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Együtt építünk
közösségi Egyházat
Beszélgetés Felföldi László
kinevezett pécsi püspökkel
Ferenc pápa Felföldi Lászlót, a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye általános helynökét, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosát november 18-án kinevezte pécsi megyéspüspökké. Az új főpásztort arról kérdeztük, mit jelent számára a kinevezés, hogyan látja leendő szolgálatát az ország másik
végében.
Hogyan fogadta a kinevezés hírét?
– Egy héttel a kihirdetés előtt kaptam a hívást. A nuncius úr
telefonált a hírrel, hogy a Szentatya kinevezett pécsi püspöknek. Először nem kaptam levegőt… Az ezt követő első hét nagyon nehéz volt, napokig úgy éreztem, álmodtam az egészet.
Elsőre olyan volt, mint a gyász, amikor az ember elveszít egy
családtagot, és nem akarja elhinni, hogy meghalt, hogy valaminek vége. A papi létem egy gyönyörű szép időszaka most lezárul. Amit felépítettem, rendbe raktam, és működik, amit
megálmodtam, számomra most véget ér. El kell kezdenem valamit, amiről egyelőre nincs fogalmam. Érzem, hogy ez most
nem olyan, mint amikor az egyik plébániáról megyek a másikra. Egy teljesen más típusú munkát, más életet kell elkezdenem.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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Az Úr hívása
a kegyelmi időszakban

Az elismerést
tízen kapjuk

Adventkezdő interjú Korzenszky Richárd tihanyi emeritus perjellel

Bemutatjuk a Szent Erzsébet Rózsája díj
idei kitüntetettjét

Imádkozzunk
együtt a
járványidőszakban
Részletek
az 5., 7. és 8. oldalon

Adventhez közeledve Korzenszky Richárd tihanyi emeritus perjelt kérdeztük
a készületről, a várakozásról, a lemondásról, a szokásokról és a lényegről. A
bencés szerzetes arról is beszélt, hogy a
pandémiát nem csak korlátként élhetjük
meg. Kényszerű bezártságunk segíthet
is, hogy könnyebben válaszolhassunk
az Úr hívására ebben a kegyelmi időszakban.

Figyelni
a jelekre
Baán Izsák OSB
bibliamagyarázata
4. oldal

Hová vezet
a csend útja?
A keresztény
elmélkedés néhány
szempontja
11. oldal

Hamarosan kezdetét veszi az adventi szent idő,
amely az eljövetelt helyezi életünk középpontjába.
Ez az időszak az egyházi év kezdete. Hogyan tudjuk megélni az új év kezdetét, az újrakezdés lehetőségét, miközben nyomasztóan rövidülnek a nappalok?

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a szegényeket
segítő Árpád-házi hercegnő ünnepén, november 19-én
hirdette ki a Szent Erzsébet Rózsája díj idei kitüntetettjét. Szarka Miklósné Slezák Terézt, a sükösdi karitász
vezetőjét otthonában kerestük fel.

– Az idő múlik. Egymást követik a napok,
hetek, hónapok, ugyanakkor mindig visszatér a
tavasz, a nyár, az ősz és a tél. Érdekes ez a körforgás. Minden újrakezdés egy újabb év tapasztalatát jelenti, ami nagyon elgondolkodtató.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Köszönjük! – A csoda lehetséges
Olvasóink nem csak rizst,
reményt is adtak a nigériai éhezőknek
A Magyar Kurír hírportál Szent Márton napjára, november 11-ére szolidaritási napot hirdetett Nigériáért, az éhínséggel küzdő emberekért. Adományaikat az olvasók az Afréka Nemzetközi
Humanitárius Alapítványnak juttathatták el. Tizenkétmillió forint gyűlt
össze. Valerian Okeke onitshai érsek
levélben köszönte meg az olvasók
nagylelkűségét. Fodor Réka missziós
orvos számolt be a gyűjtésről.

Kultúrtörténeti séták
a Margitszigeten
Takáts Gyula költőről,
Gera Katalin szobra ürügyén
Páduai Szent Antal
a középkori Magyarországon
Film:

New Orleans: A zene városa
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rintnak megfelelő összegbe kerül egy zsák
rizs Nigériában. Ez azt jelenti, hogy az öszszegyűlt tizenkétmillió forintból éppen ezer
család kap majd egy-egy zsák rizst. Ez egykét hétre elegendő a túléléshez, attól függően, hányan vannak a családban, és hányszor
esznek egy nap. A szegények csak egyszer
vagy legföljebb kétszer.
Hogyan bonyolítják le a vásárlást, az elosztást?

– Már át is utaltam a pénzt, körülbelül egy
Tizenkétmillió forint gyűlt össze a Szent hét, mire megérkezik Nigériába, az érsekség
Márton-napi gyűjtésen a nigériai éhezők- számlájára. Amíg tart a járvány, addig sajnos
nincs esély arra, hogy az alapítványtól valaki
nek. Ez csodálatos eredmény.
kimenjen és segítsen, hiszen kint reked– Nagyon örülünk! Volt egy titkos het. Basil atya, az érsek alkancellárja és maga
álmom, hogy milyen jó lenne ezer csa- az érsek is ujjongott örömében.
(Folytatás a 12. oldalon.)
ládnak enni adni. Most tizenkétezer fo-

„Csapatban dolgozunk. Mindent összefogással érünk el, nagyon jól tudunk együttműködni” – kezdi a beszélgetést az idei
díjazott, Slezák Teréz. Sükösdön 1992 óta működik a karitász,
és nagy utat tettek meg az azóta eltelt csaknem harminc év
alatt. „Amikor Szeghalmi Ambrus plébános kezdeményezte a
szolgálat létrehozását, nagyon nehéz volt a helyzetünk. Akkoriban itt nálunk senki nem tudta még, mivel foglalkozik a Katolikus Karitász, nekünk kellett megmutatnunk az embereknek” – meséli
Teréz néni. Az évek
során lassanként
mindenki megismerte őket a nagyközségben, és ma
már bátran fordulnak hozzájuk segítségért. A kis közösség meghatározóvá
vált a plébánia életének alakításában
is, mert tagjai a szeretetszolgálat mellett minden egyházi
rendezvény szervezésébe besegítenek. Részt vesznek a fatimai miséken, a májusi
és az októberi litániákon is.
Slezák Terézzel sükösdi otthonában találkoztunk. Gyönyörűen gondozott a kertje, és pedánsan rendben tartott a ház is,
ahová belépünk. „Másfél évvel ezelőtt hunyt el a férjem, azóta
mindent magam csinálok. Nem könnyű. A férjem igazán elkényeztetett, mindent ő intézett. Nagyon sokat jelent nekem a
karitász, az, hogy a tagokkal mindenben számíthatunk egymásra. Nem éltem volna túl a férjem elveszítését, ha nincs ez a
közösség” – mondja.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Az ima segít helyes perspektívában látni
életünk eseményeit
Ferenc pápa november 4-én a fokozódó járvány miatt újból az Apostoli Palotában, a hívők ﬁzikai jelenléte nélkül volt kénytelen megtartani a szerdai általános kihallgatást. Az imádság témájáról szóló katekézissorozata
tizenharmadik alkalmát Jézusnak mint az ima tanítómesterének szentelte. A Szentatya teljes katekézisének
fordítását közreadjuk.
Kedves testvérek, jó napot kívánok!
Sajnos a mai kihallgatásra
vissza kellett térnünk a könyvtárba, hogy megvédjük magunkat a koronavírus-fertőzés
ellen. Ez arra is tanít bennünket, hogy nagyon oda kell figyelnünk a hatóságok előírásaira, mind a politikai, mind
az egészségügyi hatóságok
előírásaira, hogy megvédjük
magunkat ettől a járványtól.
Ajánljuk fel az Úrnak ezt a
köztünk lévő távolságot, mindenki javára, és gondoljunk,
gondoljunk sokat a betegekre,
azokra, akik már mintegy „feleslegesként” kerülnek kórházba, gondoljunk az orvosokra, az ápolókra, az önkéntesekre és mindazokra, akik a
betegekért dolgoznak ebben a
pillanatban!
Életüket kockáztatják, de
felebaráti szeretetből, hivatásukból fakadóan teszik. Imádkozzunk értük!
Nyilvános működése során
Jézus állandóan az ima erejéhez folyamodik. Az evangéliumok beszámolnak arról,
hogy elhagyatott helyekre vonul vissza imádkozni. Visszafogott és tapintatos megjegyzésekről van szó, melyek csak
elképzelni engedik ezeket az
imádságos
párbeszédeket.
Egyértelműen tanúskodnak

azonban arról, hogy Jézus akkor sem hanyagolta el az
Atyával folytatott meghitt
párbeszédet, amikor legtöbb
idejét a szegényekkel és betegekkel töltötte. Minél jobban
elmerült az emberek szükségleteiben, annál inkább szükségét érezte annak, hogy megpihenjen a szentháromságos közösségben, hogy visszatérjen
az Atyával és a Lélekkel való
együttlétbe.
Jézus életében tehát van
egy titok, rejtve az emberi szemek elől, mely mindennek az
alapját jelenti. Jézus imája titokzatos valóság, amelyből
csak sejtünk valamit, de amely
lehetővé teszi, hogy megfelelő
perspektívában értelmezzük
egész küldetését. Azokban a
magányos órákban – hajnal
előtt vagy éjszaka – Jézus elmerül az Atyával való meghitt
együttlétben, vagyis abban a
Szeretetben, amelyre minden
lélek szomjazik. Ez derül ki
nyilvános szolgálatának első
napjaitól kezdve.
Szombaton például Kafarnaum városa „tábori kórházzá” változik: napnyugta után
minden beteget Jézushoz visznek, ő pedig meggyógyítja
őket. Hajnal előtt azonban Jézus eltűnik: elvonul egy magányos helyre, és imádkozik.
Simon és a többiek keresik,

amikor pedig megtalálják, azt
mondják: „Mindenki téged
keres!” Mit válaszol Jézus?
„Más falvakba kell mennem
prédikálni, hiszen ezért jöttem” (vö. Mk 1,35–38). Jézus
mindig egy kicsit távolabb
van, távolabb az Atyával való
imádságban, távolabbi falvakba megy, távolabbi horizontokra figyel, hogy prédikálni
menjen távolabbi népekhez.
Az imádság a kormánylapát, mely kijelöli Jézus útirányát. Küldetésének szakaszait
nem a sikerek, nem az elfogadottság diktálja, de még nem is
a „mindenki téged keres” csábító mondat. Jézus működését
a kevésbé kényelmes út szabja
meg, ez viszont engedelmeskedés az Atya sugalmazásának, melyet Jézus meghall és
befogad magányos imájában.
A katekizmus kijelenti: „Jézus már akkor tanít imádkozni bennünket, amikor ő maga
imádkozik” (A Katolikus Egy-

ház katekizmusa 2607.). Ezért
Jézus példájából levezethetjük
a keresztény ima néhány jellemzőjét.
Először is, az imának elsőbbsége van: ez a nap első
vágya, olyasmi, amit hajnalban gyakorlunk, még mielőtt
a világ felébredne. Az ima
visszaadja a lelkét annak, ami
különben lélegzet nélkül maradna. Félő, hogy egy ima nélkül megélt nap kellemetlen
vagy unalmas élménnyé válik: minden, ami velünk történik, rosszul viselt, vak sorssá
válhat számunkra. Ehelyett
Jézus a valóság iránti engedelmességre, tehát a hallgatásra
tanít. Az ima mindenekelőtt
hallgatás, és találkozás Istennel. Ekkor a napi nehézségek
nem akadállyá válnak, hanem
magától Istentől kapott felhívássá, hogy meghalljuk azt,
aki előttünk áll, és hogy találkozzunk vele. Az élet megpróbáltatásai így alkalmakká

válnak a hitben és szeretetben
való növekedésre. A mindennapok megélése, beleértve a
nehézségeket, a „hivatás”
perspektíváját kapja. Az imának megvan az ereje hozzá,
hogy jóvá alakítsa azt, ami
egyébként csapás lenne az
életben! Az imának megvan a
képessége arra, hogy széles
horizontot nyisson elménk
előtt, és kitágítsa szívünket!
Másodszor, az ima olyan
művészet, amelyet kitartóan
kell gyakorolni. Maga Jézus
mondja nekünk: kopogjatok,
kopogjatok, kopogjatok! Mindannyian képesek vagyunk epizodikus imákra, amelyek a
pillanatnyi érzelmekből fakadnak; de Jézus egy más típusú imádságra tanít bennünket: olyanra, amely ismeri a
fegyelmet, a gyakorlást, és
amelyet beillesztünk életünk
rendszeres keretei közé. Az
állhatatos ima fokozatos átalakulást eredményez, megerősít
a megpróbáltatások idején,
megadja azt a kegyelmet,
hogy annak támogatását élvezzük, aki mindig szeret és
védelmez bennünket.
Jézus imájának egy további
jellemzője a magány. Aki
imádkozik, nem menekül a
világtól, mégis az elhagyatott
helyeket kedveli. Ott, a csendben sok olyan hang felhangzik, amelyet rejtegetünk magunkban: a legelfojtottabb vágyak, a letagadni próbált igazságok és így tovább. A csendben mindenekelőtt Isten szólal meg. Minden embernek
szüksége van egy önmagának
fenntartott térre, ahol ápolhat-

ja saját belső életét, ahol cselekedetei értelmet nyernek. Belső élet nélkül felszínessé, zaklatottá, szorongóvá válunk –
mennyit árt nekünk a szorongás! Ezért az imához folyamodunk. Belső élet nélkül menekülünk a valóság elől és önmagunk elől is, menekülőben
lévő férfiak és nők vagyunk!
Végül Jézus imája az a
hely, ahol észleljük, hogy
minden Istentől származik, és
hozzá tér vissza. Előfordul,
hogy mi, emberek mindenek
urának hisszük magunkat,
vagy épp ellenkezőleg, elveszítjük minden önbecsülésünket, a ló egyik oldaláról a másikra esünk. Az ima segít
megtalálni a megfelelő dimenziót kapcsolatunkban Istennel, a mi Atyánkkal és az egész
teremtett világgal. Végül Jézus
imája ráhagyatkozás az Atyára, ahogy Jézus tette az Olajfák
hegyének kertjében, szorongó
gyötrődésben: „Atyám, ha lehetséges… de a te akaratod
teljesüljön!” Ráhagyatkozás az
Atyára. Olyan jó, amikor zaklatottak, egy kissé aggodalmaskodók vagyunk, és a
Szentlélek belülről átalakít
bennünket, és arra indít, hogy
teljesen az Atyára hagyatkozzunk: „Atyám, legyen meg a
te akaratod!”
Kedves testvérek!
Fedezzük fel újra az evangéliumban Jézus Krisztust
mint az ima tanítómesterét, és
járjunk az ő iskolájába!
Biztosítlak benneteket, hogy
örömre és békére lelünk nála!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Jöjjetek, Atyám áldottai!
121 ország több mint 6700 helyszínén csatlakoztak a világméretű imához
Erdő Péter bíboros, prímás és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Titkársága meghívására november 21-én sok tízezer hívő imádkozott együtt szerte a
világon templomokban, kápolnákban. Otthonukból is
sokan bekapcsolódtak a Krisztus Király ünnepének előestéjére szervezett szentségimádásba.
Szerte a világon ismét több tízezren dicsőítették együtt az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust. Ez volt
a hetedik ilyen szentségimádási és
imaalkalom. Európa szinte minden
országa csatlakozott a kezdeményezéshez.
A részt vevő országok és helyszínek száma jóval meghaladta az eddigieket: 121 országból, 6717 helyszínről kapcsolódtak be a szentségimádásba, többek között Pakisztánból,
Togóból, Panamából. A részt vevő
országok között találjuk Kínát, Kazahsztánt, Benint, Izlandot, Chilét,
Új-Zélandot és számos más távoli
országot is.
„A csendnek volt a legnagyobb
hangja és ereje. Csodálatos érzés ez,
amit nem lehet szavakba önteni” –
számolt be élményéről egy magyarországi szentségimádó.
Egy belga résztvevő ezt írta: „A
szentségimádás csöndjében Jézus
maga alakítja a szívünket, formálja
bensőnket. Sokáig, ha meghallottam,
hogy szentségimádás, a végtelennek
tűnő unatkozás ideje jutott eszembe
a gyerekkoromból. Aztán találkoztam olyanokkal, akik alig várták,
hogy betérhessenek a templomba
akkor is, ha nincs mise. Boldogan

