Europa

Prohászka Ottokár munkásságát
méltatták Székesfehérváron
A székesfehérvár-vasútvidéki Prohászka Ottokár-emléktemplomban (Jó Pásztor-templom) október 10-én, Prohászka püspök születésének 162. évfordulóján szentmisével egybekötött megemlékezést tartottak. A liturgiát
Spányi Antal megyéspüspök a város papságával együtt mutatta be.

az Egyházhoz, és így fogadta életének legsúlyosabb keresztjét is. Így viselt el mindent Krisztusért.
Iránytű volt, és ma is az. A hasonló kor hasonló
problémáira nekünk hozzá hasonló módon kell
válaszolnunk.”
Az ünnep hagyományosan a Prohászka Imaszövetség éves hálaadó és imaalkalma is volt,
melynek keretében a jelen lévő tagok átvehették a
következő évi Prohászka-kalendáriumot. A kiadványt a Szent Gellért Kiadó jelentette meg, és a kiadó budapesti könyvesboltjában, illetve a székesfehérvári Barátok Boltjában kapható.

Tóth Tamás esperes-plébános köszöntötte a főpásztort, a város polgármesterét, Cser-Palkovics
Andrást; a Szociális Missziótársulat és a Prohászka
Imaszövetség megjelent tagjait, a cserkészeket, a
Szent Imre Általános Iskola tanulóit, a katolikus iskolásokat és
az egyházmegye oktatási intézményeinek képviselőit. Prohászka püspök gazdag életútját méltatva elmondta: „Zavarba ejtő,
mennyit dolgozott, mennyi iskola, hány tanulmány megírása,
szereplés, lelkigyakorlat, egyesület fért bele az életébe, s mindemellett az országgyűlési tevékenysége és az egyházmegye
irányításának ügyei. Hogyan
volt lehetséges mindez? Aztán
eszembe jutott az a szék és a térdeplő, ami a püspöki kápolnában őrzi az emlékét. Ideidézem
most ezeket, mert ha valaki képes volt ilyen intenzitással az
evangélium szolgálatára adni az
életét, annak rengeteget kellett
ott ülnie, imádkoznia, és olyan mély, bensőséges
A szentmise végén Spányi Antal püspök az Orkapcsolatot élhetett meg az Istennel, amire mi csak bán Antal szobrászművész által készített, Prohászvágyakozni tudunk.”
ka életének utolsó pillanatait ábrázoló márvány
Spányi Antal püspök arról beszélt, hogy Pro- síremléknél imádkozott.
hászka a Szentlélek szavát akarta meghallani.
Forrás: Berta Kata/
Csöndet teremtett a lelkében, és hallgatott a szívéSzékesfehérvári Egyházmegye
ben megszólaló isteni hangra. Így maradt hűséges
Fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

A hit és istenszeretet éleslátásával
Embermentő plébánosukra emlékeztek a Terézvárosban
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az embermentő cselekedetet megörökítő emléktábla állítását a Raoul
Wallenberg Egyesület kezdeményezte, amihez a Keresztény-Zsidó Társaság is csatlakozott. Az eseményen
részt vett Michael August Blume pápai
nuncius; Frölich Róbert főrabbi, a Dohány utcai zsinagóga vallási vezetője; valamint az espereskerület számos papja, a terézvárosi önkormányzat képviselői és Dési János újságíró, aki az események kutatását
végezte. A Capella Theresiana énekkar Avilai Szent Teréz miséjének
introitusával nyitotta meg a templom búcsúnapján rendezett megemlékezést. A résztvevőket Horváth Zoltán protonotárius kanonok, esperes,
plébános köszöntötte.
Sebes József, a Raoul Wallenberg
Egyesület elnöke a beszédében úgy
fogalmazott: „A történelmi egyházak
vezetői a vészkorszakban az első és a
második zsidótörvény megszavazásával megbuktak keresztényi könyörületességből. Mégis, ilyen irányítás
mellett is, számos embermentő kezdeményezés történt, például szerzetesrendeknél. Ezek közé sorolható
Hévey Gyula és káplánjai hősies segítsége.” Sebes József egy Stockholmban élő túlélő leveléből idézett:
„A kikeresztelkedés a megmenekülést jelentette, egy új élet megkezdésének lehetőségét. Tisztelet és hála
azoknak, akik az embermentés kockázatát vállalták, és azoknak, akik az
emlékezést ébren tartják.”
Lévai Jenő író, újságíró, a holokauszt egyik első krónikása visszaemlékezései alapján Dési János felidézte
1944 történéseit: a keresztségtől
megmenekülést remélő több ezer
ember lázas igyekezetét az egyik oldalon és az értük kockázatot vállaló
papság áldozatát a másik oldalon.

„Híre terjedt, hogy a katolikus klérus, főképpen
Serédi Jusztinián hercegprímás közbenjár az áttért zsidók érdekében. A
hírnek volt alapja. Érthető tehát, hogy az életéért remegő s minden
szalmaszálba kapaszkodó pesti zsidóság egész
nagy hányadán valósággal kitérési láz vett erőt.
Különösen a terézvárosi
plébános hivatalát ostromolták meg június végén, július elején az áttérni szándékozók. A
katekizmusokból tanultak, és egymást kérdezgették az áttérőjelöltek,
ugyanakkor ijedtükben
és félelmükben héber
imákat mormoltak.”
Azok a papok, akik
kereszteltek, tudták, hogy új híveik
nem megtértek, hanem az életüket
mentik. Mégis kockáztattak értük,
mert hitük és emberségük erre kötelezte őket – mondta Dési János. Az
újságíró hangsúlyozta: az embernek
mindig van választási lehetősége. Eldöntheti, hogy az emberség mellett
áll ki, vállalva a veszélyt is, vagy beáll a behódolók sorába. Hévey Gyula
vállalta a kockázatot. 1953-ig szolgált a Terézvárosban, amikor is a
másik diktatúra maga alá temette.
Egy túlélő, Gergely Anikó is megszólalt a megemlékezésen. Hatéves
volt, amikor édesanyjával együtt
Hévey Gyula megkeresztelte. Fölidézte: „A keresztséggel új kezdet
nyílt meg számunkra. Sok »kaland«,
rémséges és emberséges dolgok kezdete. De megmenekültünk!”
Erdő Péter és Frölich Róbert
együtt leplezték le az emléktáblát,
amelyet a bíboros megáldott. Michael

kad a nehéz időkben. Kérjük Nagy
Szent Teréz közbenjárását, hogy Istennel ilyen szeretetkapcsolatban élve mi is meglássuk a nehéz helyzetekben, hogy mit kell tennünk, és
megkapjuk az erőt, hogy végre is
tudjuk hajtani azt. Ámen.”
*

August Blume apostoli nuncius, a
Raoul Wallenberg Egyesület és a Keresztény-Zsidó Társaság képviselői,
valamint az eseményen részt vevők
koszorút, mécsest és egy-egy szál virágot helyeztek el az emléktáblánál.
A megemlékezés vesperással, majd
szentmisével folytatódott.
A szentmise főcelebránsa és szónoka Erdő Péter bíboros volt. A liturgián az apostoli nuncius és az
espereskerületben szolgáló és élő
paptársak koncelebráltak, köztük
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok
lelkipásztori ellátásával megbízott
esztergom-budapesti segédpüspök.
Szentbeszédében Erdő Péter a következőket mondta:
„A hit és az Istennel való kegyelmi kapcsolat elevensége az, ami ma
is sugallatokat ad, ma is tisztánlátásra tudja vezetni az embert. Nem úgy
áll a dolog, hogy puszta rutin és
helytállás volna a mi hívő életünk.

Adódnak helyzetek, amikor különleges éleslátásra van szükség, a hit
világos látására. Ilyenkor az imádkozó, Istennel szoros kapcsolatban
álló ember tisztábban látja meg,
hogy mi a teendő. És nemcsak meglátja, hanem erőt is kap ahhoz, hogy
az adott pillanatban valóban hatékonyan cselekedjen. Ezt az erőt kapta
meg Hévey Gyula plébános atya is
annak idején, és ezt kapták meg az
akkori paptársai közül sokan itt, a
környéken. Elég csak átmennünk a
Rákóczi út túloldalára. A Szent Rókus Plébánián, Molnár Frigyes atyánál áttértek anyakönyve vastag kötetet tett ki abban a súlyos esztendőben. És ott van azoknak a jegyzéke
is, akik 1945 után ismét betértek a
templomba, és szóltak, hogy most
már szeretnének visszatérni az eredeti vallásukra. A hit bátorsága és
az éleslátás az Istennel való igazi,
szoros, személyes kapcsolatból fa-