iratkoztak föl egy-egy
órára imaláncra, szentségimádásra. Látszott
rajtuk a derű, a békesség. Mindannyian, a
nem istenhívő emberek
is keresik a »felülről«,
»nagyobb erőktől«, a
kozmoszból, a természetből, a külső energiákból való töltekezés lehetőségét. Szomjukat
sokféle módon próbálják csillapítani, de néha
elmennek a valódi forrás mellett. A szentségimádás számomra is
döbbenetes felfedezést
kínált. Hiszen a célja nem más, mint
személyes, bensőséges kapcsolatba
kerülni Jézussal, aki feltétel nélkül,
visszavonhatatlanul, szenvedélyes
szeretettel szeret külön-külön mindegyikünket, és alig várja, hogy viszontszeressük.”
Sokan az otthonaikból csatlakoztak az imalánchoz. Bekapcsolódásukat segítendő, Magyarország mellett
Spanyolország, Chile, Olaszország,
Mexikó és sok más ország templomaiból, kápolnáiból adtak élő közvetítést a szentségimádásról. Volt hely-

szín, amelynek élő közvetítését közel
kétezren nézték, mások az imaszándékaikat osztották meg a videó alatt
a hozzászólásokban.
Erdő Péter bíboros így nyilatkozott a szentségimádási lánccal kapcsolatban: „Amikor Jézus Krisztus a
feltámadása után búcsúzott a tanítványaitól, elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az örömhírt.
Megígérte, hogy velük lesz »mindennap, a világ végezetéig«. Velünk
van tanításában, kegyelmében,
szentségeiben, de különösen velünk

van az Eucharisztia ünneplésében és
az Oltáriszentségben, melyet a
szentmisén kívül is imádattal veszünk körül.”
Tűzföldi apácák a kápolnájukból
közvetítették a szentségimádást, mert
a plébániatemplomok zárva voltak.
Bermuda püspöke személyesen köszönte meg a részvétel lehetőségét.
Máshonnan azt a visszajelzést küldték, hogy a helyi kis templomban csak
néhány tucatnyian gyűltek össze, de jó
volt egy ekkora közösséggel átölelni a
világot, és Isten elé vinni minden mai

nehézséget és örömet.
Franciaországból ezt írta
egy újságíró: „A térképen
láttam, hogy 6700-nál is
több helyszín van. Ez egy
hatalmas eucharisztikus
mozgalom, amelynek jótékony hatására nagy
szükségünk van most,
amikor a körülmények fizikailag éppen eltávolítanának minket az eucharisztikus jelenléttől. Nagyon jónak tartom, hogy
Isten népének lehetőséget
adtak az »eucharisztikusabbá« válásra most,
amikor a körülmények
éppen kevésbé eucharisztikussá igyekeznek tenni
bennünket. Köszönjük
ezt a nagyszerű kezdeményezést a 2021-es budapesti kongresszus felé
vezető úton!”
A szervezők kérik a résztvevőket,
hogy aki teheti, küldjön a szentségimádások helyszínéről rövid beszámolót, visszajelzést, fényképet a cor
pus@iec2020.hu címre.
A szentségimádási lánc folytatódik. A NEK Titkárság tagjai a 2021es budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve legközelebb a következő időpontban hívják imádkozni a hívőket: 2021. június
5., szombat.
Forrás: NEK Titkárság
Fotó: Ambrus Marcsi
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A papi hivatás a családban kezdődik
Beöltözést ünnepeltek a győri szeminaristák
köteleződés jele. Ez a tisztelet annak
szól, akit a reverenda viselője képvisel. Aki reverendát hord, annak mindig szem előtt kell tartania, hogy az
emberek Istent keresik benne és a
szolgálatában is. Szent Ágoston Lukács evangéliumának 11. fejezetéhez
kapcsolódóan (vö. Lk 11,27–28) arra
figyelmeztet, hogy nem a testi, hanem a lelki Krisztushoz tartozás tesz
bennünket igazán boldoggá. A Szűzanyának is ez adta az örömöt. Nekünk, hívő embereknek is az a feladatunk, hogy a Krisztushoz tartozás
boldogító útján keressük a boldogságunkat. A pap számára különösen
tragikus lenne, ha nem így tenne.
Veres András püspök Ferenc pápa szavait idézte prédikációja zárásaként: „»A papoknak is van történetük. Nem csak váratlanul tűnnek
fel a székesegyházban a szentelésük
napján, hanem a családban kezdődik
a történet, a hit átadásával és a család minden élményével.« A most reverendát öltő testvéreink hivatása is
a családban kezdődött. Köszönet
mindenkinek, akinek szerepe volt
ebben.”
A szentmise keretében
Bősze Gábor (Győri Egyházmegye), Brunczvik Mátyás (Kaposvári Egyházmegye), Grafl Ákos (Győri
Egyházmegye) és Kovács
Gábor (Győri Egyházmegye) öltötte magára a reverendát a krisztusi papságra való törekvés jeleként.
Az avatásokra és az
admisszióra a jelenlegi járványügyi helyzetre való
tekintettel a későbbiekben
kerül sor.
Forrás:
Győri Egyházmegye
Fotó: Németh Péter

A győri Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő
Intézet másodéves papnövendékei november 21-én főpásztori szentmise keretében ünnepélyesen magukra öltötték a
reverendát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.
A Boldogságos Szűz Mária templomi bemutatásának emléknapján
Veres András megyéspüspök a szentbeszédében párhuzamba állította
Mária Istennek tett önfelajánlását a
szeminaristák beöltözésével. Jakab
apostol apokrif evangéliuma arról
tudósít, hogy Máriát a szülei hároméves korában elvitték a jeruzsálemi
templomba, és ott a templom körüli
munkákkal foglalkozó szüzek nevelésére bízták. Mária itt, a szüzek körében ajánlotta fel az életét Istennek.
A zsidó hagyományban fontos jelentőséggel bírt a gyermek bemutatása
a templomban. Negyven nappal a
születése után Jézust is bemutatták.
Ez a szokás a keresztény hagyományban is megőrződött: édesanyánk minket is bemutatott a
templomban a keresztelésünkkor,
felajánlotta Istennek az életet, amelyet tőle kapott. Fontos, hogy mi, hívő emberek az életünk folyamán tudatosan is megismételjük ezt a felajánlást, miként a Szűzanya tette a
hagyomány szerint.
Aki a papságra jelentkezik, az Istennek adja az életét: egész valóját
Istennek és az ő népének szolgálatára szenteli. Csak a célt látjuk ilyenkor, az odavezető utat nem. A szeretet nem is akar tudomást venni az
esetlegesen előforduló nehézségekről, mert csak egyetlen vágy vezérli:
szeretni akar. Minden veszély, minden baj és nehézség legyőzésére képesnek érzi magát azért, hogy szerethesse azt, akinek az életét odaad(Folytatás az 1. oldalról.)
Teréz néni begyújt a cserépkályhába, süteménnyel kínál minket. Elárulja, hogy kicsit izgul, mert nem szeret beszélni magáról, inkább mindig a háttérben marad és cselekszik. Felkészült a beszélgetésre: kezében ott van a helyi
karitász naplója, amelyben az
indulástól a mai napig mindent följegyeztek. Hosszan sorolja az eseményeket, részletesen bemutatja szolgálatukat.
A Baja közelében fekvő Sükösd munkalehetőség hiányában azok közé a települések
közé tartozik, ahol egyre idősödik a lakosság és egyre kevesebb a gyermek. A karitász
munkájában ezért fontos szerep jut az idősek támogatásának. „Évekkel ezelőtt megkönnyeztem, amikor szüleim
korabeli idősekkel találkoztam. Most pedig már mi vagyunk ezek az idősek, és egyre több közülünk a beteg, az
egyedülálló. Sajnos évről évre
kevesebben vagyunk, de ez az
élet rendje. Feketevasárnap
megünnepeljük az idősek
napját. Szentmisével kezdjük,
a jelenlévők megkapják a betegek szentségét, mi pedig
műsorral és vendéglátással
kedveskedünk nekik. Minden
évben megszervezzük az idősek zarándoklatát is. Eljutottunk már Vodicára, Petőfiszállásra, Máriagyűdre, Máriapócsra, Szegedre, Mátraverebély-Szentkútra és Kalocsára
többször is. Ilyenkor az egész
nap során mi gondoskodunk

ja. Így van ez a szerelemben is a házasságkötéskor. A beöltözés a kispapi életben ünnepélyes pillanat, önmagunk odaajándékozása, felajánlása Istennek. A reverenda felöltése azt
jelzi, hogy a növendék kész az istenszeretet útját járni. Nem pusztán egy
egyenruha felvételéről van itt szó:
„nekünk magát Krisztust kell magunkra öltenünk – miként Pál apostol tanítja. Amikor a reverendát felvesszük, őt magát akarjuk magunkra
ölteni, krisztusi emberré akarunk formálódni. Ez olyan intenzív lelki életet és fejlődést feltételez, amely nélkül nem válhatunk alkalmassá erre a
szolgálatra” – mondta Veres András.
Isten népe körében tisztelet övezi
a reverendát: a kiválasztottság, az el-

Az elismerést tízen kapjuk
Bemutatjuk a Szent Erzsébet Rózsája díj idei kitüntetettjét
a résztvevőkről. Kezdetben
virslit főztünk ebédre, amikor
pedig javultak az anyagi körülményeink, étterembe vittük őket. Útközben rózsafüzért imádkozunk, és gyönyörű Mária-énekeket énekelünk.
Testiekben és lelkiekben is feltöltődünk.”
A karitászcsoport tagjainak találékonyságát bizonyítja,
hogy maguk teremtik elő
a működésükhöz szükséges
anyagi forrást. Sükösdön nincs
nagyvállalkozó, az adományozó kevés. Ezért fölvették a kapcsolatot a Bécshez közeli
Schwechat városhoz tartozó
Mannswörth egyik plébániájával, ahol évente többször is
gyűjtést rendeznek számukra.
Nem pénzt küldenek, hanem
tárgyi adományokat: ruhát,
bútort, lakásfelszerelést. A sükösdiek gondoskodnak a szállításról, azután pedig jótékonysági vásáron értékesítik,
amit kaptak, illetve segítik az
adományból a rászorulókat.
Nem ritka, hogy évente háromszor is segítséget kapnak
Ausztriából. Ennek köszönhető, hogy minden évben támogatni tudják két gyerek ellátását a cserkésztáborban. Csomagküldéssel bekapcsolódnak a börtönpasztorációba, és
részt vesznek az Egymillió csil-

lag a szegényekért mozgalomban is. A bécsi segítőknek hála, egy különleges szolgáltatást is tudnak nyújtani azoknak, akik nehéz helyzetbe kerülnek. „Az ausztriai támogatóink vettek nekünk két, mindennel fölszerelt betegágyat,
járókereteket, kerekesszékeket, szobavécét. Ezeket kölcsön tudjuk adni, ha valahol
szükség van rájuk.”
Az önkormányzat és a plébánia együttműködése révén
karitászházuk is van. Egyszerű, felújításra szoruló épület
ez, de a falu főutcáján, jól
megközelíthető helyen talál-

ható, fűthető, és van benne egy
nagy asztal is, amit körbe lehet
ülni. Az épület találkozóhelyként és raktárként is szolgál, itt
tartják a jótékonysági vásárokat
is. Minden csütörtökön nyitva
vannak, a falubeliek tudják ezt,
és szívesen jönnek. „Nemcsak
akkor néznek be hozzánk, ha
szükségük van valamire, hanem csak úgy beszélgetni is. A
tagjaink közül mindenki eljön,
és a plébános is meglátogat
minket. Persze most a járvány
miatt nálunk is minden másképpen van.”
A sükösdi karitász tíz taggal működik, így Teréz néni

úgy tekinti, a mostani elismerés is tízüké. Meséli, az alapító
tagok közül ketten már elhunytak, de sikerült bevonni
a munkába két frissen nyugdíjba vonult segítőt. A munkatársak között pedagógusok
is vannak, akik az aktív éveikben végzett munkájuk révén
jól ismerik az itt élőket, így
tudják, kinek mire van szüksége. „Aki rászoruló, az magától nem jelentkezne, az emberek szégyellik a rászorultságukat” – teszi hozzá.
Teréz néni a szüleiről is
mesél. Mint mondja, a régi
családi házuk csak néhány évtizeddel ezelőtt került vissza a
tulajdonukba. „A dédapám
még szegény ember volt, de
minden fillért félretett, és
amint összegyűlt egy kis pénze, földet vásárolt rajta, amit
édesanyám megörökölt. A
múlt rendszerben elvették a
családtól az ingatlant, és ez
még nem volt elég: éjjelente
zörgettek, véresre verték
édesapámat. Amikor elment a
komáromi híd építésére dolgozni, akkor meg elvitték
anyámat. Mindezt csak azért,
mert a családunknak kicsivel
több földje volt, mint másnak.
Többeknek kijutott a bajból
Sükösdön, sokan váltak áldozataivá a túlkapásoknak, ami-

ket nem helybéliek követtek
el, hanem a faluba érkező idegenek.” Teréz néni édesapja
később kőművesként dolgozott. „Nem volt semmink, de
az ajtónk mindig nyitva állt
bárki előtt. A szüleim ebben
a nehéz sorsban is fölemelkedtek, mindig a Jóistenbe kapaszkodtak.”
Teréz néni kései gyerek
volt. Az édesanyja tizenhat
évesen ment férjhez, de már
betöltötte a harminchármat,
amikor a lánya megszületett.
Osztályidegenként Teréz néni
nehezen jutott be a gimnáziumba. Ápolónőnek tanult, aztán továbbképezte magát, és
műtősnői, majd aneszteziológiai szakasszisztensi végzettséget szerzett. Évtizedeken át
az egészségügyben dolgozott,
férje állatorvos volt, lányuk orvos lett. Az egészségügy iránti
elkötelezettség, a segítő szeretet ott él az egész családban.
„Csapások érnek mindenkit, de ezt el kell fogadni. Kérjük a Szentlelket, adjon nekünk testi-lelki erőt a munkához” – mondja Teréz néni, aztán fölkerekedünk, hogy kalauzolásával megnézzük a Prokop Péter oltárképével büszkélkedő sükösdi templomot
és a karitászházat is. Még
hosszan beszélgetünk a kályha
mellett, és már jócskán benne
vagyunk a délutánban, amikor
elbúcsúzunk. A maga visszafogott és szerény módján Teréz
néni befogadott minket az életébe.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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A BIBLIA ÜZENETE

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLVE

Figyelni a jelekre

Az Eucharisztia ünneplése 100.