Hévey Gyula 1883-ban született a
Fejér megyei Pusztazámoron, és
1953-ban Budapesten hunyt el. 1905ben szentelték pappá. Dunaszentpálon szolgált káplánként, majd Budapesten volt hitoktató, később a budapest-tabáni plébánián káplán. 1913ban a Szent Imre Kollégium prefektusaként, 1915 és 1920 között tábori
lelkészként működött. 1920-ban egyházjogból doktorált. 1921-ben kezdte
meg lelkipásztori szolgálatát Zugligetben, majd 1928-tól érseki helynökségi titkár, 1929-től kamarás,
1935 és 1953 között budapest-terézvárosi plébános volt.
Hévey Gyula az I. világháború
idején három évet töltött a fronton,
megkapta a Signum Laudis érdemérmet. A csendes, kitartó pasztoráció híve volt. Ennek szükségességéről írt a Vázlatok a katholikus
missziók életéből című kötetében is,
melyben a gyarmatokon folyó hithirdetés, „lélekhódítás” kérdéseivel
foglalkozott. Ő és paptársai 1944ben teljesen tisztában voltak azzal,
hogy mit tesznek. Bátor cselekedetük is azt mutatta meg, hogy nem
veszett ki a segítőkészség a társadalomból. Ezrek számára tették lehetővé a keresztséget és az ahhoz szükséges katekézist. Az 50-es években
meghurcolt plébános egy befalazott
szekrényben rejtette el az 1944-es
anyakönyveket.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Püspöki áldás a nagyszülőknek

Hűség és megbocsátás

A fatimai kegyhely búcsúja Alsószentivánon

Családok zarándoklata Bodajkra

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök október 13-án szentmisét mutatott be az első magyarországi fatimai
kegyhelyen, Alsószentivánon, az egyházmegye papságával közösen. A hagyományokhoz híven a főpásztor a szertartás
keretében megáldotta a nagyszülőket.

ságot élt meg a világ, háború dúlt és kialakulóban volt a kommunista diktatúra, egy kis faluban, három egyszerű gyermeknek megjelent
a Szűzanya. A fatimai jelenések valódiságát
napcsoda is alátámasztotta.
A szentmise végén a püspök megáldott
minden nagyszülőt, hogy napról napra megújulhassanak, és egyre buzgóbbak legyenek az
Az alsószentiváni fatimai kegyhely októberi imádságban. Az imádságos lélek jutalmaként
búcsúnapja annak a zarándokévadnak a zárá- kapják meg a reményt és a bizalmat – hangsúsa, amelynek során minden hónap 13-án en- lyozta a főpásztor.
gesztelő imádságra várják a
híveket a kegyhelyen. Spányi
Antal ezen a napon évek óta
áldásban részesíti az időseket, és mindenkit arra buzdít, hogy keresse a kapcsolatot az égiekkel, különösen a
Boldogságos Szűz Máriával.
Az ünneplő közösséget
Helter István plébános köszöntötte. A szentmise elején
a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda közössége nevében diákok
mondtak köszönetet Spányi Antal püspöknek
Külön áldásban részesült két házaspár:
a Székesfehérvári Egyházmegyétől kapott se- Biber György és Vadász Mária, valamint Kiss Lagítségért és törődésért.
jos és Vájer Rozália, akik hatvan évvel ezelőtt
Ezután Cserta Gábor zenész énekes tanúság- kötöttek házasságot.
tételét hallgathatták meg a jelenlévők.
A kegytárgyak megáldása után a püspök
A főpásztor köszönetet mondott a tanúság- megköszönte mindazok segítő munkáját, akik
tételért, a gyerekek köszöntéséért, majd kife- lehetővé teszik, hogy a kegyhelyet egész évjezte a háláját paptársainak és a zarándokok- ben fölkereshessék az idelátogatók, és megtanak, hogy a járvány okozta nehézségek ellené- pasztalhassák a Szűzanya szerető jóságából fare is megtöltik a templomteret, összegyűltek kadó kegyelmeket.
Szűz Mária körül.
Forrás: Berta Kata/
A megyéspüspök a beszédében felidézte,
Székesfehérvári Egyházmegye
hogy százhárom évvel korábban, amikor válFotó: Kiss Attila

Az érdi Marianum Általános Iskola és Gimnázium évek
óta zarándoklatot szervez Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Hajdu Ferenc általános helynök, az intézmény
püspöki biztosa a pandémia miatt idén október 10-én
rendhagyó módon családi zarándoklatra hívta a szülőket és gyermekeket az ezeréves bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhelyre, ahol a hagyomány szerint még Szent István és családja is imádkozott. A családi zarándoklatról
Dornbach Katalin írt személyes hangvételű beszámolót,
melyet szerkesztve közlünk.
Az ünnepi szentmisét Ugrits Tamás pasztorális helynök
mutatta be a közelmúltban
felújított templomban. Szentbeszédében hangsúlyozta: a
zarándoklat
célja,
hogy szívünket és
családunkat Istenhez
emeljük.
„Eljöttünk Bodajkra Isten segítségét és
a Szűzanya közbenjárását kérni, hogy
hitben és szeretetben
megújuljon és megerősödjön a családi
életünk. Az ember
szívének igazodnia
kell Istenhez, mert
csak akkor jár a helyes úton” – mondta
a szónok.
Felhívta a figyelmet a vasárnap megszentelésére, a közös szentmise, a családi ima,
különösen a rózsafüzér imád-

ság fontosságára. Kitért arra
is, hogy minden család életében elengedhetetlen a szere-

tetben való megújulás, a hűség és a megbocsátás.
„Éreznie kell a másiknak,
hogy ott állok mellette, hogy
elfogadom őt a hibáival és a

gyengeségeivel együtt. Az
igazi, krisztusi szeretet tudatos akarati döntés – fogalmazott tanításában Ugrits Tamás.
– Közösségben élünk, szükségünk van egymásra, mások
segítségére, mert senki nem jó
mindenre, de mindenki jó valamire: ez minden közösség
alapja.”
A hétköznapi dolgokat kell
megtanulnunk nem hétköznapivá tenni úgy, hogy fölemelt
szívvel, Isten jelenlétében éljük a családi életünket – hangzott el a
prédikációban.
A szentmise után
Mórocz Tamás címzetes apát, plébános, a
kegyhely lelkipásztora ismertette a jelenlévőkkel hazánk
legősibb zarándokhelyének történetét.
A családi zarándoklat alkalmával a
jelenlévők megtekinthették Bodajk és
környéke nevezetességeit, és egyéni
imádságra is lehetőségük nyílt a bodajki
Szűz Mária-kegykép előtt.
Forrás: Székesfehérvári
Egyházmegye
Fotó: Pálﬁ Mariann

Váljunk az oltalom eszközévé
Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztorral ünnepeltek templombúcsút a Rózsák terén
A budapesti Rózsák terén álló Istenszülő Oltalma
görögkatolikus templom búcsúját október 4-én, vasárnap
tartották meg (a keleti egyháznak az Istenszülő oltalma
elnevezésű ünnepe október 1-jén van). Az ünnepi szónok,
Papp Miklós morálteológus, görögkatolikus lelkipásztor
a beszéde elején úgy fogalmazott: egy búcsúi liturgia nem
állhat csupán egy szép ünneplésből, melynek során a pap
beszédet mond, majd utána mindenki hazamegy ebédelni.
Mint mondta, már a búcsút
megelőző napokban azért
imádkozott, hogy „dadogó”
szavain keresztül mindenki
kapjon legalább egy olyan
gondolatot, amelyet magával
vihet, és amelynek segítségével változtathat az életén.
Mit jelent az, hogy Isten és
az Istenszülő oltalmát kérjük?
Gyakran imádkozunk azért,
hogy óvjon meg minket az Úr
a járványtól, a betegségtől,
kérjük, hogy testi és anyagi
bajok ne érjék a családunkat.
Szabad kérnünk az Úr segítségét az ilyen veszélyekkel
szemben.
Imádkozhatunk
egészségért, az unokánk megszületéséért, azért, hogy legyen munkahelyünk. Ám
nagypéntek óta mégsem ezeknek kell elsőként az eszünkbe
jutnia Isten oltalmáról.
Jézus nagycsütörtök este elmondta a legdrágább szavait,
és mindannyiunkra gondolt:
„Atyám, nem azt kérem, hogy
vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól.”
Isten oltalma nem azt jelenti, hogy az Úr kivesz minket a
világból, vagyis számunkra
nem lesz járvány, minket nem
bántanak, hanem azt, hogy
mindezek közepette megvéd
bennünket a gonosztól.
De mi a gonoszság? – tette
föl a kérdést Papp Miklós. – A
gonoszság leginkább szeretetlenség. Az oltalom kérése elsősorban abban segít minket,

hogy bármilyen élethelyzetbe
kerüljünk, szeretettel legyünk
jelen benne, példát véve Jézusról, aki még a kereszten is így
tett. Hihetetlen erő lakozik a
létezésnek ebben a módjában.
Minden élethelyzetben lehetőségünk van így fohászkodni:
„Uram, úgy szeretnék szeretettel viselkedni ebben a számomra nehéz helyzetben is!”
Jálics Ferenc az egyik könyvében leír egy jelenetet, ami
hozzásegítette ahhoz, hogy a
szerzetesi hivatást válassza.
Miután bombatámadás érte a
házukat, az édesanyja letérdelt a romoknál, és imádkozni
kezdett. Megköszönte, hogy
életben maradtak, és azért a
katonáért is fohászkodott, aki
lebombázta a házukat. Jálics
Ferenc ekkor értette meg,
hogy van egy hatalmas erő,
ami még egy egzisztenciális
tragédiánál is nagyobb. Azóta
az egész életét e mérhetetlen
erő fürkészésének szenteli.
Természetes, hogy ez a működésmód nem egyik napról a
másikra lesz az életünk részévé. Megeshet, hogy rosszul reagálunk nehéz élethelyzetekben:
megbántjuk, megszégyenítjük
azt, aki rosszat tett velünk. Indulatokkal telve, félelemből reagálunk, úgy viselkedünk, ahogyan körülöttünk a többség
szokott. Ilyenkor kell még erősebben kérnünk Isten oltalmát,
hogy továbbra is mindenkihez
szeretettel fordulhassunk. Feltehetjük a kérdést: „Uram, mit

tegyek ebben a helyzetben?”
Választ fogunk kapni, és amit
Istennel döntünk el, azt segít is
végigvinnünk.
Az oltalmazást kicsit más
szemszögből tárja elénk Assisi
Szent Ferenc alakja. Ő, aki
egész életében koldult, és
mindvégig a szegénységet kereste, nagyon jól megértette az
oltalmazás jelentését, jelentőségét. Vajon mit szeretett a
szegénységben? Mi általában
félünk a szegénységtől, hiszen
mindannyiunk életében voltak hosszabb-rövidebb küzdelmes időszakok, amikor
anyagi nehézségekkel kellett
szembenéznünk. Miért szerette Szent Ferenc a szegénységet, amikor mi alig várjuk,
hogy elmúljon? Mert megértette, hogy a szegénységben
van valami isteni. Megértette,
amiről Szent Pál beszélt:
Krisztus kiüresítette önmagát,
szegény lett, hogy közénk jöjjön, és átadjon valamit nekünk. Jézus otthagyta isteni
dicsőségét, mert az Atyától
megtanulta, hogyan tegye magát szegénnyé másokért.
Azzal, hogy szegénnyé teszem, azaz visszafogom magam, létet adok a másiknak.
Sajnos nekünk, kelet-európai-

aknak különösen nehéz dolgunk van e tekintetben. Ki vagyunk éhezve a jólétre, mivel
évtizedek során át rosszabbul
élünk, mint a nyugatiak, és
ezt az érzést még a gyermekeinknek is továbbadjuk. Több
évtizedes várakozás után
könnyen eltespedhetünk a
polgári jólétben. Pedig ma éppen ez jelenti a legnagyobb
veszélyt. Nem a nacionalizmus, nem is Hitler vagy Sztálin ideológiái fenyegetnek, hanem a polgári jólét. De ha tudatosan gyakoroljuk, hogyan
fogjuk vissza magunkat a világtól, és ha igyekszünk többet adni Istennek, akkor jobban érezhetjük magunkat,
mintha a jólétre való törekvést
választanánk.
Nincs szükségünk ennyi
hírre, tudományos információra és pletykára. Legyünk inkább szegények, kicsit vonjuk
ki magunkat a világból, hogy
több tere legyen az életünkben Istennek.
Mindenkinek el kellene
mondania naponta három
zsoltárt, mert annyi bennük a
remény és a bizalom. Erre van
szükségünk. Senkinek sem
volna szabad úgy meghalnia,
hogy nem olvassa végig a

Szentírást. A protestánsok
még mindig többször veszik a
kezükbe a könyvek könyvét,
mint mi, katolikusok.
Ahogy idősödünk, egyre
többet morgunk. Nagyobb a
rálátásunk a világra, és jogosan érezhetjük, hogy van miért elégedetlenkednünk: a
gyerekeink, az unokáink nem
úgy élnek, ahogyan szeretnénk, a világ és a városunk
dolgai, az Egyház ügyei nem
úgy mennek, ahogyan jónak
látnánk. Mi mást tehetnénk?
Morgunk. De ha nem figyelünk, könnyen morgós öregemberek és öregasszonyok leszünk – mondta Papp Miklós.
Azért is kérhetjük Isten
vagy az Istenszülő oltalmát,
hogy ne váljunk zsémbes öregekké, hanem maradjon az arcunk olyan sima, mint Máriáé
volt. Ez munkát igényel. Olykor rá kell szólnunk magunkra, meg kell állítanunk az állandó belső elégedetlenséget.
Inkább imádkozni érdemes, a
szentekre gondolni. Úgy szeretek olyan szent életű időseket látni, akiket ez a szelídség
tölt be, és jóságos szeretetben
öregszenek meg!
Nem csak a magunk köreit
kell oltalmaznunk. Nem elég

mindig arra várni, hogy megkapjuk, amit szeretnénk. Tennünk kell azért is, hogy mi
váljunk az oltalom eszközévé
mások számára. Ez a felnőttkor fontos lépése lehet. Egy
ima alkalmával megkérdezhetjük az Urat, hogy ha vannak a környezetünkben nehéz
sorsú emberek, milyen módon
tudnánk segíteni nekik. Rendet kell tenni a fejekben, mert
a túlzott liberalizmus befészkelte magát a tudatunkba, és
sokszor úgy érezzük, azzal teszünk jót, ha nem szólunk bele
egymás életébe. Túlzottan toleránsak lettünk, ám ez nem
tolerancia, hanem magára hagyás – figyelmeztetett Papp
Miklós.
Vannak erős emberek, akik
mások keresztjét is fölveszik.
Ők nem alkalmazkodnak a
környezetükben élők többségének viselkedésmódjához,
ahhoz, ahogyan mindenki él,
hanem a maguk elvei szerint
léteznek. Isten oltalmában vagyunk, de mi magunk is válhatunk az oltalom eszközeivé.
Isten segítsen minket ezen a
szép úton! – fohászkodott végül a búcsú szónoka.
Forrás és fotó: Hajdúdorogi
Főegyházmegye
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A tudományban is meg kell vallani Krisztust
Interjú az újabb dakkai műtétre készülő Csókay Andrással
(Folytatás az 1. oldalról.)

lan lenéző, kioktató véleményt kapok, de ki kell bírnom.

Megérti, ha beszélnek hozzá?

Van ilyenkor Önben harag?

– A családját talán valamennyire
igen, idegeneket lényegében nem.
Nagyon hosszú ideig tart majd a rehabilitációja, de a fiatal gyermekagy
jóval gyorsabban regenerálódik,
mint például egy stroke-on átesett
felnőtt agya. És még a felnőttek esetében is látunk egészen kiváló rehabilitációs eredményeket. Rukayáért
azonban még sokat kell imádkoznunk. A másik kislány, Rabeya viszont nagyon jól van. Nála további
bőrnyújtásokat kellett végezni.
Plasztikai sebészünk, Pataki Gergely
doktor ezt még a Covid-járvány kitörése előtt megoldotta, újabb expanderekkel. Az eredeti tervek szerint október elején műtöttük volna a
kislányt, de nem kaptunk repülőjegyet. Változatlanul kérdéses, hogy
mikor tudunk kiutazni, egyelőre
úgy néz ki, hogy október 24-én. A
műtétet 26-án vagy 27-én végeznénk
el, és a hónap végére már itthon is
lennénk. Szükségünk van azonban
az égiek segítségére. Először is
azért, hogy ne kapjuk el a vírust,
mert akkor természetesen nem utazhatunk. Kockázatát tekintve ez a beavatkozás nem hasonlítható össze a
szétválasztó műtéttel, de azért hordoz magában veszélyeket, annak ellenére is, hogy van gyakorlatunk a
hasonló csontpótlásokban, több száz
ilyen beavatkozást végeztünk már
koponyasérült pácienseken. Az
ilyen nagy területre kiterjedő csonthiány azonban ritka. Amikor leválasztjuk a bőrt az agyburokról, a
szöveteket érő mechanikai hatás is
okozhat bevérzést. Jézus-imában
kaptam ötletet arra vonatkozóan,
hogyan tehetem még pontosabbá a
műtétet. A műcsont behelyezése
után a plasztikai sebésznek mihamarabb be kell majd fednie a koponyát, a bőr ugyanis gyorsan zsugorodik. A debreceni orvosi egyetem
Csernátony Zoltán Lajos professzor úr
vezette biomechanikai laboratóriumától nagy segítséget kaptunk: 3Drekonstrukcióval elkészítették a
minta negatívját, amit a műtét során
helyben öntünk ki antibiotikus
csontcementtel. Van tehát miért
imádkozni. Az Új Ember és a Magyar
Kurír olvasótábora hihetetlenül
nagy segítséget nyújtott nekünk a
szétválasztó műtét alkalmával. Éreztem a háttérima hatalmas erejét,
amikor életmentő döntéseket kellett
meghoznunk az aneszteziológusokkal közösen. Kérem a híveket, hogy
most is segítsék imáikkal az újabb
missziónkat, nehogy a világjárvány