Mk 13,33–37
„Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy
»meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami
a miénk«. Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött.”
Pilinszky János sorai nagyszerű alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy Jézus virrasztásra felszólító szavainak utat találjunk az életünkben.
Az evangélium úgy írja le jelen állapotunkat,
mint a ház urának távollétében teljes felhatalmazást kapott szolgákét: hatalmat kaptunk a
saját létünk fölött, Isten teret enged szabadságunknak, lehetőséget ad rá, hogy alakítsuk a
világukat, az életünket. Mindez már a miénk,
mégis meg kell tanulnunk vágyakozni arra,
hogy az ajándékozó visszatérjen, és vele
együtt vehessük végleg birtokunkba, amit
most ideiglenesen bíztak ránk.
A várakozásban a ház élete nem bénul meg,
működése nem áll le. Nappal ki-ki végzi a feladatát. Az evangéliumi példabeszédben megmutatkozik, mi a hivatásunk, a küldetésünk:
úgy alakítani a világot, hogy a biztosan hazatérő Úr minél inkább kedvét lelje benne. Éjszaka viszont virrasztani kell, nehogy elmulaszszuk a találkozás örömét. Az éjjel érkező házigazda képe a spirituális, Istenre figyelő, imádkozó énünket szólítja meg: Tudnunk kell megállni, abbahagyni a munkát, és belehallgatni a
homály csendjébe, figyelve a jelekre, melyek a
közeledő találkozásra utalnak. Az olvasott igében, lelkünk rezdüléseiben, a világot megrázó
eseményekben, emberi találkozásokban kereshetjük, hogyan közeledik hozzánk életünk
Ura.

Szerzetesként különösen kedves számomra
a kapuőr alakja. Kívül áll a ház nyüzsgésén, és
nincs más dolga, mint hogy éjjel-nappal figyeljen a jelekre. Ő az első, aki észreveszi, ha a találkozás pillanata elérkezett. Ami az Egyházban igaz a szerzetesekre, annak a világban általában igaznak kellene lennie a keresztényekre. Éber kapuőrökként most, advent elején különösen arra hív minket Jézus, hogy higgyük,
vegyük észre és hirdessük: amire várunk, az
nem a távoli jövőben zajlik majd. A ház Ura
közel van, és azért jön, hogy végleg nekünk
adjon mindent, ami már most a miénk.
A gazdasági világválság idején egy postahivatal távírói állást hirdetett. Sokan jelentkeztek
a munkára, s miután a postamester mindenkit
meghallgatott az irodájában, a jelöltek feszülten várakoztak a postahivatal terében, ahol
kattogtak a távíró gépek. Egyszer csak az
egyik fiatal, szemlátomást tapasztalatlan férfi
kilépett a többiek közül, és kopogtatás nélkül
benyitott a postamester irodájába, a többiek
nagy meglepetésére. Néhány perc múltán a
postamesterrel az oldalán jött ki az irodából,
aki közölte a jelenlévőkkel, hogy a fiatalember
kapta meg az állást. A többiek méltatlankodtak, úgy érezték, becsapták őket, biztosan protekcióval jutott hozzá az álláshoz a fiatalember. Kérdéseikre a postamester ezt felelte:
„Uraim, az elmúlt fél órában, amíg önök itt
várakoztak, az egyik távírón folyamatosan azt
az üzenetet adtuk le morzejelekkel, hogy aki
szeretné az állást, az kopogtatás nélkül jöjjön
be az irodába.”
Baán Izsák OSB

„A mérhetetlen fönség Atyát” (…) megvallja az Egyház, mindazok, akik hódolnak előtte,
akik éneklik neki: Szent vagy (…), dicsőségéről zengenek. Az Atyát kezdetektől fogva a
mindenség uralkodójának (Az apostolok levele, 160–170 körül), mindenhatónak (Dêr Balyzeh-i liturgikus papirusz, IV. század?), láthatatlannak és szenvedésre képtelennek (Tyrannius Rufinus: Expositio in symbolum, 404 körül), mindenek teremtőjének, a korszakok királyának és halhatatlannak (Hippo Regius-i hitvallás) hisszük. Valljuk a Quicumque hitvallás
nyomán, amely 430 és 500 között Dél-Franciaországban, talán Arles-ban keletkezett: Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a
Szentlélek.
Poitiers-i Hilarius Hymnum dicat turba fratrum (Mondjon himnuszt a testvérek sokasága)
kezdetű himnuszában Krisztus királynak énekel. A záróversekben olvassuk:
Hajnal előtt, testvérek sokasága, énekeljünk glóriát, / akinek jövendő, vég nélküli századáról tanulunk mi, / mi éneklők és kérlelők, akik hisszük a jövendőket, / és a mérhetetlen fenséget énekeljük
együttesen!
A magasztalás szentírási háttere elsősorban
a Zsoltárok könyvében található: „Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet
örökkön-örökké. Áldalak téged mindennap,
és dicsérem nevedet örökkön-örökké. Nagy
az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan.” (Zsolt 145,1b–3; vö. 2Krón 7,1–2; Jel
15,8) Másodsorban Pál apostol hálaimáját

idézzük: „Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a
kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek
őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy
tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket,
milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek
számára, és milyen mérhetetlenül nagy az ő ereje
fölöttünk, akik hiszünk.” (Ef 1,17–19) A Jézus
Krisztus Lelkében megismert Atya mérhetetlen fönségétől nem kell félnünk. „Íme, az Úr,
a mi Istenünk megmutatta nekünk dicsőségét
és nagyságát, hallottuk szavát a tűz közepéből, és megtudtuk, hogy ha szól is Isten az
emberhez, életben maradhat az ember.”
(MTörv 5,24) Hiszen „Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták
által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé
rendelt, aki által a világokat is teremtette, s
aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást
szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban”
(Zsid 1,1–3). Ezért is oly szép Jeruzsálemi Szent
Cirill (Kürillosz) tanítása az Atyáról: „Trónja az
ég, de a rajta ülő felülmúlja, lába zsámolya a
föld, de hatalma elér a föld alatti régiókba is”
(VI. katekézis 8.). „Hiszünk tehát a kifürkészhetetlen és elbeszélhetetlen egy Atyaistenben,
akit senki ember nem látott, egyedül az Egyszülött beszélt el” (VII. katekézis 11.).
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE

Szent András

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

Mint a világosság gyermekei…

November 30.

János evangéliuma szerint András
Hajdanán, amikor még kispap voltam, egy- ről szól. A titkokban elkövetett dolgainkról, egyike annak a két tanítványnak,
szer csaknem üres fülkébe ültem be a vonaton. amikről még beszélni is szégyen. Ugye, igyek- akik először követték Jézust. KezdetEgy nagyobbacska lány ült a sarokban, és vi- szünk eltitkolni a bűneinket, s azt sem szeret- ben Keresztelő János tanítványai közé
jük, ha mások figyelmeztetnek rá- tartozott, de amikor meggyőződött
dáman cseverészett az édesanyjájuk? Ám Isten előtt minden vilá- róla, hogy Jézusban megtalálták a
val. Én könyvet vettem elő, olvasgossá válik, előle semmit nem lehet Messiást, hozzá csatlakozott. Ezért
tam. Aztán észrevettem, hogy a
elrejteni. Nos, éppen ezért jó volna vitte el Jézushoz a testvérét, Simon
nagy fecsegés közepette valamit leésznél lenni, legyőzni a kísértést, Pétert is (Jn 1,35–42). A tizenkét
ejtett a lány. Jólnevelt fiatalemberként ugrottam, fölvettem, odanyúj- Érdemes tehát tar- nehogy bűn legyen belőle. Amint a apostol egyike.
A Márk-evangélium szerint Jézus
tottam neki. Nem nyúlt érte. Akkor tózkodni a horatiusi sivatagi atyák tanítják: a kígyót akvettem észre, hogy vak. Az aposto„carpe diem” hedo- kor kell elkapni, amikor még ép- maga hívta meg Simonnal és Zebepen csak kidugja a fejét a homok- deus fiaival, Jakabbal és Jánossal együtt
li szakasz (Ef 5,8–19) első mondatát
nista viselkedésmód- ból.
a Galileai-tó partján (Mk 1,16–20; vö.
éreztem megvalósulni: „Úgy éljeHarmadszorra pedig ezt a fi- Mt 4,18–22). András jelen van, amitek, mint a világosság gyermekei.” jától éppúgy, mint
Ez a kislány igyekezett úgy élni, a liberális „mindent gyelmeztetést kapjuk az apostoltól: kor Péternek, Jakabnak és Jánosnak
mintha világosságban élne, mintha szabad” szemlélettől „vigyázzatok tehát, hogyan éltek” az utolsó időkről beszél Jézus az
(Ef 5,15). S milyen érdekes, az Olajfák hegyén (Mk 13,3), és Fülöppel
nem lenne vak. Legalábbis ott és
evangéliumi kifejezés itt is megjele- ő viszi a pogányokat Jézushoz az
akkor ezt tapasztaltam. Persze
Szent Pál apostol nem a tényleges, hanem a nik: ne „esztelenül”, hanem bölcsen! Újra fel- utolsó napokban (Jn 13,22).
Az újszövetségi apokrif iratok,
lelki vakságról ad tanítást. Ahogyan az evan- idézhetjük a szakasz első mondatát: „Úgy éljegéliumban (Lk 12,16–21) Jézus sem azért ne- tek, mint a világosság gyermekei” (Ef 5,8). Ér- különösen az András cselekedetei sok
vezi esztelennek a gazdagot, mert gazdag, demes tehát tartózkodni a horatiusi „carpe di- részletet közölnek az apostol életéhanem mert gazdagságától elvakítva nem lát- em” hedonista viselkedésmódjától éppúgy, ről, de ezek történeti hitelessége naja meg a lényeget, nem Istenben akar gazda- mint a liberális „mindent szabad” szemlélettől gyon kérdéses. Az András cselekedetei
vagy a „minden mindegy, úgyis meghalunk” elbeszéli, az apostol milyen viszongodni.
Az apostol először tanítást ad „a világosság közömbösségétől. Világos és világosan látó ér- tagságok közepette vitte Krisztus
gyümölcseiről”. A „jóság, igazság és egyenes- telmünkkel fel tudjuk ismerni, „mi az Úr aka- örömhírét Örményország napégette
pusztaságain, Kurdisztán szakadéség” (Ef 5,9) valóban a világos látásunk gyü- rata”.
Mindez az Istennel való kapcsolatunkban, kos hegyein át a Fekete-tenger partmölcse, eredménye. Ha Jézust, „a világ világosságát” (Jn 8,12) követjük, ha valóban ke- az imádságban csúcsosodhat ki: „énekeljetek, jáig. Feltűnik a szkíták földjén is, és
resztényként élünk a világban, akkor mindez és mondjatok dicséretet szívetekben az Úr- hirdeti az evangéliumot a nomád pásztorok és konzul elé állítják, aki halálra ítéli. Biztosnak
vadászok sátraiban. Végigjárja Thrákiát és Gö- látszik a hagyománynak az az adata, hogy 60megérlelődik bennünk. A jóságban a jóságos nak” (Ef 5,19).
Ivancsó István rögországot, míg végül Achaiában Aegeas pro- ban az achaiai Petra városában keresztre feszíIstenről tudunk példát venni, és az ő jóságát
tették. Keresztjének szárait
sugározhatjuk másokra is. Az
nem derékszögben, hanem
igazság is ugyanilyen fontos.
vagy Szent Borbála szűz és vértanú em- átlósan ácsolták, ezért neveNOVEMBER 29., ADVENT 1. VAAki igaz ember, az becsületes,
léknapja (Barbara) – Iz 29,17–24 – Mt zik andráskeresztnek ezt a
annak nem kell sötétben buj- SÁRNAPJA (Ilma, Taksony, Filo9,27–31.
formát.
kálnia. Az egyenesség őszinte- ména – Iz 63,16b–17.19b; 64,1. 2b.3–8
DECEMBER 5., SZOMBAT (Vil(Az
alázatos
lélek
imája:
Bárcsak
megEreklyéit a IV. századtól
séget jelent. Ma is azt az emma, Csaba, Sába, Sebő) – Iz 30,19– Konstantinápolyban őrizték,
bert értékelik igazán, akinek nyílna az ég, és mennyei Atyánk elkülde21.23–26 – Mt 9,35 – 10,1.6–8.
majd 1208-ban erőszakkal
egyenes a gerince, nem haj- né az üdvösséget.) – 1Kor 1,3–9 (Urunk,
DECEMBER 6., ADVENT 2. VA- Amalfiba szállították. II. PiJézus
Krisztus
megjelenését
várjuk.)
–
long ide-oda az érdekei szeSÁRNAPJA (Szent Miklós püspök, usz pápasága idején, 1462rint. Érdemes megismernünk a Mk 13,33–37 (Legyetek éberek, mert
Leontina, Gyopárka) – Iz 40,1–5.9–10 ben a fejereklyét Rómába
nem
tudjátok,
mikor
érkezik
az
Úr!)
–
világosság gyümölcseit, hogy
(Készítsük az Úr útját a magunk és em- vitték. 1964-ben, a keleti és
valóban megérlelődjenek ben- Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend:
DECEMBER 2., SZERDA (Melinda, Au- bertársaink szívében!) – 2Pét 3,8–14 (Mi új nyugati Egyház kiengeszteHo 2 – ÉE 501, 413, Ho 2 – ÉE 4, Ho 126 –
nünk, az életünkben.
rélia, Vivien) – Iz 25,6–10a – Mt 15,29–37.
eget és új földet várunk.) – Mk 1,1–8 lődésének jeleként a pápa
Azután arról tanít az apos- ÉE 503, Ho 11 – ÉE 6.
DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK – Xa- (Keresztelő János hirdeti: Tegyétek egyenessé átadta a konstantinápolyi
NOVEMBER 30., HÉTFŐ – SZENT
tol, hogy ne vegyünk részt a
sötétség haszontalan cseleke- ANDRÁS APOSTOL ÜNNEPE (Andrea, véri Szent Ferenc áldozópap emléknap- az Úr ösvényeit!) – Zsolozsma: II. zsol- pátriárkának, és Petrába,
ja (Olívia) – Iz 26,1–6 – Mt 7,21.24–27.
tárhét – Énekrend: Ho 8 – ÉE 507, ÉE András vértanúságának hedeteiben (Ef 5,11). Hogy mik Andor) – Róm 10,9–18 – Mt 4,18–22.
DECEMBER 4., PÉNTEK – Damasz- 413, Ho 8 – ÉE 8, Ho 133 – ÉE 503, Ho 6 – lyére került vissza.
DECEMBER 1., KEDD – (Elza, Blanezek? Bár nem mondja meg
kuszi Szent János áldozópap és egyháztanító ÉE 10.
egyértelműen, mégis teljesen ka, Natasa) – Iz 11,1–10 – Lk 10,21–24.
L. K.
világos: a bűnös cselekedetek-
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Az Úr hívása
a kegyelmi időszakban

Imádkozzunk együtt ismét
napról napra
a járvány megszűnéséért!