miatt elmaradjon a műtét. Imádkozzanak a kislányok további gyógyulásáért is. Az olvasóknak tudniuk
kell, hogy az ima erejének is köszönhetően két természetfölötti csodának tudható be, hogy még ma is él a
rosszabbik állapotban lévő kislány,
Rukaya. Az első csoda augusztus
15-én, Nagyboldogasszony napjának éjszakáján történt, amikor már
mindnyájan azt mondtuk, hogy
nem tudjuk megmenteni. Másodszor pedig harminchárom nappal a
műtét után, szeptember 3-án történt
csoda, amikor szörnyen bevérzett,
és úgy véltük, hogy ebbe belehal,
mégis túlélte. A lelki vezetőnk, inspirálónk, Sajgó Szabolcs jezsuita atya
azt mondta, kérjük Mindszenty József
bíboros, hercegprímás közbenjárását. Megtettük, és ez két alkalommal
is segített. Folyamatosan érezzük a
háttérima erejét.
Vannak ellenzői a háttérimának?
– Sajnos vannak. Érzi az ember,
hogy micsoda ellenséges érzelmeket,
furcsa negligenciát vált ki egyesekből a háttérima. Vannak, akik tudománytalannak tartják, pedig nem az.
A szociálpszichológia mint materiális lelki tudomány is elismeri, hogy a
szeretettel való csoportos lelki támogatás, amit imádságnak nevezünk, a
tudomány által eddig meg nem ismert módon működik. Mégpedig
egy olyan valóságsávban, amiről a
tudománynak még fogalma sincs. A

vallások is beszélnek erről, gyakorolják az imának ezt a fajtáját. A kereszténység számára különösen jelentős
a közbenjáró ima, és ez csodás dolog. Az utóbbi időben elkezdtük
megszövegezni a tudományos közleményeinket a szétválasztó műtét-

”

Ki kell mondani
az igazságot, mert ha nem
tesszük, azzal megtagadjuk
az Urat. Egyértelműen
le kell szögeznünk,
hogy a szétválasztó műtét
csak Jézus segítségével sikerülhetett. Legalábbis a beavatkozás idegsebészeti részére
ez egészen biztosan igaz.
ről. A tudományban az igazságot
kell bemutatni, ugyanúgy, ahogyan
az élet minden más területén. De
egymástól nagyon eltérő vélemények fogalmazódnak meg a beavatkozás sikerével kapcsolatban, ahogyan erről már többször beszéltem
az Új Ember olvasóinak. Ahhoz,
hogy el tudjuk végezni a huszonhat
órás szétválasztó műtétet, innovatív

– Előfordul, de nem szabad neheztelnem emiatt. Sajnos a sok haragot gerjesztő vita miatt egy időre kirekesztettük ebből a projektből az Úr
Jézust. Biztos vagyok abban, hogy az
említett bevérzés egy békésebb légkörben nem következett volna be
Rukayánál. Jézus nem teszi be a lábát oda, ahol harag van, és szeretetlenség. Mindenkinek nagy tanulság,
hogy a jó dolgokat is el lehet rontani.
Nem tudnám megmondani, hogy
pontosan mekkora a felelősségünk
abban, ami történt, de az biztos,
hogy kár volt a vitákért. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy a tudománnyal foglalkozó hívő keresztény
embernek is tanúságot kell tennie,
akkor is, ha ez nem tetszik a közvetlen környezetének. Az idegsebészcsapat tagjai és a műtősnőink végig
mellettem álltak, ez is sok erőt adott.
Óriási szellemi harc folyik ma a világban, és bizony a sátán mindenütt
jelen van. Azt akarja, hogy a sikereket csak magunknak tulajdonítsuk,
ötletek egész sorára volt szükség. és hagyjuk figyelmen kívül a SzentEzeket az Úr Jézushoz szóló, mély háromság Egy Istent az életünkben.
imában kapta meg az idegsebész
orvoscsapatunk. Határozott meggyő- Mivel magyarázza, hogy Istenről lehet
ződésem, hogy erről be kell számol- beszélni, de Jézus Krisztusról nem? Hinunk a közleményekben. Ugyan- szen Krisztus egylényegű az Atyával.
akkor nagy nehézséget jelent, hogy a
– A tőlünk távol levő, magasságvilág nem akarja ezt elfogadni. Istenről már lehet beszélni. Pataki Gergely beli istent mindenki másképpen
doktornak egy amerikai lapban meg- képzeli el magának: az iszlám, a hinjelent egy cikke, amelyben említést du, a buddhista és a többi vallás hirtett egyfajta közös Istenről. Ez elfo- detői. Ám nem ezek az igazi istenek.
gadható, ezzel nincs is semmi gond. Mi, keresztények nem tudunk köÁm abban a pillanatban, ahogy az zösködni ezekkel az istenekkel. Tiszember kimondja Jézus Krisztus ne- teljük az őket követő embereket, de a
vét, aki „az út, az igazság és az élet”, mi Istenünk a megtestesülés által felsemmi jóra nem számíthat. Nagy vi- tárta nekünk belső természetét, és
táink vannak emiatt. Én vallom, ezt bizony Jézus Krisztus mutatta
hogy Jézus nevét nem hallgathatjuk meg. Egyértelműen fogalmazott:
el, még akkor sem, ha emiatt neve- „senki sem juthat az Atyához, csak
sebb lapok nem hozzák majd le a általam.” Azt is mondta: „aki megközleményünket. De ki kell monda- vall engem az emberek előtt, azt én
ni az igazságot, mert ha nem tesz- is megvallom Atyám előtt.” És ez a
szük, azzal megtagadjuk az Urat. tudományra is igaz.
Egyértelműen le kell szögeznünk,
hogy a szétválasztó műtét csak Jézus Kollégájával, Pataki doktorral tehát úgy
segítségével sikerülhetett. Legalább- vágnak neki az október végén esedékes
is a beavatkozás idegsebészeti részé- műtétnek, hogy meggyőződésük: bár a
re ez egészen biztosan igaz. Taná- tudományos felkészültség elengedhetetcsot kértem jezsuita papoktól, hogy len, ugyanakkora szükség van a háttérmit tegyünk. Ők is aggódtak, hogy a imára is.
tudományos folyóiratok emiatt el– Mindkettő nagyon fontos. A
utasítják majd a közleményünk publikálását. Végül abban állapodtunk háttérima nélkülözhetetlen a kiutameg, hogy a megjegyzések között zásunkhoz és a műtét sikeréhez is.
fogjuk feltüntetni: Jézus Krisztus Ezért most is kérjük az Új Ember olvolt a segítségünkre a műtét során. vasóinak imáit.
Bodnár Dániel
Sokat küzdök az igazság elfogadtaFotó: Merényi Zita
tásáért, és nagyon nehéz ez. Számta-

Salkaházi-esték Budapesten
Társadalmi kérdések katolikus szemmel
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a
Szociális Testvérek Társasága Salkaházi-esték
címmel előadás- és párbeszédsorozatot indít. A
szervezők a havonként
rendezendő találkozókon a mai társadalmi és
mindennapi élet kérdéseit tekintik át, katolikus szemmel.
„Építsük a jövőt szeretettel,
igazsággal, munkával.” Ennek a Salkaházi Sárától származó gondolatnak a jegyében indítják útjára az előadás-soro-

zatot, amelynek vértanú névadója a gyengékért és az üldözöttekért ajánlotta fel az életét.
A 2006-ban Budapesten boldoggá avatott szociális testvért Puskely Mária szerzetes
nővér, tanár, egyházi író éles
ítélőképességű politikusként
és tehetséges, a világ folyását
kollégáival megtárgyaló újságíróként jellemzi. Fiatalkorától kezdve az igazság érvényesüléséért, a nők, a szegények és az elnyomottak jogaiért küzdött. Cikkeket írt, előadókörutakat tartott, mozgalmakat szervezett, bekapcsolódott a Slachta Margit által indí-

tott világnézeti kurzusokba,
részt vett a közszellem formálásában. Arra törekedett, hogy
az egyes emberek, a társadalom és az állam életének különböző aspektusait a krisztusi igazságokkal ütköztesse.
A Salkaházi-esték keretében alkalom nyílik rá, hogy
társadalmunk és egyéni életünk nem mindig könnyen értelmezhető helyzeteit, kérdéseit katolikus szemmel vizsgálják meg.
A világegyházzal való egység kifejezéseként a sorozatot
Michael August Blume SVD érsek, apostoli nuncius előadásá-

val kezdik, aki tizenhárom évi
afrikai szolgálata során szerzett
tapasztalatait osztja meg az érdeklődőkkel, és segít áttekintést
nyerni Afrika problémáiról.

Az első évad tervezett témái: az ember megváltoztatására irányuló törekvések, az
emberi jogok, a családi élet
mai valósága, a nőknek az

Egyházban betöltött szerepe, a misszió és a korrupció.
Helyszín: D50 Kulturális Központ, 1071 Budapest, Damjanich u. 50.
Az első alkalom időpontja: 2020. október 28.,
18 óra
A pandémia miatt a
személyes részvétel lehetősége korlátozott. Ehhez
előzetes regisztráció szükséges a salkahaziestek@esz
tergomi-ersekseg. hu e-mailcímen.
Az előadások az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Bonum TV Facebook-oldalán követhetők.
Forrás: Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye
Fotó: Salkahazisara.com
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KÖZLEMÉNYEK, APRÓHIRDETÉSEK

2020. október 30., 19:00

MOSONYI 150

(TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa)

2020. október 25.