2020. november 29.

Adventkezdő interjú Korzenszky Richárd tihanyi emeritus perjellel
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mi változik? Mi az, ami maradandó? Tulajdonképpen
minden újrakezdés folytatás, nem pedig valami egészen
új. A sötétségből a világosság felé haladunk, akkor is, ha
egészen advent végéig egyre rövidülnek a nappalok.
Már megtapasztaltuk, hogy a fény erősebb. Az élet hatalmasabb.
A költészet, az irodalom nyelvén mit jelent a várakozás?
– Nem szeretnék irodalomórát tartani. Hosszan lehetne beszélgetni arról, milyen fontos alapélmény az itt és
most, amelyből kell hogy kilátás nyíljon a jövőre. Tóth Árpádot idézem, az Új tavaszig vagy a halálig című versének
néhány sorát. Ezt írja:

Most itt ülök, roppant hegyek közt,
Betegen a többi beteg közt,
Múltnak háttal, halállal szemközt.
Lesz-e máskép? várjam? ne várjam?
Lassan szétszéled a homályban
Bitang jószágom, kedvem, vágyam.
Majd a vége felé rádöbben, hogy nincs magára hagyva:
S mégis, a csönd-paplanú télben,
Nagy nyugalom évadját élem Érzem, az Isten gondol vélem.
Mennyiben más keresztényként várakozni?
– Mire vársz? – szoktuk kérdezni. A várakozás és a jövő összefügg. Az emberi élet jövőkép nélkül értelmetlen.
A halál tulajdonképpen már akkor megkezdődik, amikor
valaki azt mondja: nincs tovább. A keresztény ember hitének alapja Jézus, akinek eljövetelére várt az egész világ.
Aki értelmet ad az életemnek, akivel találkozom minden
emberi találkozásban. Akinek embersége megnyitja a hívő számára az utat a végtelenbe, Isten felé.

Fotó: Kovács Tibor István

rácsonyban egyszerűen az ajándékozás, a család vagy a
szeretet ünnepét látják, nagyon nehezen tudnak majd
ünnepelni a kényszerű elszigeteltségben. Hiszen most elmaradnak majd a látogatások, a szélesebb körű családi
összejövetelek. Nehezebb lesz az ajándékok megvásárlása és személyes átadása is. Most nincs lehetőség arra,
hogy többen összejöjjenek, és felszabadultan ünnepeljenek, együtt örüljenek. Akik számára az ünnep Krisztus
születését jelenti, és nem a karácsonyfát vagy az adventi
koszorút, azok talán most másoknál könnyebben élik
meg, az ünnepet ebben a kényszerhelyzetben. A hívő
ember karácsonykor a közösséget éli meg, azokkal, akik
kétezer év óta emlékeznek Jézus születésére, erre a világot átalakító eseményre. Számukra nem jelent majd
olyan nagy veszteséget, hogy idén kevesebb lesz a személyes találkozás, és talán szerényebb lesz az ajándékozás. Mindez nem tudja elhomályosítani az ünnep lényegét. Mert a karácsony üzenete az, hogy „Velünk az Isten!”

A bencés hagyomány hogyan tekint a megtestesülés ünnepére,
illetve az oda vezető lelki útra?
Az adventi időszak a visszafogottság, a csend ideje is. Mi a lemondás értelme, lényege? Csupán az étkezés visszafogása ele– Talán sokak számára meglepő, hogy Szent Benedek gendő?
Regulájában nincs szó a megtestesülés ünnepéről. Isten
kereséséről van szó. A Krisztussal való találkozásról.
– Az ünnepre készülni kell. Szép szokás, hogy az emMindenkiben meg kell látni a minket meglátogató Krisz- berek ilyenkor általában alaposan kitakarítják a lakást. De
tust: a betegekben, a szegényekben, a jövevényekben, önmagunkban is rendet kell tennünk, el kell rendeznünk
öregekben, gyermekekben, minden rászoruló emberben, a dolgainkat. Nem elég, hogy elmegyünk a fodrászhoz és
a vendégekben. A karácsony tulajdonképpen a találko- megnyiratkozunk. Persze ez sem árt, de a bűnbánatra is
zás ünnepe. Minden emberi találkozás a Krisztussal való szükség van, és nem azért, mert az egyházi fegyelem
találkozás élményét jelentheti, ha érzékenyen és bátran megkívánja, hanem mert valóban szükséges és fontos. A
vállalom a találkozásokban rejlő kihívásokat.
találkozásra kívül-belül készülni kell. Az is lényeges,
Természetesen felemelő, lelket felüdítő az ünnep szép hogy végiggondoljuk, ki az, akin segíteni tudnánk, ki az,
liturgiája, a zsolozsma énekei, az Eucharisztia ünneplése. aki a környezetünkben szükséget szenved. Szolidaritás
Az ilyenkor visszatérő szövegek, dallamok hosszú időre nélkül nincs kereszténység. Hogyan tudnék békében ünelkísérik és erősítik az embert.
nepelni, ha körülöttem mások nyomorban élnek?
Adventi koszorút még azok is készítenek, akik nem is valláso- Adventben egyszerre várjuk Krisztus születését és második elsak. Hogyan tudjuk egyensúlyba hozni a szokást a készület lé- jövetelét. Az egyik inkább örömet, a másik sokakban félelmet
nyegével?
kelt. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni?
– Az adventikoszorú-készítés újkori, német eredetű
szokás, amely a XIX. században alakult ki. A karácsonyfa
sem tartozik az ünnep lényegéhez – karácsonyfát a XVI.
század óta állítanak Európában. Persze ez nem jelenti
azt, hogy az adventi koszorú, ez az asztali dísz ne segíthetne a várakozásban. Négy gyertya, négy hét – ahogyan
közeledik az ünnep, úgy teljesedik ki a fény. Az ünnepre
nem lehet beesni, készülni kell rá, és nem szabad elfelejtenünk a karácsony eredetét. „Nincs karácsony Corvin
nélkül” – hallom magamban most is a legalább negyven
évvel ezelőtti reklám szövegét, ami azt üzente: Rajta, vásároljunk, ajándékozzunk! A karácsonyi ajándékozás forrása az, hogy Isten megajándékozza az emberiséget Jézussal, aki konkrét időben, konkrét helyen született, és
aki örömhírt – evangéliumot – hozott az emberiségnek.
Ennek lényege, hogy a szétesőben lévő világban igenis
megvan a lehetőség arra, hogy újra közösséggé váljék az
emberiség. Van lehetőség arra, hogy elfogadjuk egymást,
bármennyire különbözőek vagyunk. Kibékülhet az ég a
földdel, ha készek vagyunk rá, hogy visszatérjünk Istenhez, és rádöbbenjünk, hogy nem mi vagyunk a világ, a
föld, az élet urai.
Hogyan befolyásolja a pandémia az idei adventi készületünket?
Megnehezíti? Vagy akár segítheti is az elcsöndesedést?
– A világméretű járvány miatt a karácsony profán ünneplése az idén nehéz lesz. Azok, akik számára hiányzik
a karácsonyi ünnep transzcendens dimenziója, akik a ka-

A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Titkársága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
a Magyar Kurír és az Új Ember
szerkesztősége, Böjte Csaba,
Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei,
valamint Fodor Réka missziós
orvos közös imafelhívását adjuk közre. A közvetített imaalkalmak november 16-án kezdődtek.
Kedves Barátaink!
A pandémia első hullámának
enyhülésekor, a tavaszi veszélyhelyzet végén, május 31-én közel
három hónap közös imádság után
úgy váltunk el egymástól, hogy
folytatjuk az imádságot, de bíztunk
abban, hogy hasonló célból nem
kell újra összejönnünk.
Most azonban ismét járványügyi
veszélyhelyzetben vagyunk, és ismét arra hívunk mindenkit, hogy
fejezzük ki együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedők felé, mindazok felé,
akik betegek. Imádkozzunk az elhunytainkért is, hazánkban és a határainkon túl. Mindenkit arra hívunk, hogy szólítsuk meg együtt Istent, aki életünk és hitünk forrása.
Aki mindig többet ad nekünk, mint
amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árassza ránk irgalmát, bocsássa meg nekünk, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már
kérni sem merünk, adja meg nekünk atyai jóságából.
Arra hívunk mindenkit, hogy a
járványveszély elvonulásáig a déli
imádság után fohászkodjunk együtt
mindennap Istenhez Erdő Péter bíboros, prímás imádságával, és kérjük a Szűzanya oltalmát Ferenc pápa felajánló imája segítségével.
A közös imát naponta 11.55-től a
Magyar Kurír YouTube-csatornáján
élőben közvetítjük a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templomból. Az imádságot a kihelyezett Oltáriszentség előtt Kuzmányi István
diakónus, főszerkesztő vezeti.
Csatlakozzanak imádságunkhoz!
Budapest, 2020. november 12.
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Titkársága, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, Magyar
Kurír és Új Ember szerkesztősége,
Böjte Csaba, Csókay András és
Szikora Róbert, a világesemény
hírnökei, Fodor Réka missziós orvos,
az Afréka Alapítvány megálmodója
*

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek
éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés
terjedésének, segítsék a betegség
megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást,
az orvosoknak és az egészségügy
munkatársainak erőt és áldást bátor
helytállásukhoz. Erősítsd bennünk
a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden
lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy
felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének
elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden
bűnünket, amit gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.
*

Ferenc pápa
felajánló imája

...melyben a járványügyi helyzetre tekintettel Szűz Máriára, az üdvösség és
a remény jelére bízta Róma városát,
Olaszországot és az egész világot:
Ó, Mária, te mindig az üdvösség
és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek
Egészsége, aki hitedben szilárdan
kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.
Római nép Üdvössége, te tudod,
mire van szükségünk, és biztosak
vagyunk abban, hogy gondoskodni
fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában, visszatérhessen közénk az
öröm és az ünneplés a mostani
megpróbáltatások után.

Erdő Péter bíboros, prímás

– Legyetek készen! Virrasszatok! – figyelmeztet benimádsága járvány idején
nünket többször is a Szentírás. Ha megtapasztaljuk a
tiszta ünneplés örömét, erőt kapunk ahhoz, hogy felkéMindenható Urunk, atyáink Istene!
szülten várjuk a találkozást, amely mindannyiunk száHálát adunk neked a világért,
mára homályban van. De hozzánk is szól a bátorító ige: amelyben lehetővé tetted az embeNe féljetek!
riség életét. Hálát adunk a teremtés
egész gazdagságáért és csodálatos
Hogyan tervezi az idei adventjét? Ha visszatekint az eddig törvényszerűségeiért. Hálát adunk
megélt évtizedekre, hogy látja, mit engedett el? És mit helyez a azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek
középpontba az idei készületében?
vagyunk arra, hogy világunkról és
– A mögöttem lévő évtizedek adventjei szinte mindig önmagunkról új és új felismerésekmunkás időszakok voltak. Hivatásomból fakadóan a fel- re jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és
adatom az volt, hogy segítsek másoknak felkészülni az
ünnepre. Nagyon sok helyen tartottam adventi beszéde- közösségben is harcolhatunk megket, elmélkedéseket. Sok csoporttal, közösséggel talál- maradásunkért és azért, hogy élekozhattam ilyenkor személyesen. Az ünnepi szolgálatok tünk egyre szebb és tartalmasabb
után aztán tudtam lazítani, igazán csendben lenni, és legyen. De mindennél inkább köhagyni, hogy bennem is visszhangozzék a pásztoroknak szönjük neked, hogy örök életre
szóló üzenet: „Nagy örömöt hirdetek nektek!” Most hívtál meg minket, és Krisztus
mindannyian be vagyunk zárva valamiképpen. Több idő Urunk megváltó halála és feltámajut a csendre, az elmélyülésre. Ugyanakkor a technika ki dása által utat nyitottál nekünk az
is szélesítette a lehetőségeket: nem is tudom, hány helyre örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapákértek tőlem adventi-karácsonyi írást, elmélkedést. De
ami a legfontosabb: nagyon várom, hogy felhangozzék a sok érnek minket, amelyek ellen a
karácsonyi ének, bármilyenek legyenek is a körülmé- magunk erejéből teljesen biztos vények: „Fel nagy örömre, ma született / aki után a föld delmet még nem találunk, átéljük,
hogy végül is mindig a te kezedben
epedett…”
Kuzmányi István van az életünk.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy
felismerjük és elfogadjuk az Atya
akaratát, és megtegyük, amit Jézus
mond majd nekünk, aki magára
vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen
bennünket a feltámadás örömére.
Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek
Szent Szülője, könyörgésünket meg
ne vesd szükségünk idején, hanem
oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott
Szűz!
Fotó: Vatican News
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A szolgálat lehetősége
Palánki Ferenc ötéves főpásztori munkájáért adtak hálát Debrecenben
Palánki Ferenc püspök kinevezésének és beiktatásának ötödik
évfordulója alkalmából, november 13-án szentségimádással és
szentmisével egybekötött lelkinapon adtak hálát a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának dolgozói a főpásztor szolgálatáért. A szentmisét a megyéspüspök mutatta
be a debreceni Szent Anna-székesegyházban.
Felföldi László, akit Ferenc pápa november 18-án a Pécsi Egyházmegye
püspökévé nevezett ki, a hálaadó
lelkinapon még általános püspöki
helynökként vett részt. A szentségimádás előtt arra biztatta az esemény
résztvevőit, hogy elsősorban Isten nekik szóló üzenetére találjanak rá, mert
ha az ember személyes élete rendben
van, akkor tudja jól szolgálni a közösséget is.
Felföldi László az elmélkedésében
úgy fogalmazott: az ember életének
egyetlen lehetősége a szolgálat. A teremtett világban minden egymást
szolgálja, az emberi élet boldogsága
vagy boldogtalansága is ezen múlik. A
természet és benne az ember feszültségre lett teremtve, amely eredendően
az életet szolgálja, és nem a békétlenséget vonja maga után.
Legyünk jelen a sorsunkban, találjunk rá életünk biztonságára és örömére, és amit el kell viselnünk, azt viseljük el békében. Ez tesz majd képessé
bennünket arra, hogy életünkben,
munkánkban, hitünkben és szenvedéseinkben is gyümölcsözők legyünk –
mondta Felföldi László.
A szentmisében Palánki Ferenc hálát adott megyéspüspöki szolgálatáért,
megköszönte munkatársai segítségét,
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek volt a főcelebránsa a
gyászmisének, amit november 17-én mutattak be
az október 25-én elhunyt
Bolberitz Pál római katolikus pap, Széchenyidíjas egyetemi tanár lelki
üdvéért a budapest-felsővízivárosi Szent Annatemplomban. Az elhunyt
hamvait ezután a templom urnatemetőjében helyezték el. A szertartást
online közvetítették a plébánia YouTube-csatornáján.
Bolberitz Pál Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem egykori filozófiaprofesszora, pápai prelátus, apostoli protonotárius, címzetes apát, a Szuverén Máltai Lovagrend tiszteletbeli konventuális káplánja,
a Szent István Tudományos
Akadémia elnöke, a Magyar
Kolping Szövetség örökös tiszteletbeli prézese életének 80.,
áldozópapságának 55. évében,
hosszan tartó betegség után,
október 25-én hajnalban hunyt
el Budapesten, a XXIII. János
Szeretetotthonban.
A budapest-felsővízivárosi
Szent Anna-templomban az
érte mondott gyászmisét a járványhelyzetre való tekintettel
zárt körben, az asszisztencia
és a család jelenlétében tartották meg. A szertartáson többek között Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
elnöke és Kuminetz Géza, a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem rektora koncelebrált.
A gyászmise elején Erdő
Péter bíboros a következőket