A BUDAPEST-KELENFÖLDI SZENT GELLÉRT PLÉBÁNIA
EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ URNATEMETŐJÉBEN
URNAFÜLKÉK MEGVÁLTÁSÁT,
valamint

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

– koncertszínház

Óbudai Társaskör (1036 Budapest, Kiskorona utca 7.)
Közreműködik:
Hűvösvölgyi Ildikó és Hirtling István színművészek,
Elek Szilvia zongoraművész, valamint az Operaház zenészei.

www.bftz.hu, www.facebook.com/bftz.hu

Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című kulturális mellékletünkben olvashatják.
IMAÓRÁK
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!
Elváltakért és egyedülállókért mutatnak be szentmisét
minden hónap első keddjén 18 órakor a budapest-belvárosi
Szent Mihály-templomban (Budapest V. kerület, Váci u. 47/b).
A Boldogasszony Imaszövetség tagjai a kért imaszándékok mellett rendszeresen másért is fohászkodnak Égi Édesanyánkhoz a hét minden napján, így hétfőnként az egyedülállókért, magányosokért, keddenként a katolikus oktatási intézményekért és a fiatalokért, szerdánként az állami és egyházi
vezetőkért, péntekenként az idősekért, betegekért, szenvedőkért. Szeretettel várják a híveket továbbra is a tagok sorába!
Csatlakozni az egész év folyamán, bármikor lehetséges. Bővebb információ: https://pecsiegyhazmegye.hu/cimke/imaszo
vetseg

LELKIGYAKORLAT
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 141.): November 19-én 18 órától 22-én 13
óráig: Gál Péter atya ismét lelkigyakorlatot tart Jézus Krisztus
megszabadít címmel. December 11-én 16 órától 13-án 13 óráig: adventi lelkigyakorlat Osztie Zoltán atyával. December 17én 18 órától 20-án 13 óráig: karácsonyi lelkigyakorlat Kercza
Asztrik atya vezetésével. Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30466-0749
„Megszelídül a gyász okozta bánat” – A mindennapok rohanó világa gyakran nem ad lehetőséget rá, hogy megálljunk
veszteségeink mellett, időt adva a hiány feldolgozására. Ezért
szeretettel hívjuk és várjuk a gyászolók sorstárscsoportjába
mindazokat a testvéreinket, akiknek régebben vagy a közelmúltban kellett szembenézniük a halál okozta fájdalommal;
akiknek segítség, ha van kivel megosztani gondjaikat, érzéseiket, és együtt keresni a továbblépés lehetőségeit. A délelőtti találkozási hely: Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia nagyterme
(1026 Budapest, Pasaréti út 137., bejárat a templom jobb oldalán), szerda 10–11.30. A délutáni találkozási hely: Szent Anna
Plébánia alsó hittanterme (1011 Budapest, Aranyhal u. 1., a
Batthyány téren, a templom mögött), szerda 18–19.30. Időpontok: 2020. nov. 4., 18., dec. 2., 16.
Őszi lelkinapok: Veszteséggel élünk, de a remény fényében
járunk címmel, 2020. október 26–27–28., Tahi, Szív Lelkiségi
Központ. Előzetes jelentkezés szükséges! Tegzes Katalin SA
nővér: 06/30-462-9272. Az együttléteket – segítő sorstársakkal
– Tegzes Katalin SA nővér vezeti, a járványügyi helyzet aktuális
előírásainak függvényében.

MEGHÍVÓ
Októberi programok az esztergomi bazilikában (Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház, 2500 Eszter-

gom, Szent István tér 1.): Október 25., vasárnap 14 óra: A Főszékesegyházi Kincstár textilgyűjteménye – Ingyenes tematikus
tárlatvezetés. Bővebb információ: www.bazilika-esztergom.hu
Görögkatolikus szent liturgia a libanoni Szent Charbel remete tiszteletére, ereklyés áldással Budapesten, a gazdagréti
Szent Angyalok-templomban (1112 Budapest, Gazdagréti út
14.). Időpontok: 2020. október 22., csütörtök 18 óra; november
22., vasárnap 12.15.
Gyermekáldás? Természetesen! Kerekasztal-beszélgetés
gyermekre vágyó házaspároknak a Párbeszéd Házában (1085
Budapest, Horánszky u. 20.) 2020. október 27-én, kedden
18 órakor. Regisztráció és bővebb információ: www.parbe
szedhaza.hu
Liszt Fesztivál a budapest-belvárosi Nagyboldogasszonyfőplébánia-templomban (1056 Budapest, Március 15. tér, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél) szeptember 26. és november 21.
között, szombat esténként. Bővebb információ: www.belvaro
siplebania.hu
250 éves az Országúti ferences templom – ünnepségsorozat szeptember 12., szombat és 2020. november 22., vasárnap között. Helyszín: Országúti ferences templom és plébánia
(1024 Budapest, Margit krt. 23.). Kivétel: A november 6-ai kerekasztal-beszélgetés. Bővebb információ: www.orszagutiferen
cesek.hu

LELKINAP
A Ferences Világi Rend és a Ferences Ifjúság 2020. november 21-én, Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan ifjúsági lelkinapot szervez, amelyre szeretettel várnak minden ferences lelkiség iránt érdeklődő, 16–30 év közötti fiatalt. Cím:
1011 Budapest, Fő u. 32. (Kapucinus rendház). Jelentkezés, információ: ferenceslelkinap@gmail.com

ZARÁNDOKLAT
Utolsó zarándoklat Szentkúton. Véget ér a búcsús időszak
Mátraverebély-Szentkúton; az utolsó zarándoklatot október 24én a vadászok és erdészek védőszentje, Szent Hubertusz tiszteletére rendezik, amikor a szabadtéri mise mellett megtartják
a III. Kelet-cserháti Trófeaszemlét is. A ferencesek által működtetett nemzeti kegyhely elcsendesedik az őszi-téli időszakban,
és a többezres búcsúkat felváltják a kisebb létszámú lelkigyakorlatok. Hagyományos módon ismét lesz magányosok karácsonya, elváltak, gyermekre vágyók, sőt idén először anyósok
és apósok lelkigyakorlata is. A tél végén Pál Feri atya is ellátogat a nemzeti emlékhellyé nyilvánított Nógrád megyei kegyhelyre, hogy előadást tartson arról, miképp tudunk tartósan és elégedetten együtt élni valakivel. A megszokott Böjte Csaba-lelkigyakorlat sem marad el, csak a nagy érdeklődésre való tekintettel az atya tavasszal érkezik, hogy szabadtéren, létszámbeli
korlátok nélkül szólhasson a hívekhez. További információ, jelentkezés: www.szentkut.hu

Urnairoda nyitvatartási ideje
Hétfő – péntek:10 – 16.30 óráig. Telefon:1/203–8912
Plébániairoda nyitvatartási ideje
Hétfőtől péntekig:10 – 11.30 és 13.00 – 16.30. Tel./fax:1/203–8915
Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00
Hétköznap:7.00 és 17.00. Szombaton 7.00, 18.00
Cím:1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
Internet: http://szentgellert.plebania.hu
E-mail:szentgel@hu.internet.net
ANTIKVITÁS

testalkatú, csinos, diplomás lánnyal, 35 éves korig. Fényképes,
telefonszámos levelet várok, „Családcentrikus” jeligére.

EGYKORI PIARISTA diák antikvitása festményt, régiséget vásárol. Üzlet: Bp. VII., Dózsa Gy. u. 44. T.: 06/1-321-7000, 06/20980-7570 www.visnyei.hu

RÉGISÉG

GONDOZÁS
NEM ÁGYHOZ KÖTÖTT, idős hölgy gondozására keresek középkorú, egyedülálló, feltétlenül megbízható, kedves, vallásos
hölgyet; ha lehet, katolikust. Jogosítvány szükséges, bentlakás
lehetséges. A munkahely Oroszlány környékén van. Elérhetőség: 06/30-907-0760

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

92 ÉVES ÉDESANYÁM MELLÉ keresek gondozót, nappali
munkára, 6-8 óra időtartamra, Budapest II. kerületi, máriaremetei családi házba. Édesanyám kis segítséggel ellátja magát, de
nem hagyható egyedül. Fizetés megegyezés szerint. Tel.:
06/20-934-9283

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

NŐI SEGÍTSÉGET KERESEK hétköznap, napi pár órára, a XI.
kerületben, a Kosztolányi Dezső térnél lakó, derűs, önmagát ellátó, intelligens édesanyámhoz. Kizárólag leinformálható papi
ajánlással. T.: 06/20-374-4762

A hirdetések tartalmáért és azok valódiságáért
a hirdető vállal felelősséget.

TÁRSKERESŐ
69/190 cm, humán és közgazdasági érdeklődésű közgazdász, római katolikus férfi hasonló érdeklődésű, független,
magas, csinos, nem dohányzó hölgy ismeretségét keresi,
64–69 évig. Budai vagy belvárosi válaszok előnyben. Telefonszámos válaszát a Kiadóba kérem. Jelige: „Hit és szeretet”.
44 ÉVES, 176/70, jóképű, budapesti, katolikus vallását gyakorló
informatikus megismerkedne házasság céljából kedves, vékony

ADÁSVÉTEL
BETLEHEMI SZENT CSALÁD, a három fő figura fából faragva, keresi gazdáját. Magasság: József 130 cm, a többi figura
arányosan kisebb. Érdeklődni: fabutor@gmail.com

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. OKTÓBER 19.

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

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, Lambert Attila, Merényi Zita, Mészáros Ákos, Pallós Tamás, Szalontai Anikó,
Székács István, Thullner Zsuzsanna, Trauttwein Éva, Vámossy Erzsébet, Verestói Nárcisz
Olvasószerkesztő: Koditek Bernadett
Korrektor: Mester Zsolt • Tördelés: Mészáros Ákos
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

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

A szerkesztőség

Keressen minket
a Facebookon is!
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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Isten szavát közel vinni az emberekhez
Találkozás Tarjányi Béla biblikus professzorral
(Folytatás az 1. oldalról.)

– Nagyon fontos erről beszélni. A Szentírás olvasását a
II. vatikáni zsinat erőteljesen
szorgalmazza. A Katolikus
Egyházban mindazok – többek között sok fiatal –, akik
megpróbáltak megerősödni a
hitükben, a Szentíráshoz fordultak. Ferenc pápa is ajánlja
a Biblia olvasását, kezében
kis Újszövetséggel járja a világot.
A gond az, hogy amikor a
jóakaratú, templomba járó hívő előveszi a Szentírást, és
megpróbálja elolvasni, már a
négy evangéliumot fellapozva
is hamar észreveszi, hogy az
egyik szerző így, a másik úgy
írja le ugyanazt a történetet.
Azután jönnek Szent Pál nehezen követhető eszmefuttatásai. És ha az Ószövetséget
veszi elő, találkozik a teremtéstörténet körüli kérdésekkel,
a hosszú családfákkal és a sok
szörnyűséggel – gyilkosságokkal, bűnökkel –, amikről
ott olvashat. Sok esetben még
a hívő ember is elbizonytalanodik, és elveszíti a kedvét.
Ezért az embereket meg kell
tanítani, hogy miként kezdjék
el, és miként folytassák a
szentírásolvasást.

A gond úgy jelentkezett,
hogy hét évvel ezelőtt rákos
daganatot diagnosztizáltak
nálam. A műtét után áttéteket
állapítottak meg. Egyfajta kemoterápiában részesültem,
majd egy másik fajta kemót
kaptam, ami most nagyon
megvisel, de az orvosok szerint ettől a szertől leáll a szétszóródott daganatok növekedése. Két-három hetente járok
kezelésre. Az utóbbi időben
egyre nehezebben viselem a
kezelést, egy héten át nagyon
gyenge és levert vagyok, étvágytalan, kedvetlen. Ellenszer nincs, de a különféle mérgekkel megpróbálják visszafogni a ráksejtek szaporodását. Az utóbbi fél évben hetente egyszer jövök be a bibliatársulathoz, a munkatársaim hál’
Istennek ügyesen megtanulták a tennivalókat, egyelőre
megy tovább a verkli.
Többnyire otthon vagyok,
óriási szerencsém, hogy egy
volt kispaptársam húga segít
nekem: főz, mos, ellát. Igazság
szerint a napjaim jelentős része pihenéssel telik. Erőltetnem kellene az evést és az
ivást, de mindez nem nagyon
esik jól. Itt fáj, ott fáj, nem Tehát nem az elejétől a végéig?
részletezem tovább…
– Ha tudom, hogy mi van a
Hogyan éli meg a hitét ebben a Bibliában, mert olvastam, az
szenvedéssel teli helyzetben?
önmagában még nem érint
– Úgy gondolom, egy ilyen
időszak minden ember életében elég küzdelmes, több
szempontból is. Valamiképpen a megtisztulás és az érés
folyamata ez. Az ember viaskodik a helyzetével, a Jóistennel, igyekszik türelemmel, békével, megnyugvással fogadni
a nehéz helyzeteket, azt, ami
van.
Sokat gondolok rá, hogy a
családom tagjai, a testvéreim
is megküzdöttek mindezzel.
Nézem a fotókon XVI. Benedek
pápát; úgy gondolom, ő is hasonló küzdelmeket élhet meg
a mostani egészségi állapotában. Persze lehet valaki pápa
vagy hétköznapi ember, a keresztény számára időskorban
a kérdés az: hogyan tudja elfogadni az állapotát Isten akarataként.
Jómagam is sokat töröm a
fejem azon, miként tudnám
ezt az időszakot Isten előtt valóban értékes, neki tetsző módon végigélni, ami, hát, bevallom, nem könnyű. Arra már
nincs lehetőségem, hogy akár
igehirdetésben, akár jótettekben vitézkedjek. Ebben a helyzetben arra sem igazán vagyok képes, hogy másokat segítsek, vigasztaljak. Az embernek valamiképpen ki kell
találnia, hogy mit tegyen, és
azt meg is kell valósítania.
A kortársaim közül szinte
mindenki e felé az állapot felé
halad. Ami lehet elszomorító,
de úgy gondolom, egészen
egyszerűen meg kell próbálnunk elfogadni a helyzetet, és
hálát kell adnunk a Jóistentől
kapott életünkért.
Professzor úr élete, hivatása a
Szentíráshoz kapcsolódik. A tudomány sok szempontból vizsgálja a Bibliát és benne az Újszövetséget. Hívő tudósként mit ajánl,
hogyan olvassuk a Szentírást?

Az Újszövetség népének jelenlegi
helyzetét fölmérve milyen esélyét
látja a keresztény egység, az ökumené megvalósulásának?

latnál, a közösségi szentírásolvasás. A körben felolvas valaki egy szakaszt, majd mindenki elmondja, mi érintette meg
az elhangzott szövegből, milyen ösztönzések érik. Ezáltal
megajándékozzuk egymást, a
kegyelem közvetítőjévé válunk.
A bibliatársulat fennállásának évtizedei alatt az országban és a külhoni magyarság
körében közel hatvan szemináriumot tartottunk a közösségi szentírásolvasásról. Van
egy kis módszertani köny-

arabul hangzik, a zsidóknál
pedig az Ószövetség héberül.
A fordítás már másodlagos,
nem az igazi. Egyedül a kereszténység az, amely nem ragadt meg a betűnél. Jézus arámul tanított, és a tanítását már
az első évtizedekben kénytelenek voltak görögül (a kor
nyelvén) elmondani, leírni,
hogy az emberek megértsék.
Igaz, létezett arám evangélium, de az elveszett.
Később is ebben az irányban haladt tovább a történet,
megszületett az etióp, a kopt,

A Pázmány egyetemen, a Szent Jeromos-évforduló alkalmával rendezett konferencián megköszönték
Tarjányi Béla munkáját, amit a Szentírás megismertetéséért végzett
meg bensőleg, nem alakítja az
életemet.
Az olvasás gyakorlatára a
következőt ajánlom: akárhol
felüthetem a könyvet – főként
az Újszövetséget –, azután addig kell olvasnom, amíg olyan
mondatra vagy részre nem találok, ami megérint. Akkor el
kell csendesednem, el kell
gondolkodnom az olvasottakon. Érdemes felidéznem, miközben teszek-veszek, a mindennapi teendőimet végzem,
vagy éppen sétálok az utcán.
Tudniillik, ha eszembe juttatom az olvasottakat, az üzenet
hatni fog rám.
Ha rendszeresen olvassuk
a Bibliát, előbb-utóbb találunk
benne olyan részletet, ami
megérint bennünket, és elgondolkodtat azon, hogy tényleg
jó volna így élni.
A másik, amire mi is nagy
súlyt helyezünk a bibliatársu-

vünk is. Mindegyik módszernek az a lényege, hogy a jelenlévő érezze személyesen érintve magát, illetve erősítse meg
a másik embert.
A képzéseinken legalább
ezerötszáz hitoktató és érdeklődő vett részt. Közülük sokan azután tovább is adták a
módszert a hitoktatásban, a
saját környezetükben, családjukban, baráti körükben.
Nem elég, ha a katedráról
megpróbálom a kispapoknak
magyarázni, értelmezni a
szent szövegeket. A kérdés az,
hogy az ő munkájuk nyomán
mi történik majd a hívek lelkében, hogyan válik a bibliaolvasás mindennapos gyakorlattá, hogy Isten igéje felé irányíthassa az életünket.
Felhívnám a figyelmet egy
sajátos szempontra is: tudvalevő, hogy a mohamedánoknál a Korán addig szent, amíg

az örmény fordítás. Rómában
az I. és II. században az Egyház nyelve a görög volt, a pápák görögül prédikáltak. A
későbbiekben sokféle kezdetleges – ki tudja, milyen görög
kódexből készült – latin fordítás született, amelyeket egységesíteni kellett. I. Damáz pápa
a IV. század végén megbízta
Szent Jeromost, hogy tanulja
meg a hébert, fordítsa latinra
az Ószövetséget és a görögül
írt Újszövetséget. Megszületett a Vulgata, a kereszténység
pedig terjedt tovább.
Ezer éven át a latin volt a
tudomány, a közigazgatás,
az adminisztráció és az egyetemek nyelve, de időközben
kifejlődtek az újlatin nyelvek,
a spanyol, a francia. Az angolok szókincsének fele szintén a latinból ered. Megjelentek a népnyelvi fordítások,
bár azt meg kell jegyezni,