helytállását, figyelmességét, szeretetét
és áldozatát, s kérte Isten áldását
mindannyiuk életére és szolgálatára.
A főpásztor hangsúlyozta: Isten
meghívott, ezért hagynunk kell, hogy
átformáljon minket, és rajtunk keresztül másokhoz is eljusson. „Az az én
parancsom, hogy szeressétek egymást,
amint én szerettelek benneteket” (Jn

15,12). A püspök Szent János apostol
szavait idézve hangsúlyozta: ez a mondat nem tanács, hanem parancs. Ennek
ellenére sokszor megfeledkezünk az
igazi hivatásunkról, küldetésünkről.
Ahogyan a munkánkat végezzük, ahogyan odafordulunk egymáshoz, abban
mindig meg kell nyilvánulnia a szeretetnek – fogalmazott Palánki Ferenc. –
Beszélhetünk arról is, hogy bizonyos
helyzetekben kinek van igaza, de igazából az a kérdés, hogy ki tud jobban
szeretni. Jézus a kereszten nem átkozódott, hanem egyszerűen csak szeretett.
Isten nem csak van, hanem mindenben jelen van, bármit teszünk, bárhová
megyünk, bármilyen nehéz feladatot
végzünk. Ha így gondolkodunk, akkor
nem sodornak el a hétköznapok, és a
végítélet napján bennünket is „fölvesz-

nek” majd, mint a két asszony közül az
egyiket – utalt a püspök a napi evangéliumban szereplő két asszonyra, akik
mindketten őröltek, s amikor az Emberfia megjelent, az egyiket fölvették, a
másikat otthagyták (Lk 17,34). Mi volt
a különbség kettejük között, akik
ugyanazt a munkát végezték? – tette fel
a kérdést a püspök. A különbség a lelkületükben volt, abban, hogy
mennyire figyeltek Isten jelenlétére.
Palánki Ferenc végül felidézte a beiktatási beszédében elhangzott ígéreteit, és úgy fogalmazott: a személyes kapcsolatok
ápolása, a családok megerősítése, az ökumené segítése, a karitatív munka továbbra is fontos
szerepet tölt be majd az életében
és megyéspüspöki szolgálatában. „Mindennap úgy kell végeznünk a feladatunkat, hogy
tudjuk: Isten itt van. Belőle kell
erőt merítenünk, ő a mi végcélunk. Parancsára, példájára szeressük
egymást, szem előtt tartva Szent Ágoston intelmét: Istent önmagáért, egymást
pedig Istenért kell szeretni.”
A lelkinap befejezéseként a püspöki
hivatal munkatársai néhány perces képes összeállítást vetítettek az elmúlt öt
év eseményeiről, eredményeiről.
***
Ferenc pápa 2015. szeptember 21-én
nevezte ki Palánki Ferenc egri segédpüspököt a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye püspökévé. A beiktatási
szentmisét 2015. november 14-én ünnepelték a debreceni Szent Anna-székesegyházban.
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Megújult Mátraszentimre
temploma
A felújított mátraszentimrei
Szent Imre-templomot november 13-án szűk körű
szentmise keretében Ternyák
Csaba egri érsek áldotta meg.
A Kékes Online tudósítása szerint a főpásztor a beszédében így
fogalmazott: „Itt, az ország tetején, ebből a Szent Imréről elnevezett templomból messzire lehet
látni: a múltba és a jövőbe is. Itt,

ezen a magaslaton örömmel telik
meg a szívünk, és felül tudunk
emelkedni a mindennapi gondokon. Ebben a templomban azokat
a szenteket is ünnepeljük, akiket
nemzetünk adott a világnak, az ő
életpéldájuk segít nekünk a boldogulásban. A múltban és a jelenben is az evangélium adja ehhez
a szükséges alapot, és mi lelkesedéssel követjük a szentek útját.”
Ternyák Csaba érsek hangsúlyozta: Mátraszentimrén kitűnő
egyetértésben élnek együtt a szloForrás: Debrecen-Nyíregyházi vákok és a magyarok. A szlovák
Egyházmegye közösség is hozzájárult a tempFotó: Kovács Ágnes lom felújításához.

Az ünnepségen a szlovák–magyar együttélést méltatta Soltész
Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is. Rámutatott: a helyi szlovák nemzetiség a magyarsággal közös értékeket őriz. Mindkét közösség életében fontos a hagyományok
ápolása, a nyelv és a kultúra, a
kereszténység és az Egyház erősítése.

A kormány a templom felújításához szükséges húszmillió forinton felül az elmúlt években támogatást nyújtott a település iskolájának korszerűsítésére, és tízmillió forinttal hozzájárult a mátraszentimrei közösségi ház megépítéséhez is – hangsúlyozta a politikus.
A templom szentélyében Kákonyi Asztrik ferences szerzetes szemet és lelket gyönyörködtető
freskója még restaurálásra vár.

Az igazságra tanított sokakat
Eltemették Bolberitz Pál ﬁlozóﬁaprofesszort
mondta: „Szomorúan állunk
kedves pap testvérünk urnájánál. Kérjük Urunkat, hogy bocsássa meg minden botlását,
amit elkövetett, és jutalmazza
meg munkásságáért, mindazért, amit papként, tudósként Egyházunk közösségéért
elvégzett.”
Erdő Péter bíboros a homíliáját a következő szavakkal
kezdte: „Ha vele halunk meg,
vele élni is fogunk, ha kitartunk mellette, vele uralkodunk.”
A Timóteusnak írt második
levélben olvashatók ezek a sorok, melyek bátorítást jelentenek. Biztatást adnak a híveknek a nehéz körülmények között, olyan ellenséges légkörben is, amely a vértanúsághoz
vezethet. Kicsendül belőlük a
megkeresztelt ember megbonthatatlan egysége Krisztussal, aki meghalt és feltámadt. A Timóteushoz írt második levélnek ez a részlete a
keresztény kitartás himnusza,
amely Krisztus örök hűségén
alapul. Ő ugyanis mindig hűséges marad, mert magát meg
nem tagadhatja (2Tim 2,13).
Van tehát valami, amit Isten nem tehet meg? Igen, mert
ez a lehetetlenség nem a mindenhatóság korlátozása. Ahogyan Szent Ágoston írja: Az
egyetlen dolog, amit a Mindenható nem tehet meg, az,
amit nem akar. Mert lehetetlen, hogy az igazságosság
akarja a méltánytalanságot, a

bölcsesség az ostobaságot, az
igazság a hazugságot. (Vö.
Sermones 214,4.) Ugyanígy lehetetlen az is, hogy Isten, aki
maga a szeretet, hűtlenül cserben hagyja az embert. Csak az
ember élhet vissza annyira a
szabadsággal, hogy elutasítja
Isten szeretetét.
Bolberitz Pál pap testvérünk, apostoli protonotárius,
egyetemi tanár életét Isten hűséges szeretete kísérte. Elevenen őrizzük határozott egyéniségének emlékét. Rá valóban igaz, hogy „az igazságra
tanított sokakat”. Az általa felismert filozófiai igazságot és
az Egyház egyértelmű tanítását világosan, kijelentő módban képviselte.
Kápláni évei után Rómában
is tanulhatott, tanár és elöljáró
volt az esztergomi szemináriumban, majd a budapesti Hit-

tudományi Akadémián Paskai
László utódaként az 1. számú
Keresztény Bölcseleti Tanszék
vezetője lett. Papnövendékek
és világi hallgatók nemzedékeit nevelte. Elismert szónok
volt. Konferenciabeszédei, katekézisei sokakat vonzottak.
Papi egyéniségével, világos tanításával nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a Hittudományi
Kar hallgatói és a katolikus értelmiségiek szélesebb körei
hűségesek maradjanak a hitükhöz, és bátran, érvekkel
alátámasztva meg is vallják a
meggyőződésüket. Maga is
ezt tette. Példát mutatott tanítványainak a keresztény filozófia, az értelem és a hit közötti
párbeszéd, a Katolikus Egyház és a magyar nemzet szolgálatából. Ugyanakkor jó humorú, barátságos kollégát is
tisztelhettünk benne.

Gimnáziumi osztályfőnöke
Antall József volt, aki a rendszerváltozás után Magyarország első miniszterelnöke lett.
A tanár-tanítvány kapcsolat
később személyes barátsággá
alakult. A haldokló miniszterelnököt kérésére Bolberitz
atya készítette föl a hosszú útra. Ő mondta el temetésén az
emlékezetes gyászbeszédet is,
melyben idézte Antall József
utolsó szavait: „Keresztény
Magyarországot akartam.”
Bolberitz professzor tagja volt
a Máltai lovagrendnek, de a
rendszerváltozás után tevékenyen részt vállalt a Magyar
Kolping Szövetség újjászervezésében és lelkiségének alakításában is. Részt vett a Szent
István Akadémia szervezésében és a Communio című folyóirat újraindításában.
Nyugalomba vonulása után
súlyos betegségét türelemmel,
hívő lélekkel viselte. Mindig
fontos volt számára a papság,
Krisztus és az Egyház szolgálata. Nem volt ez a szó szoros
értelmében vett vértanúság, de
tanúság volt, a betegséget
Krisztussal elvállaló, hívő ember tanúsága.
Bár hosszú időn át tartott a
betegsége, emberileg szólva
próbára is tette a türelmét,
mégis hirtelen érkezett el a
halál. Őszinte szívvel elmondhatjuk Pál pap testvérünkről,
hogy Krisztussal közösségben
halt meg, vele együtt kitartóan viselte az élet terhét, és hű-

Forrás: Kékes Online, MTI
Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala
séges maradt papi hivatásához.
Amikor ma kérjük számára
Isten megbocsátó irgalmát,
azért imádkozunk, hogy teljesedjék be rajta Dániel próféta
ígérete: „Akik az igazságra tanítottak sokakat, ragyogni
fognak örökkön örökké, akár
a csillagok” (Dán 12,3). Adj,
Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki! – zárta beszédét a bíboros.
*
A szentmise után Bolberitz
Pál hamvait gyászszertartás
keretében elhelyezték a Szent
Anna-templom kriptájában.
Bolberitz Pál 1941. szeptember 15-én született Budapesten. Papi hivatása a budapest-felsővízivárosi Szent Anna Plébánia területéről indult,
majd tanulmányait a Toldy
Ferenc Gimnáziumban és a
budapesti Hittudományi Akadémián végezte. 1966-ban
szentelték pappá. Szentendrén
és Budapest-Szentimrevárosban szolgált káplánként. 1973tól az esztergomi szeminárium tanára volt, majd 1974 és
1976 között Rómában tanult,
ahol filozófiából szerzett doktorátust a Pápai Gergely Egyetemen. 1978-tól tanszékvezető
professzor lett a budapesti
Hittudományi Akadémián,
amely később a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karává alakult át.
Egyetemi tanári habilitációját
2003-ban szerezte meg. A Hittudományi Kart 1988 és 1990,
1992 és 1994, majd 1994 és
1996 között dékánként vezette.
Körössy László
Fotó: Merényi Zita
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II. Tavadrosz kopt pátriárka üzenete