– Érdekesen alakul a helyzet. Egymás tisztelete, értékelése, elfogadása már kialakult,
ezt nagyon jónak tartom. Láthatjuk, mennyi jó születik például református körökben is.
Amivel nem értek egyet, az az
összemosás, a közösködés,
például az, amit a német egyház csinál.
S hogy végső soron eljutunk-e az egységre? Számomra ez titok. Isten ránk bízta a
világot és a tanítását, a világ
pedig egyre sokszínűbb. Lehet, hogy ez így van jól, mindenki előhoz valamilyen kincset a tanításból, és megéli.
Mindenki egy csoda. És végső
soron az a fontos, hogy ki mit
hogy a templomokban a latin csinál, milyen tetteket visz
szövegek mellett már elég végbe.
korán elkezdték felolvasni a
nép nyelvén megírt lectiona- Visszatérve a harmincéves Szent
Jeromos Bibliatársulathoz, miriumokat.
Az élet tehát haladt tovább, lyen tervekkel készülnek a jövőés a népek a Katolikus Egy- re?
házhoz csatlakozva igényel– A bibliatársulat jelenlegi
ték, hogy a kezükben legyen
az egész Szentírás. A hitújítók munkatársai időskorúak, az
azt mondák, olvassa minden- élen velem. Egyedüli bevéteki a Bibliát. Angliában, Né- lünk a Bibliák eladásából van,
metországban, Franciaország- ami nem fedezi a költségeket.
ban terjedt a reformáció, az Azzal számoltam, hogy kevés
1500-as évek második felében idő múlva bezár a bibliatársuMagyarországon megszületett lat. Bár van egy egészen új feja Károli Gáspár-féle, majd lemény. A legutóbbi Jeromosközvetlenül utána a Káldi-féle füzetek kiadványban, az íráfordítás. Káldi György jezsuita somban mintegy elbúcsúztam
szerzetes munkáját 1626-ban a világtól, és a társulat bezáráBécsben adták ki. A Magyar sáról is szót ejtettem. Ez néKatolikus Egyház 1973-ig ezt melyeket (nem kis potentátokat) megdöbbentett, és arra
használta.
Összefoglalóan azt mond- kérték Székely János püspök
hatjuk, hogy a Katolikus Egy- urat, gondolkodjon azon, hoház, sőt maga a kereszténység gyan lehetne továbbvinni a
nem cövekelt le az eredeti társulatot. Most éppen egy
nyelvnél, az arámnál vagy a olyan őrültet keresnek, mint
görögnél, hanem arra töreke- én vagyok. Merthogy kinek
dett, hogy Isten szavát közel jutott volna eszébe aranyveretes Bibliát kiadni, cigányok
vigye az emberekhez.
kezébe Szentírást adni a saját
A bibliaolvasó katolikus hívő ho- nyelvükön, rovásírásos Bibliát
gyan értelmezze, milyen szemmel megjelentetni, Márk evangéliolvassa az Ószövetséget?
umát újság formájában kiadni, egy régi szöveget, a Káldi– Két szempontot kell a félét felújítani. Ez utóbbinak a
szemünk előtt tartani. Az kiadásával nehéz is volna leegyik az, hogy az Ószövetség állni, mert az emberek nagyon
gyakorlatilag egy eredetmon- szeretik. Hitoktatók szerint is
da, amely egy nép múltjáról jelenleg ez a legjobb, leghaszszól, sok helyütt kiszínezett nálhatóbb szöveg.
formában, és ezt tudomásul
Tehát várakozom, és figyekell vennünk.
lem, hogy akad-e, aki továbbA másik szempont Jézusé, vinné a társulat ügyét. Száaki az Ószövetségben megta- momra nagy öröm lenne, ha
lálta az előremutató célokat. vállalkozna erre valaki.
Bármennyire hagyta is Isten
az ószövetségi népet tévelyeg- A bibliatársulatot vezetve minni, egymást marni, a próféták dent megvalósított, amit szeretett
és más emberek által mégis- volna az elmúlt harminc év socsak vezette őket. Általuk rán?
mindig jó irányba léptek to– Sokkal többet sikerült
vább, és végül az Ószövetség
talaján kivirágozhatott az Új- megvalósítanom, mint amit
valaha is elképzeltem. Álmodszövetség.
Az Ószövetségben egyéb- ni sem mertem, hogy a Káldiként rengeteg bölcsességet ta- Bibliát megmentjük az utólálunk, és gyönyörű imádsá- kornak. És említettem a szegokat, lásd például a 23. zsol- mináriumokat, amelyek révén
tárt: „Az Úr az én pásztorom, bizonnyal tovább terjed a bibsemmiben nem szenvedek hi- liaolvasás gyakorlata.
Nagyon hálás vagyok a
ányt.”
Tudomásul kell vennünk, gondviselésnek, a munkatárhogy ez volt az emberiség út- saimnak és a támogatóknak,
ja. Keresni kellett az Ószövet- hogy sikerült mindezt végigségben az előremutató gondo- csinálni. Sokkal többet tudlatokat, jeleket. A keresztény- tunk tenni, mint amit remélség teljes joggal hivatkozik tem.
Körössy László
ezekre mint Isten vezetésére
Fotó: Merényi Zita
az Újszövetség felé.
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A félhomályban ő maga
bocsátotta ki a fényt

Amikor megszűnik a földi
és az égi világ közötti szakadék

Pio atya fényképésze számos csoda tanúja volt

Avilai Szent Teréz eksztázisa

Pio atya imái, találkozásai, tekintete,
hétköznapi gesztusai elevenednek meg
hivatalos fotósának képkockáin. Elia
Stelluto fotóiból készült válogatást,
négyszáz fényképet állítottak ki Pietrelcinától nem messze, Paupisiben, a Santa
Maria del Bosco templomban.

Pio atya a stigmákkal

Elia Stelluto elmondta, milyen bizalmatlanul állt Pio atya a fényképezőgéphez és főleg a
vakuhoz. Tájnyelvi szóval „mastrillu”-nak nevezte, ami egérfogót jelent. „Folyamatosan fotóztam, de ő nem szeretett pózolni, a meglepetésszerűen kattintott felvételek sokkal jobbak
lettek – mondta el a fényképész. – Egy napon
a mesterem, Federico Abresh, aki
a felesége és a fia csodás gyógyulása után tért meg, ötezer lírát ígért nekem cserébe egy fotóért, amelyen Pio atya áldást ad.
Nagyon jól jött az a pénz, elfogadtam az ajánlatát. Hajnalban
keltem, mert Pio atya hajnali
4-kor mutatott be szentmisét. A
templomban elkészítettem a fotót, de a vaku nagyon felidegesítette a szerzetest.” A kép egy piros szegfűkkel díszített oltár
előtt készült. Attól kezdve Elia
csak egy feltétellel fotózhatott:
ha nem használja „az egérfogót”. Stelluto elkeseredett: „Ez
lehetetlen. A kolostor félhomályában, amit csak a gyertyák halvány fénye tört meg, hogyan lehet jó minőségű fényképeket készíteni? A sötétkamrában azonban minden alkalommal meglepődtem: a fotók tökéletes megvilágításban jelentek meg! Pio atya
maga bocsátotta ki a fényt. Ő
volt a fényképész, nem én. Vannak ellenfények, amelyekben az
arca hihetetlen megvilágításban
látszik.”
Hogy melyik Elia Stelluto
kedvenc fotója? Nem tud válasz-

A fényképész a Vatikáni Rádió
olasz adásában beszélt a szent életű
kapucinus szerzetesről, akinek a fényképésze volt. „Pio atya olyan volt számomra, mintha az apám lett volna.
Nekem ugyanis nem volt apukám” –
mondta. Hétévesen találkozott először
a szerzetessel, a II. világháború idején,
1942-ben. Elio az utcákon bóklászott,
ennivalót keresett, és befogadták a San
Giovanni Rotondó-i rendházba, ami
az otthona lett: „Kulcsom volt a rendházhoz, akkor jöttem-mentem, amikor
akartam.” Pio atya egyik ministránsa
lett. Vett egy kis fényképezőgépet,
hogy azzal keresse meg a kenyerét.
Mindenki más számára szigorúan tilos
volt Pio atyát fotózni, de neki megengedte. Stelluto több ezer fényképet készített, amelyeken feltárulnak a szent
hétköznapjai, megmutatkozik lelkisége. A képek bejárták egész Olaszországot és a világot, a tengerentúlra is eljutottak, Atlantától Bostonig. Ez az első
kiállítás, amit egy ilyen kicsiny településen rendeznek meg.

Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680) nápolyi építész
és szobrászművész márványba faragta a misztikus szent
által leírt lelki tapasztalatot. A híres alkotás a római
Santa Maria della Vittoria templom Cornaro-kápolnájának középpontjában helyezkedik el. Avilai Szent Teréz
október 15-ei ünnepéhez kapcsolódva Várkonyi Borbála
egy korábbi írását közöljük.
Szent Teréz A belső várkastély
című, 1577-ben írt művében a
lelki élet folyamatát tárja fel,
az imádság és a Krisztussal
való kapcsolat lépcsőfokait.
Teréz a lelket gyönyörű várkastélyként mutatja be műve
elején: „Képzeljük a dolgot
úgy, mintha a mi lelkünk egy
gyönyörű szép várkastély volna, egy darab gyémántból
vagy ragyogó kristályból fa-

gyódását e boldogság után.
Teszi pedig ezt valami oly finom és gyöngéd úton-módon,
hogy a lélek maga sem tudna
annak mivoltáról számot adni.
(...) Valami rendkívül finom és
gyöngéd ösztönöket ébreszt a
léleknek legmélyén” (130.) –
magyarázza Teréz. „Sokszor
megesik, hogy az illető személy (...) elméje egyáltalában
nem foglalkozik Istennel, s

lom szíve mélyéig hat, s mikor kihúzza nyilát Az, aki
megsebezte, úgy érzi, mintha
szívét is kiszakítaná: ilyen
erős érzelem, ekkora szeretet
tölti el.” (132.)
Bernini a szoborcsoportján
Terézt lehunyt szemekkel, elernyedt tagokkal ábrázolta.
Testének apró rezdüléseiről
ujjainak finom mozdulatai beszélnek: jobb kézfeje ruháinak
redőibe veszik s enyhén kinyílik, bal keze a teste mellé esik.
Félig ülő testtartása arról árulkodik, hogy ereje elhagyta. A
belső élmény intenzitása egész
lényén eluralkodik, olyannyira, hogy már nem tudja megtartani magát.

Giovanni Lorenzo Bernini:
Szent Teréz eksztázisa, Cappella Cornaro,
Santa Maria della Vittoria, Róma, 1647–1652

tani: „Nekem mindegyik szép, olyanok,
mint a gyermekeim.” Vannak olyan emlékei is, amiket a kamera nem örökített
meg, a szívében őrzi őket. Például azt,
amikor mise után a sekrestyében megcsókolta a szent kesztyűtlen kezét, amelyen ott voltak a sebek. Vagy amikor
1947-ben feltűnt a kolostorban egy nem
sokkal korábban szentelt lengyel pap,
és Pio atya azt mondta: „Ez a pap bíbort
fog viselni, esélyes a pápaságra, és ő
lesz az én védelmezőm.” Ez a fiatal pap
Karol Wojtyła volt.
A kiállítás Raffaele Pettenuzzo plébános kezdeményezésére jött létre a hangulatos olasz városka, Paupisi templomában. A plébános a következőket
mondta: „Eliából mintha Pio atya szeretete áradna. Ez a kiállítás azt mutatja
meg, hogy a szent és Isten barátainak
lenni nem rendkívüli dolog. Amikor
ezeket a fényképeket nézzük, látjuk Pio
atya egyszerűségét: olyan ember, mint
mi. Spontán arckifejezései minket is arra hívnak, hogy térjünk vissza a hétköznapok egyszerűségéhez, legyünk emberségesek, és bátrak a szeretetre.”
Forrás és fotó: Vatican News
Fordította: Thullner Zsuzsanna

ragva, benne pedig sok lakás,
mint ahogy az égben is sok
van” (A belső várkastély 14. –
fordította: Szeghy Ernő). Majd
így folytatja Teréz: „S valóban
(...), mi egyéb az igaznak lelke, mint valami paradicsomkert, amelyben az Úr, saját
szavai szerint, gyönyörűségét
találja.
De ha ez így van, vajjon milyennek kell lennie annak a lakásnak, amelyben oly hatalmas, oly bölcs, oly előkelő s
minden kincsekben dúslakodó
király találja az ő gyönyörűségét? Nem is képzelhető semmi
sem, amivel az emberi lélek
szépségét s óriási befogadóképességét méltó módon lehetne
összehasonlítani.” (14–15.)
Ennek a belső várkastélynak a fölfedezésére hívja a lelket az a Király, aki a lélek
legbensejében lakik, ahogyan
Teréz később is írja művében:
„Ne úgy képzeljük az ilyen
lelket, mintha valami csekélyke, szűk dolog volna, hanem
úgy, mint egy egész belső világot, amelyben (...) annyi és
oly pazar fénnyel berendezett
lakás van. Ez nem is lehet
másképpen, mert hiszen ott, a
léleknek bensejében van Istennek lakása is.” (216.)
Teréz hét lakást különít el,
melyek az Istenhez vezető lelki út egy-egy állomásaként
gondolhatók el.
A hetedik lakás előtt, az Istennel való egyesülést megelőzően ír a szívsebzés (transzverberáció) misztikus tapasztalatáról, ami mintegy megelőlegezi a teljes Istenbe olvadást.
A hatodik lakásban a lélek
az Istennel való lelki házasságra készül fel, oly módon, hogy
Isten „mindjobban éleszti vá-

íme, Ő Szent Felsége egyszerre fölébreszti, éspedig oly váratlanul, mintha csak valami
meteor röppent volna el mellette, vagy pedig hirtelen
mennydörgés ijesztette volna
meg. (...)
Úgy érzi, mintha megsebezték volna, de kellemes módon, azt azonban nem érti, hogyan történt, és hogy ki sebezte meg.
Viszont pedig érzi, hogy
nagyon értékes kegyelmet kapott, s azt kívánja, bárha sohase gyógyulna ki ebből a sebből. Szerelmes szavakkal panaszkodik emiatt (...) az ő Jegyesének.” (130–131.)
Teréz, bár lelkének legmélye felé halad, mégis arról számol be, hogy ez még önmaga
számára is ismeretlen, titokzatos világ, az Isten „paradicsoma”. A másikkal való találkozás félelmetes tágasságára pillanthatunk rá Teréz tapasztalatain keresztül, hiszen olvasóként annak a folyamatnak
lehetünk kísérői, ahogyan az
„én” és a „te” közötti szakadék és különbség egy ponton
eltűnik.
Isten, aki mindvégig ott
van a lélekben, megsebzi őt jelenlétével, és a teljes önátadásra hívja.
Bernini Rómában látható
alkotása éppen a szívsebzés
bensőséges, intim pillanatát
ábrázolja, amelyről Teréz így
ír tovább: „(A lélek) azt az
egyet világosan érzi, hogy Istene vele van. Azt fogjátok
mondani, de ha ezt érzi,
vajjon mi után vágyódik még,
s mi fáj neki? Vajjon micsoda
nagyobb boldogságot kívánhat? Azt én nem tudom, de
annyit tudok, hogy ez a fájda-

A felé lépő angyal könnyed
kézmozdulata, amivel megérinti habitusának szegélyét,
mintha egyúttal lángra lobbantaná az imában elmerült
Terézt.
A test elerőtlenedése és a
földi világ idejének „megszűnése” a ruhák ábrázolásának
mozgalmasságával állítható
ellentétbe. Mind az angyal,
mind pedig Teréz ruhájának
élénksége azokra a belső, lelki, szellemi és érzelmi mozgásokra utalhat, melyekről Teréz
a hatodik lakás kapcsán ír.
felülről érkező sugarak lángnyelvekként veszik körbe a
két alakot, ami felerősítheti
a szemlélőnek azt az érzetét,
hogy a lelki „égés”, a szeretettől való belső hevülés a ruhák
redőinek mozgalmasságában
jut kifejezésre Bernini alkotásán.
„(...) olyféleképpen van,
mintha parázzsal telt brazéróból (üstből) kiugranék egy
szikra, s a lélekbe esnék úgy,
hogy azt megperzselné. Ahhoz, hogy egészen elégesse, ez
a szikra nem elégséges, de élvezetes fájdalmat kelt benne
(...)” (132.) – írja Teréz.
Bernini műve érzékenyen
tárja a befogadók elé a terézi
tapasztalatot: az angyal gyengéden közeledik felé. Ez fejeződik ki talányos mosolyában
és abban, ahogyan a jobb kezében tartott nyilat a szerzetesnő szíve felé irányítja.
Érintésével a földi és az égi
világ közötti áthidalhatatlan
szakadék megszűnik, s nem
marad más, mint amiről Pilinszky ír: „a fókusz lángoló
közös fészke”.
Fotó: Merényi Zita