Nem a közösségi médiával jutunk be
a paradicsomba
Nyilvánvalóan nem a közösségi hálózatok vagy a közösségi média nyitja meg a ma embere előtt a paradicsom kapuit – hangsúlyozta II. Tavadrosz kopt ortodox
pátriárka november 16-án, az egyiptomi AlexandriaPharos Rotary Club képviselői előtt elmondott beszédében.
A közösségi hálózatok és az örök élet különös kapcsolatára
is kitért a pátriárka, mégpedig Néri Szent Fülöp híres mondata
nyomán: „A mennyországot választom!” Úgy fogalmazott, a
közösségi média „kétélű fegyver”, olyan, akár egy kés, amit
helyesen, de helytelenül is használhatunk. Utóbbi esetben
romboló erő lehet, képes ártani az embereknek, és szétszaggathatja a társadalom szövetét. „Minden ember megkapja Istentől az idő
ajándékát, huszonnégy órát egy nap.”
Ám ha életünk java részét a közösségi
hálón töltjük, amint számos fiatal teszi
– mondta a pátriárka –, akkor ezt a kincset végül eltékozoljuk a semmire. Korunkban „nem mindenki kerülheti el a
modern technikai eszközök használatát a mindennapi élet során. De bölcsen
kell bánnunk ezekkel, anélkül hogy
túlzásba esnénk” – fogalmazott a pátriárka.
A Kopt Ortodox Egyház már régóta
figyeli, milyen hatással van a közösségi háló és a közösségi
média terjeszkedése az egyházi közösségek életére.
Az elmúlt hónapokban felhívták a figyelmet arra, hogy a
közösségi háló számos visszaélésre ad lehetőséget. Ezt bizonyítja az is, hogy az interneten több esetben férfi és nő szerzetesek nevét felhasználó hamis profilok jelentek meg, melyeket csalások szervezéséhez, engedély nélküli pénzgyűjtéshez
használnak fel, máskor pedig arra, hogy lányokat toborozzanak prostitúciós hálózatok számára.
A nyilvánosságra hozott hamis profilok között szerepel a sivatagi Szent Demiana-kolostor, egy nem létező Aghaby nővér és
egy szintén kitalált Samayel nevű szerzetes profilja. Ez utóbbi a
követőivel és a Remete Szent Tamás-kolostor egyik szerzetesétől
ellopott fénykép segítségével keltette a hitelesség látszatát.
Az internetes visszaélések a szélhámosok tevékenységét és
az egyházi tartalmak manipulálását segítik, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy szabad teret kapjon az egyre növekvő

egyházi nárcizmus. Ezek a jelenségek, melyekkel a vallási közösségeknek szerte a világon szembe kell nézniük, úgy tűnik,
az utóbbi időben különös aggodalommal töltötték el a keleti
keresztényeket. Egyiptomban a kolostora falai között két évvel ezelőtt meggyilkolt Anba Epiphanius kopt ortodox püspök
tragikus esete és a bűntény elkövetésével gyanúsított szerzetes letartóztatása felgyorsította azt a folyamatot, amelyet a
Kopt Ortodox Egyház a szerzetesi élet rendjének meghatározása érdekében indított. A Kopt Ortodox Egyház szent szinódusának kolostorokért felelős bizottsága már néhány nappal
Epiphanius püspök meggyilkolása után, 2018 augusztusában
tizenkét pontos szabályzatot adott ki II. Tavadrosz pátriárka
aláírásával. A dokumentumban, amely a Kopt Ortodox Egyházban szerzetesi életet élő valamennyi
személyre nézve kötelező érvényű, többek között azt kérték a szerzetesektől,
hogy szüntessék meg személyes fiókjaikat és a közösségi médiában vezetett
blogjaikat, amelyek kritikus szemmel
nézve legfőképpen „zavaros eszmék”
terjesztését és az énközpontúság táplálását szolgáló eszközöknek tekinthetők.
Több mint két évvel ezelőtt a káld
pátriárka üzenetet tett közzé a hivatalos
csatornáin, melyben igyekezett eloszlatni a hívek és az olvasók félelmeit azokkal az Egyház és a keresztény közösségek életéről szóló, félrevezető és manipulatív megnyilatkozásokkal kapcsolatban, amelyek a világhálón terjedtek. 2018 áprilisában a Maronita Egyház közzétette Az igazság, amely felszabadít és egyesít című dokumentumát, amelyet valódi
doktrinális és lelkipásztori kézikönyvként mutattak be. Célja,
hogy inspirációt és eligazítást nyújtson a katolikus hittel és az
Egyház tanításával kapcsolatos megnyilvánulásokhoz. Amint
az a bevezetőben is szerepel, a dokumentum megfogalmazása azért vált szükségessé, mert a doktrinális kérdésekről szóló, a közösségi médián keresztül is gerjesztett viták egyes esetekben éles hangnemet ütöttek meg, és stílusuk összeegyeztethetetlen volt az egyházi közösség által javasolt kritériumokkal, így könnyen kétkedést és zavart kelthettek a hívek
körében.

Ismét élő rózsafüzér a Szent Péter-bazilikából

A Vatican News élő videóadásban közvetíti a rózsafüzér
imádságot, amelybe hétfőtől szombatig minden délben bárki
bekapcsolódhat. A kezdeményezés március 11-én indult annak érdekében, hogy a járvány idején lehetőséget teremtsen a
híveknek a közös imára. A Szent Péter-bazilikából egészen
május 29-éig közvetítették a Comastri bíboros által vezetett
rózsafüzér imákat.

A pápa vatikánvárosi helynöke akkor úgy nyilatkozott,
hogy a járvány idején együtt imádkozott szentolvasó sok ember szívét megváltoztatta. A tavaszi két hónap alatt legalább
másfél millió ember követte az élő imádságokat, és levelek
ezrei érkeztek a bíboroshoz a hívektől, akik nap mint nap
együtt mondták vele a rózsafüzért. „Ilyen döbbenetes számú
hallgatóságot soha nem tudtam volna elképzelni” – vallotta
meg a bíboros. A kezdeményezés sok embert megérintett.
„Az ima a legszebb dolog, amit tehetünk ebben az életben,
mert összeköt minket az Úrral” – mondta a bíboros.
Tavasszal hatvanhat alkalommal közvetítették a Szent Péter-bazilikából a rózsafüzér imát. A vatikánvárosi pápai helynök később úgy nyilatkozott, bármikor azonnal újrakezdené

Francia püspökök
a szentmisék
nyilvánosságáért
Jean Castex francia miniszterelnök és Gérald Darmanin
belügyminiszter november 16-án találkozott a francia katolikus püspöki konferencia elnökével, Éric de MoulinsBeaufort reimsi érsekkel és Hugues de Woillemont püspökkari titkárral, valamint más vallások magas rangú
képviselőivel.
A megbeszélésre azután került sor, hogy november 14–15én hívek csoportjai országszerte tüntetéseket szerveztek: öszszegyűltek templomaik előtt,
és kérték a hatóságoktól, hogy
tegyék lehetővé a nyilvános
szentmisék bemutatását. A
kormány szerint azonban a körülmények miatt ez nem lehetséges.
„A jelenlegi egészségügyi
helyzetben nem lehet újraindítani a nyilvános vallási szertartásokat” – fogalmazott Jean
Castex miniszterelnök. Ugyanakkor felkérte a belügyminisztert, hogy a vallások képviselőivel együttműködve „haladéktalanul dolgozza ki azokat az
előírásokat, amelyek hatálybalépésével december 1-jétől lehetővé válik a szertartások
ellenőrzött újraindítása”. Hozzátette: „feltéve, ha az egés-

séért tett erőfeszítésében” – fogalmaz a sajtóközlemény.
*
Tüntetések, imák, rózsafüzér és szlogenek. Húsz francia
városban november 14–15-én
katolikusok százai gyűltek öszsze templomaik előtt az esős
időben, hogy a nyilvános
szentmisék újraindításának lehetőségét kérjék a politikai és a
polgári hatóságoktól. A hívek
azután vonultak utcára, hogy
az Államtanács elutasította a
francia püspöki karnak a nyilvános szentmisék felfüggesztése elleni fellebbezését. A demonstrációt a Pour la Messe (A
szentmiséért) elnevezésű társaság (https://www.pourlamesse.fr)
hirdette meg, mely azért jött
létre, hogy a nyilvános szentmisékért küzdjön. A szervezet
petíciót indított, amivel közvetlenül Emmanuel Macron köztár-

zségügyi körülmények ezt
megengedik” – szerepel a sajtóközleményben, amit a találkozó után adott ki a francia
püspöki konferencia.
A szertartások újraindításával kapcsolatban a francia püspöki kar már bemutatta azokat
a részletes egészségügyi protokollokat, melyek garantálják a
lehető legbiztonságosabb körülményeket. Hamarosan ismertetik a más lelkipásztori tevékenységek, például a hívők
jelenlétében megtartott hittanórák újraindítását lehetővé tevő szabályok tervét is.
„A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány arra törekszik, hogy a karácsonyi időszakra megteremtse a lehető
legjobb higiéniai és egészségügyi körülményeket” – olvasható a francia püspökök sajtóközleményében.
A Katolikus Egyházat képviselő Éric de Moulins-Beaufort és Hugues de Woillemont,
valamint más vallások vezetői
a találkozón a miniszterek elé
tárták a hívek várakozásait. A
francia püspöki konferencia
sajtóközleménye a következőképpen zárul: a püspöki kar tudatában van „sok hívő csalódottságának és türelmetlenségének, de meggyőződése, hogy
a katolikusok meg tudnak küzdeni ezzel a várakozással és hiánnyal. A kormány felelősséggel tartozik az ország egészségügyi helyzetéért, és el kell fogadnunk, hogy ebben nekünk
is szerepünk van. Az egészségügyi előírásokat tiszteletben
tartva az Egyház részt vállal a
nemzetnek a járvány leküzdé-

sasági elnökhöz fordul a nyilvános szentmisék engedélyezéséért.
„Elnök úr, a nizzai támadás
után imádkozni szeretnénk!
Egy olyan pillanatban, amikor
a katolikusok kerülnek a célpontba ebben az országban,
szeretnénk eltemetni a halottainkat, megkeresztelni a gyermekeinket, elkísérni a betegeinket, és összegyűlni a papjaink körül. Nem csak kenyérrel
él az ember, ezért szeretnénk
összegyűlni és imádkozni” –
fogalmaznak a felhívásukban.
Az interneten közzétett petíciót már több mint százezren
írták alá. A francia belügyminiszter a hétvégi tüntetésekre
Twitter-üzenetben válaszolt:
„Megértem a fájdalmukat.”
Egyúttal bejelentette, találkozót
hívnak össze a vallások képviselőivel, hogy „áttekintsék, mik
a vallásgyakorlásnak azok a
módjai, melyek összhangba
hozhatók a higiéniai és egészségügyi előírásokkal”.
*
Franciaországban november
3-án függesztették fel a hívek
részvételével tartott szertartásokat, miután a kormány újabb
megszorító intézkedéseket hozott a Covid–19-járvány második hullámának visszaszorítására. A döntést később az Államtanács is megerősítette, és
elutasította a püspökök fellebbezését. Egyelőre december
1-jéig nem lehet nyilvános
szentmisét bemutatni Franciaországban.

Forrás és fotó: Fides
Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Sok ember szívét megváltoztatta
Mivel a járvány újbóli előretörése miatt számos országban ismét korlátozták a nyilvános szentmiséket, a pápa
vatikánvárosi helynöke november 12-étől megint élő
közvetítés keretében imádkozza a rózsafüzért minden
délben a Szent Péter-bazilikában. Angelo Comastri bíboros az első alkalommal azt kérte Istentől az imádságban: könyörüljön az emberiségen a próbatétel idején.

7

KITEKINTŐ

a közös imákat, ha a körülmények alakulása ezt szükségessé
tenné. Most, hogy a járvány ismét súlyossá vált, Comastri bíboros nagy örömmel és bizalommal tér vissza a közvetített
rózsafüzér imádsághoz, amelyet a Szent Péter-bazilika Szent
József-szárnyában végez, az Oltáriszentség előtt.
„Jézus Krisztus Urunk, aki jelen vagy a legszentebb Oltáriszentségben, imádunk téged itt és a világ valamennyi templomában. Áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot” – kezdte az imádságot a bíboros november
12-én. Majd a Szűzanyához fordult: „Szeplőtelen Mária, drága Édesanyánk! Elborít minket a szenvedés a járvány terjedése miatt, és gondolatban bizalommal hozzád fordulunk. Esdd
ki az Úrtól, hogy lépjen közbe, és mutassa meg nekünk végtelen irgalmát. Mi nem vagyunk méltók, hogy hozzá fohászkodjunk ezért, hiszen Isten sok energiát adott nekünk, mi pedig bombákká alakítottuk azt. Isten kezet adott nekünk, hogy
segítsünk egymáson, de mi gyakran inkább ütünk vagy lopunk vele. Isten nyelvet adott nekünk, hogy áldást mondjunk, mi pedig gyakran átkozódunk, bírálunk, rágalmazunk
vele. Isten megadta nekünk a szeretet képességét, ám mi besároztuk a szeretetet, közönséges és önző szeszéllyé tettük. Isten értelmet adott nekünk, hogy csodálattal olvassuk a teremtés könyvét, mi pedig gyakran arra használjuk az eszünket,
hogy kizsákmányoljuk és próbára tegyük a teremtés erőit.
Önnön kezünkkel büntetjük magunkat. Szeplőtelen Mária,
drága Édesanyánk! Fordítsd felénk irgalmas tekinteted, és
vidd el az Úrhoz őszinte megbánásunk könnyeit!”
Mint minden csütörtökön, most a világosság titkait imádkozta a bíboros. A titkok előtt rövid elmélkedést mondott,
emlékeztetve arra, hogy a „bűn az emberiség valódi szerencsétlensége, és csak Jézus üdvözíthet minket. Isten szeretet,
Isten irgalmasság és végtelen jóság. Örömmel bocsát meg nekünk, ha megnyitjuk előtte a szívünket.”
A rózsafüzér elimádkozása után a Loretói litánia következett. Angelo Comastri bíboros az áldás előtt még arra buzdította a híveket, hogy az imádságot jó cselekedetekkel tegyék
gyümölcsözővé.
A Szent Péter-bazilikából imádkozott rózsafüzért hétfőtől
szombatig minden délben élőben követhetik a hívek a Vatikáni Rádió honlapján keresztül is.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
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A járvány megfékezéséért
Székely János püspök: minden nyitott szívű emberre számítunk
A Misszió Tours és a hargitafürdői
pálos közösség arra kérte Székely
János szombathelyi megyéspüspököt, számos korábbi zarándoklat
lelkivezetőjét, hogy írjon egy imát
a járvány idejére. Az imádságot és
a kezdeményezők felhívását közreadjuk.

PANNONHALMI BENCÉSEK

Továbbra is várják
az imaszándékokat
A Pannonhalmi Főapátság szerzetesközössége vállalja,
hogy a reggeli imádságban és az esti szentmisén a szerzetesek megemlékeznek azokról az emberekről és szándékokról, akiket és amelyeket a hívek rájuk bíznak.

Ima a járvány megfékezéséért
Mennyei Atyánk!
A te irgalmas szívedhez sietünk a járvány napjaiban. Bocsásd meg nekünk,
hogy mohóságunkkal megsebeztük teremtett világodat. Bocsásd meg, hogy
gyakran felszínes rohanás volt az életünk.
Taníts minket a csendre, az elmélyülésre.
Tanítsd a családokat, hogy újra felfedezzék a közös imádság ajándékát! Segíts
minket, hogy a járvány idején ne a félelem,
hanem a benned való bizalom és a másoknak való segítés vágya töltsön be minket.
Támogasd mennyei erőddel és védd meg
az orvosokat és az ápolókat, adj gyógyulást és bátorítást a betegeknek, add, hogy
a haldoklók érezzék a közelségedet, az elhunytaknak pedig add meg, hogy beléphessenek a te örök szereteted országába.
Boldogságos Szűzanya, akit Édesanyánkul rendelt Krisztus a kereszten,
állj anyai szereteteddel minden szenvedő
mellett!
Szent II. János Pál pápa, az irgalmasság titkának apostola, könyörögj Egyházunkért és az egész világért! Amen.

2020. november 29.

koznánk, akár az irgalmasság rózsafü*
Minden nyitott szívű embert szeretettel zéréhez kapcsolódóan is. (Az imát a hargitafürdői pálosok jóvoltából november
hívunk!
22-én, vasárnap délelőtt élőben követhetAz idei évben még nagyobb szüksé- ték a hívek a Misszió Tours Facebook-olgünk van arra, hogy félelmeinket le- dalán.)
Imádkozzunk együtt a járvány megféküzdve megerősödjünk a hitünkben.
Székely János püspök fenti sorainak se- kezéséért!
gítségével most kézen fogjuk és közös
Közös imával:
imádságra hívjuk Önöket. Szeretnénk, ha
Budai László ügyvezető igazgató
ezt a kérésünkre írt fohászt november
Fotó: Lambert Attila
22-étől mindennap minél többen elimád-

A monostort alapító
Szent István király rendeléséből a Pannonhalmi Főapátság szerzetesei mindennap imádkoznak Magyarországért: pro stabilitate regni
nostri, azaz az ország fennmaradásáért, sértetlenségéért, ahogyan a monostor kiváltságlevelében olvasható.
A pannonhalmi bencések
márciusban, a koronavírusjárvány első hullámának idején új vállalást is tettek: a reggeli és az esti imádságban,
valamint a szentmisén megemlékeznek mindazokról az
emberekről, illetve ügyekről,
szándékokról, akiket és
amelyeket a hívek rájuk bíznak.
A röviden megfogalmazott
kéréseket, szándékokat névvel
vagy név nélkül a főapátság
honlapján elérhető űrlapon keresztül lehet eljuttatni a szerzetesközösséghez: https://pannon
halmifoapatsag.hu/imaszandek/
Március 21. óta, amikor lehetőség nyílt imaszándékok

küldésére, 1470 kérés érkezett
az apátságba, több mint ötezer különböző szándékkal.
A pannonhalmi bencések
köszönik a bizalmat. „Az irgalmas Úr hallgassa meg kéréseinket” – teszik hozzá a felhívásukhoz
Forrás és fotó:
Pannonhalmi Főapátság

A szociális munka napja
Háláját fejezte ki Szocska Ábel püspök az ágazat dolgozóinak
A szociális munka napján, november 12-én Szocska A. Ábel
nyíregyházi megyéspüspök elismerő okleveleket adott volna
át az egyházmegye szociális munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársaknak. A hagyomány szerint ezen a
napon minden évben köszönetet mond a szociális szféra dolgozóinak a püspök. Idén a szokásosnál szűkebb körben ünnepelték volna ezt a napot, de a járványügyi rendelkezések
miatt erről is le kellett mondaniuk a szervezőknek – mondta
Morvai Anikó, a Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Irodájának vezetőhelyettese.
„A járvány idején is helytállva, egészségüket is veszélyeztetve vállalják hivatásukat a munkatársaink. Ezt megköszönni gyűltünk volna össze ma Máriapócson. Az egyik kollégánk, Erdei Sándor tartott volna előadást a szeretetről,
amely naponta ad ösztönző erőt a segítői munkához. A korábbi évek hagyományát követve most is elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek a kimagaslóan tevékenykedő
kollégák. Ezúttal sajnos nem közös ünnepség keretében, hanem a virtuális térben nyújtjuk át az elismeréseket, és később személyesen is eljuttatjuk hozzájuk” – mondta Morvai
Anikó.

A szociális munka napján tartott összejövetelen minden évben előadást hallhatnak a munkatársak arról, hogy milyen változások történnek az egyházmegye szociális ellátó rendszerében. Szükség van a tájékoztatásra, hiszen az ellátó rendszer folyamatosan bővül: mára 2195 ellátottal kötött megállapodást
az egyházmegye, beleértve a bölcsődei ellátásban és a szociális
étkezésben részt vevőket, a nappali gondozást igénylőket, az
idősgondozásban és a pszichiátriai ellátásban részesülőket is.
Az idei év júliusától Kisvárda csaknem teljes szociális gyermekjóléti szolgálatát a Nyíregyházi Egyházmegye vette át. Október 1-jétől négy járás (Nagykálló, Baktalórántháza, Kisvárda
és Nyírbátor) nevelőszülői kerültek az egyházmegye gyermekvédelmi rendszerének irányítása alá. Ezzel mintegy hétszáz főre emelkedett a Nyíregyházi Egyházmegye által ellátott gyermekek száma. A következő év január 1-jétől újabb három lakásotthon kerül az egyházmegye fenntartásába.
Szocska Ábel püspök rövid beszédben mondott köszönetet
áldozatos munkájukért a szociális ellátó rendszerben dolgozóknak.
Forrás és fotó: P. Tóth Nóra/
Nyíregyházi Egyházmegye

Az Úrhoz fordulunk
Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök közös imádságra hív minden jó
szándékú embert: minden este 8 órakor
imádkozzunk együtt a világjárvány áldozataiért, a betegekért és az őket ápolókért. A nyíregyházi főpásztor felhívását olvashatják az alábbiakban.
Kedves Testvérek!
Minden este 8 órakor gyújtsunk egy szál
gyertyát otthonainkban, és imádkozzunk a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegekért,
családjukért, az őket ápoló egészségügyi dolgozókért, a világjárvány áldozataiért.
Szeretettel: Ábel testvér
*
Ábel püspök felhívásához az alábbi imaszöveg elmondásával kapcsolódhatunk:
Imádság nehéz időkben
Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus
Istenünk, könyörülj rajtunk!
Ámen.
Ezek után:
Dicsőség neked, Istenünk, dicsőség neked!

Sztihira, 6. hang
Mennyei király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy, és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek
megadója, jöjj, és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
A Triszágion vagy Háromszorszent:
Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan,
irgalmazz nekünk!
(Háromszor)
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentléleknek,
most és mindenkor és örökkön örökké.
Ámen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk,
tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd
meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram,
irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Ámen.

Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod!
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
Ámen.
Minden jó kérelme
Tropár, 6. hang
Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert mentségünkre nem lévén szavunk,
ezen könyörgést mint Uralkodónak mi, bűnös
szolgáid neked ajánljuk, könyörülj rajtunk!
Elővers 6. hang: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!
Uram, könyörülj rajtunk, mert benned bízunk: ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékezzél bűneinkről, de tekints reánk most is
mint kegyelmes: ments meg minket ellensége-

inktől; mert te vagy a mi Istenünk, és mi a te
néped, mindnyájan kezed művei, s nevedet
hívjuk segítségül.
Elővers 6. hang: Most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.
Az irgalom ajtaját nyisd meg nekünk, áldott
Istenszülő (Szűz), kik benned remélünk, el ne
tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól,
mert te vagy a keresztény nép üdvössége.
Szent Efrém fohászai
Leborulással
Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágyás, megszólás szellemét!
Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság,
alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét!
Igen, Uram, Királyom! Add meg, hogy
megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljem felebarátomat, mert áldott vagy örökkön örökké.
Ámen.
Fűzzük hozzá ehhez egyéni esti imádságainkat
is!
Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye
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Együtt építünk közösségi Egyházat
Beszélgetés Felföldi László kinevezett pécsi püspökkel
– Nagyon jó, hogy megvan
a konkrét irány. Az is gyönyörű, hogy sok minden felépült,
elkészült már. Udvardy püspök úr nagyon eredményes
munkát végzett. Nekem csak
beállnom szabad ebbe a munkába, és folytatnom a megkezdett utat. Ami megvan, ami
működik, azon nem szabad
változtatnom, és nem is akarok. Sőt, örülök, hogy ennyi
minden megvalósult már. Ha
vásárol az ember egy szép földet, amin ott áll egy szilvafa
és egy körtefa, nem fogja kivágni, hanem gyönyörködik
bennük, és azt mondja, ez jó,
szükségem van rájuk. Nekem
most ismerkednem kell az
emberekkel, találkoznom, beszélgetnem velük. Leülnöm
először a közvetlen munkatársakkal, aztán a papokkal és
így tovább.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezért fogalmazott úgy a Pécsi
Egyházmegye papjait és híveit
köszöntő videoüzenetében, hogy
örömmel, szeretettel és félelemmel
érkezik?
– Igen, és most a félelem
még nagy teher, hiszen olyan
gyorsan történik minden.
Ugyanakkor óriási bizalom és
remény van bennem. Ha a Jóisten ezt az utat jelölte ki számomra, akkor meg kell találnom, hogyan járjak rajta.
Egész életemben Isten útjának
elfogadására törekedtem. Isten sokszor terelt ugyanis
olyan területre, amit nem
akartam, de amikor megláttam a változásban az isteni
irányítást, el tudtam fogadni.
Tízévi papság után így kerültem Debrecenbe, a püspöki
hivatalba is, pedig nem akartam. Olyan idegen volt tőlem,
mintha valakit, aki nem tud
énekelni, meghívnak az Operába. Bosák Nándor püspök úr
azonban ragaszkodott hozzá,
így végül megadtam magam.
Mondhattam volna, hogy
semmiképpen nem tudom
vállalni, de amikor éreztem,
hogy komolyan gondolja,
igent kellett mondanom. Láttam benne Isten akaratát,
hogy elengedjem, ami volt, és
elfogadjam, ami most következik, és majd lesz valahogy.
Akkor fel kellett számolnom a
korábbi lelkipásztori életemet,
elajándékoztam a hittanos
anyagaimat, hiszen bekerültem egy irodába. És csodákat
kaptam! Megerősödött bennem a tapasztalat, hogy a Jóisten megsegít. Így kerültem a
debreceni plébániára, ahol az
építkezések csodája várt rám.
Pasztorális, majd általános helynökként rálátott egy egyházmegye működésére, vezetésére. Biztonságot ad Önnek az így szerzett tapasztalat?
– Huszonnégy évet dolgoztam a püspöki hivatalban, ami
nagyon sokban segít most. A
régi világban mindenki segédként kezdett egy mester
műhelyében. Hálát adok a Jóistennek, hogy Bosák püspök
úr és Palánki Ferenc püspök úr
mellett segéd lehettem, aki
látja a mestert, tanul, figyel.
Biztos vagyok abban, hogy
sok jó dolog átragadt rám.
Mi vihető át mindebből a püspöki
szolgálatába?
– Papi életem során megtanultam, hogy nem lehet csak
úgy átvinni a gyakorlatokat az
egyik helyről a másikra. Ami
például nagyon jól működött
Debrecenben, az Nyíregyházán
nem ment. A hely sajátosságait
mindig tiszteletben kell tartani,
és nem szabad sem kudarcként,
sem sikerként felfogni. Falusi
gyerek vagyok, több darab földünk volt különböző területeken. Nem a gazda döntötte el,
hol mit ültet, hanem a föld.
Akkor nagyon kell ﬁgyelni.
– Nagyon. Fel kell ismerni,
mit lehet, mit nem. Nyilván el
kell indulni meghatározott
irányokba, de a jó irányban

Mit tudhatunk a szentelésről?

haladva is sok zsákutcába juthatunk. Ahhoz, hogy megtaláljuk, mi működik, be kell
járnunk a zsákutcákat is. Ez
kivédhetetlen. A zsákutca
nem kudarc, hanem azt jelenti, hogy nem az az én utam.
Jézust sem fogadták mindenütt nagy lelkesedéssel, de ő
akkor is ment tovább. Csak
feladni nem szabad. Azt nem
tehetem meg, hogy a kudarcra hivatkozom, és nem csinálom tovább. Ha az egyik út
nem megy, van még száz másik, ami járható. Az irányok ki
vannak jelölve, a hogyan és a
kikkel az, ami változó lehet. A
legfontosabb, hogy megtaláljam a munkatársak, a papok
és a családok között azokat,
akikkel tudok együtt gondolkodni. Velük kell ütőképes
munkatársi csapatot alkotni.
Az ország egyik végéből a másikba kerül. Mennyire ismeri Pécset,
milyen kapcsolatai vannak az
egyházmegyével?
– Kirándulni jártam ott, és
egyszer, néhány évvel ezelőtt
meghívott Udvardy György érsek úr egy szakmai találkozásra. Az egyházmegyében ma
még csak egyetlen papot ismerek személyesen, így egyelőre minden értelemben távol
vagyunk egymástól. Itt, Szabolcsban is vannak aprófalvak, de úgy tudom, a Pécsi
Egyházmegyében még összetettebb a lelkipásztorkodás
helyzete, minden területnek
megvan a saját kultúrája,
nyelvezete. A papi pályámat
Nyíregyházán kezdtem. Hat
évig voltam ott káplán, azután huszonegy éven át Debrecenben szolgáltam. A két
város között mindössze ötven
kilométer a távolság, de köszönőviszonyban sincsenek
egymással. Egyszerűen más
az emberek mentalitása. A
szabolcsi világnak a közvetlenség a jellemzője. Amikor
legutóbb idekerültem, elmentem a hivatalokba bemutatkozni, és természetes, közvetlen, szép találkozásaim vol-

Felföldi László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
Geszteréden született 1961. február 4-én, egy háromgyermekes család fiaként. Az általános iskolai tanulmányait követően a piaristák kecskeméti gimnáziumába járt (1975–1979),
majd elektroműszerészi végzettséget szerzett Nyíregyházán
(1979–1981). Ezután felvételt nyert az Egri Főegyházmegye
papnövendékei közé, 1981 és 1986 között Egerben végezte
filozófiai és teológiai tanulmányait.
1986. június 21-én szentelték pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Újfehértón (1986–1988) és Egerben (1988–
1990) szolgált segédlelkészként, majd a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye létrehozása után Nyíregyházán volt segédlelkész (1990–1996), püspöki titkár (1996–1998), irodaigazgató-helyettes (1998–2009), plébános a Debreceni Megtestesülés Plébánián (2003–2017), pasztorális helynök (2003–
2015), a debreceni esperesi kerület esperese (2007–2017).
2015-től a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános
helynöke. 2017-től az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet
vezetője, a hitoktatás és az akolitusok csoportjának koordinátora, valamint a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonyatársszékesegyház plébánosa.
Díjai, kitüntetései: pápai káplán 2000-ben; címzetes prépost 2011-ben. A debreceni városvezetés 2013-ban Pro Urbe
díjban részesítette, 2016-ban pedig szülőfaluja díszpolgára
lett.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárság

messziről jöttem. Én nyitott
vagyok, és az első találkozás
során úgy éreztem, nagy
szeretettel fogadnak, nyitottan és segítőkészen. Az a sejtésem, hogy nagyon jó munkatársaim lesznek. Mostantól hetente megyek majd
Pécsre, és elkezdődik az ismerkedés.
Az Önre jellemző nagy fokú közvetlenséget meg tudja majd őrizni főpásztorként?
– Nem tudom, még soha
nem voltam püspök, de nagyon szeretném, ha megmaradhatna a közvetlen hangnem. Nem szeretnék rideg-hideg, távolságtartó irodát. Sokat jelent nekem Ferenc pápa
gondolata, hogy a pap legyen
bárányszagú, és a pásztor legyen a nyájjal. Én is az emberekkel szeretnék lenni.

– Jövő év elején, január
6-án szentelnek majd a pécsi
székesegyházban. A főszentelő Erdő Péter bíboros úr lesz,
az egyik társszentelő pedig
Michael August Blume érsek,
apostoli nuncius úr. A másik
társszentelőnek egykori püspökömet és szemináriumi spirituálisomat, Bosák Nándor
püspök urat kértem fel. Megvan a jelmondatom is, az újmisés jelmondatom rövidült:
„Megismertük a szeretetet”
(1Jn 4,16). Számomra ez nagyon fontos üzenet kezdettől
fogva. Ez az Egyház titka, a
szeretetközösség, amiért egész
papi életemben szolgáltam.
Ezt tanultam gyerekként
Geszteréden, ezt élte előttem a

”

Azt tartottam a feladatomnak, hogy megszólíthatóvá
váljak, és magam is megszólítsam az embereket. Hihetetlen erő van bennük, amit segítenünk
kell felszínre törni.
Papi példaképe, a nagybátyja arra
Az
Egyház
felelőssége, hogy
tanította, hogy bátran vállalja a
munkatársakként bevonja-e a
merész lépéseket is.
tak. A három év alatt pedig kellős közepén. Aztán követvilágiakat az életébe.
barátivá vált a kapcsolatom az
emberekkel. Ez egy szabadabb világ Debrecenhez képest, ami nem azt jelenti, hogy
az egyik jobb vagy a másik
rosszabb. Mindegyiknek van
előnye és hátránya. Ezt kell
most megtanulnom Pécsett.
Fontos, hogy értsem, és semmiképpen ne értsem félre a
nyelvezetet, ne feltételezzek
rosszat.
Hogyan éli meg az újrakezdést,
azt, hogy egy darabig biztosan
idegennek érzi majd magát?

kezett a józsai templom építése. Létrejött egy szép, működő
plébánia. 2017-ben, amikor elhelyeztek, el kellett hagynom
a dinamikus, élő s fejlődő közösséget, és újra Nyíregyházán folytatnom a szolgálatot.
Tavaly egy beszélgetésben
megkérdezte valaki, hogy ismét elmegyek-e majd innen.
Azt mondtam, hogy csak akkor, ha a Jóisten magához szólít. Most éppen befejeztem egy
építkezést, elkészült az egyházmegye lelkipásztori központja és a plébánia felújítása.
Hátradőlhettem volna, de újra
mennem kell. Tudom, hogy
mostantól máshol kell lennem,
pap testvérek az új munkatársak, családok között kell jelen
lennem, találkoznom velük,
megismernem őket.

– Igen, papi életemben kicsit mindig úttörő voltam, feszegettem a határokat. Sok
szép dolgot sikerült megvalósítani, amelyek kimondatlanul
is merész lépések voltak. Például a Cursillo vagy a nyíregyházi városi keresztút elindítása. Mertem belevágni új
dolgokba, amelyek az Egyház,
a közösségek javát szolgálták.
Abban hiszek, hogy bátran
lépni kell, ha az ember úgy
látja, hogy ez Isten akarata. Az
én életemben pedig kitapintható volt Isten jelenléte.
Ahogy a szemináriumba kerültem, ahogy ott maradtam,
ahogy a papi életemben megmaradtam… Hiszen hány pap
testvér vérzett el ezen az úton.
A Jóisten engem megőrzött,
de ez nem az én érdemem. Isten újra és újra belenyúlt az
Könnyen megy Önnek a kapcso- életembe, és el tudtam fogadni az élet szorítását is.
latteremtés?

– Megfigyeltem magamon,
hogy van egy jó tulajdonságom. Teljes lényemmel ott vagyok jelen, ahol éppen vagyok. 1996-ban nehéz volt elmennem Nyíregyházáról, ahol
káplánként szolgálni álomszép munka volt, de tudtam,
hogy nekem már Debrecenben
van dolgom. Elkezdtem a
munkát, a nulláról kellett fel– Úgy gondolom, igen. De Egy évek óta folyó pasztorális
építenem a templomot és a lel- kérdés, hogyan fogadnak be programot kell továbbvinnie Péki közösséget egy lakótelep majd, hiszen idegen vagyok, csen. Hogyan éli meg ezt?

hívek feltétlen szeretetében a
plébánosom, Kaszap Béla. A falunk nagycsaládként élt. Természetes volt számunkra,
hogy templomba megyünk, és
hogy a templom a falut szolgálja, mindenki onnan merít
erőt. Már gyerekként közösségben éltük meg a munkát, a
pihenést, az ünnepet. Ezt az
örökséget vittem tovább a papi életemben. Azt tartottam a
feladatomnak, hogy megszólíthatóvá váljak, és magam is
megszólítsam az embereket.
Hihetetlen erő van bennük,
amit segítenünk és engednünk kell felszínre törni. Az
Egyház felelőssége, hogy
munkatársakként bevonja-e a
világiakat az életébe. Úgy
gondolom, bíznunk kell bennük, és támogatnunk őket ebben, mert csak így építhetünk
együtt közösségi Egyházat.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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(TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa)

Nem tud dönteni?
Mi megkönnyítjük a választást.
AJÁNDÉKOZZON UTALVÁNYT,
MELY LEVÁSÁROLHATÓ
AZ
KÖNYVESBOLTBAN.

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

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

Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című kulturális mellékletünkben olvashatják.
SZENTMISE-KÖZVETÍTÉSEK ÉLŐBEN

IMAÓRA

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. november 9-ei
közleményének 2. pontjában olvassuk:
„A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban
(KEK 2183.) és Az egyházi törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból
lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel,
igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a
Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való
részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást
nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.”
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül közöljük, hogy mely
magyar és idegen nyelvű szentmise-közvetítésekbe lehet bekapcsolódni.

Elváltakért és egyedülállókért mutatnak be szentmisét minden
hónap első keddjén 18 órakor a budapest-belvárosi Szent Mihálytemplomban (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/imaszovetseg

TELEVÍZIÓK
Duna Tv
Minden vasárnap 11 órától élő szentmise-közvetítés a budapesti Szent István-bazilika Mária-kápolnájából.
Apostol Tv
Hétfőtől szombatig 8 (élő) és 17 (ismétlés) órától, vasárnap 10
(élő) és 17 (ismétlés) órától. Nézhető a www.apostoltv.hu oldalon.
EWTN/Bonum Tv
Mindennap magyar nyelven: 8.30 (élő), 12 óra (ismétlés),
17 óra (élő), 20 óra (ismétlés). Mindennap angol nyelven:
14 órakor EWTN Daily Mass (élő) az EWTN központjából, Alabamából (USA). Megtalálható a nagyobb kábelszolgáltatók csatornakiosztásában és nézhető a www.katolikus.tv oldalon.
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi megyéspüspök november 15-étől visszavonásig minden vasárnap 11.30-tól mutat be szentmisét a debreceni Szent Anna-székesegyházban, amit a Debrecen Televízió közvetít.
RÁDIÓK
Magyar Katolikus Rádió
Minden hétköznap reggel 7 órától, vasárnap délelőtt 10 órától.
Hallgatható a www.katolikusradio.hu honlapon.
Szent István Rádió, Eger
Élő közvetítés hétfőtől szombatig reggel 7 órától, vasárnap délelőtt 10 órától az egri bazilikából. 18 órakor rózsafüzért imádkoznak a Szent István Rádió egri stúdiójában. Hallgatható a
www.szentistvanradio.hu honlapon.
Mária Rádió
Hétköznap 9 órától, szombaton 18 órától, vasárnap délelőtt változó időpontban. Hallgatható a www.mariaradio.hu oldalon.
Felvidéki Mária Rádió
Hétfőtől péntekig 9, 15 és 18 órától, szombaton és vasárnap 15
és 18 órától. Hallgatható a www.mariaradio.sk oldalon.
Erdélyi Mária Rádió
Hétfőtől szombatig 8 és 18 órakor (magyar idő szerint 7 és
17 órakor). Vasárnap délelőtt és délután. Hallgatható a
www.mariaradio.ro honlapon.
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés?
További összegyűjtött lehetőségek a Magyar Kurír oldalán:
www.magyarkurir.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://szentgellertplebania.hu
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MEGHÍVÓ
Boldog Charles de Foucauld (Károly testvér) halálának 104.
évfordulójára emlékeznek 2020. december 1-jén, kedden a budapesti Egyetemi templomban (Kisboldogasszony-templom) a 18 órakor bemutatott szentmisén. Előtte 17 órától csendes szentségimádás lesz. Szeretettel várnak mindenkit a Jézus Kistestvérei és a Názáret közösség tagjai.

A LAZI KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

PÁLYÁZAT
A Szegedi Dóm Látogatóközpont meghosszabbított határidővel, 2020. december 1-jéig a Nem lehet csoda nélkül élni című betlehemkészítő pályázatra továbbra is várja a jelentkezéseket két kategóriában: amatőr, valamint ipar- és népművész. Az alkotások
anyaga, mérete és az alkalmazott technika szabadon választható.
A betlehemeket személyesen vagy postai úton 2020. december
1-jén 17 óráig, névvel, címmel, elérhetőséggel és néhány soros ismertetővel várják a Szegedi Dóm Látogatóközpontjába (6720 Szeged, Dóm tér 16.). Bővebb információ: www.szegedidom.com

33% engedménnyel
is vásárolhatók nálunk!
Várjuk szeretettel Könyvesboltunkba,
vagy rendeljen telefonon vagy interneten: nagyon gyorsan postázunk! Nézze
meg honlapunkat, vagy szívesen küldünk Önnek katalógust:

HALÁLOZÁS
A Csornai Premontrei Prépostság apátja és közössége a
Szombathelyi és Győri Egyházmegye nevében is fájdalommal,
de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy rendtársunk, dr. Horváth Lóránt Ödön premontrei apát, emeritus csornai prépost-prelátus, restaurator praepositurae, Csorna város díszpolgára, a Magyar
Érdemrend lovagkeresztese életének 92., szerzetességének 74.,
papságának 68. évében, miután hosszú betegségét türelemmel viselte, szentségekkel megerősítve 2020. november 18-án este rendtársai körében csendesen elhunyt, visszaadva lelkét Teremtőjének.
Temetési gyászmiséje a csornai premontrei templomban lesz november 28-án, szombaton 10 órakor. Végakarata szerinti urnás temetésére a gyászmise után, 11 órakor kerül sor a csornai Szent Antal temető premontrei parcellájában. A járványügyi rendelkezésekre
való tekintettel kérjük, otthonról imádkozzanak szeretett elhunytunk
lelki üdvéért! A gyászmise megtekinthető a Rábaközi Televízióban
a temetés napján és másnap este 7 órakor, valamint az interneten
keresztül. Szándéka szerint kérjük, a kegyelet virágai helyett adományaikkal támogassák szeretett szombathelyi Premontrei Rendi
Szent Norbert Gimnáziumát.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a saját, valamint
paptársai, barátai és a Hét Láng Közösség nevében is fájdalmas
szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy dr. Kovács
Gábor ny. plébános életének 81., áldozópapságának 52. évében,
2020. november 7-én elhunyt. Temetése és az érte bemutatott
szentmise november 21-én Zsámbékon volt.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és a rokonság, Isten iránti teljes hálával a hosszú és tartalmas élet ajándékáért,
tudatja, hogy Kalapos József érseki tanácsos, c. kanonok, ny. plébános életének 98., papságának 72. évében 2020. november 6-án,
szentségekkel megerősítve visszatért Krisztus Urához. Temetése és
az érte bemutatott szentmise november 14-én, Nagykállóban volt.
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MEDITÁCIÓ

2020. november 29.
Úton lenni – gyakran
használjuk ma ezt a metaforát az emberi életre.
Elindulunk, hogy aztán… de miért is indulunk el? Sokszor hallani,
hogy ennek az útra kelésnek nem érdemes az
értelmét keresni, mert
maga az úton levés az
igazi cél. Ha ez igaz volna, úgy soha nem lenne
részünk a hazatérés örömében. Roska Péter morálteológus írását publikáljuk.
Mostanában este 8-ra mindenkinek haza kell érnie. Áldott dolog, ha van családunk,
ahol igazán otthon lehetünk.
Ahogy Tamási Áron olyan szépen megfogalmazta: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
Ki ne vágyna bensőséges
szeretetkapcsolatokra? – mégsem adatik meg mindenkinek
egyformán. De honnét van
meg ez a vágy minden emberben, kivétel nélkül? Hát onnan,
hogy erre lettünk teremtve.
És ha ez így van, akkor
mindannyiunk előtt nyitva
kell álljon a lehetőség, hogy
megérkezhessünk ahhoz, aki
hazavár minket. Nem mindegy azonban, hogy milyen
úton indulunk el. Ha Istenből
forrásozik az életünk, akkor
őfelé indulva érhetünk haza.

Kétféle csend
Ahogy közeledünk az adventi időszakhoz, úgy fogunk
egyre többször találkozni az
elcsendesedés fontosságának
üzenetével. A médiából mindenhonnan az harsog felénk,
hogy teremtsünk belső csendet – és kényeztessük magunkat néhány napig mondjuk
egy drága wellness-szállodában.
A fogyasztói társadalom is
(f)elismerte az embereknek

Hová vezet a csend útja?
A keresztény elmélkedés néhány szempontja
nyul a belső csend, aminek a
megteremtésére törekszünk.
Ugyanis az a csend, az a meditáció, ami az én feloldódására, a megsemmisülésre, az
univerzummal való egyesülésre irányul – ahogy a távolkeleti spirituális utak a hinduizmus, a buddhizmus világképéből kiindulva tanítják, –,
csak látszólag azonos azzal,
amelyik az élő Istennel való
személyes találkozáshoz tisztítja meg a terepet.
Akik nem tudnak eleget a
kérdésről, vagy tudatosan
hallgatják el a különbségeket,
csak azok mondhatják azt,
hogy ez a kétféle belső csend
Azért vagyunk szomjasak a
egy és ugyanaz.
szeretetre, mert a végtelenül
szerető Isten önmagával való
szeretetkapcsolatra teremtett
Megnyílás vagy
minket. A létünk titkát kereső
bezáródás
csendben tehát nem pusztán
Sok évezredes hagyománya önmagunkba fordulunk, vagy
van több nagy kultúrában is a a világmindenséghez kapcsocsendmeditációnak, melyben lódunk, hanem Valakivel
saját létének titkát keresi az szembenézünk.
Személyesen találkozhaember, vagy a világmindenséggel, a kozmosszal akar har- tunk azzal a Valakivel, aki lémóniába kerülni. Ugyanakkor tünk alkotója, és vágyva váminden emberi személy átéli a gyik a figyelmünkre, szeretemás személyekhez való kap- tünkre.
Ez elképzelhetetlen a hincsolódás jelentőségét, megtapasztalja, hogy önmagára is duizmusban és a buddhizmusban, mely teljességgel ilmások által találhat rá.
A szeretet, amivel a házas- lúziónak tekinti magát a szetársunkhoz, gyerekeinkhez, az mélyes létet. Henri de Lubac teédesanyánkhoz/édesapánk- ológus bíboros ezt a követkehoz, a testvéreinkhez, a bará- zőképpen világítja meg: „A
tainkhoz kötődünk, nem téve- buddhista és a keresztény szeretet közé alapvetően az vet
dés és örökre megmarad.
„Hiába fürösztöd önma- szakadékot, hogy a kereszgadban, / Csak másban mos- ténységben a felebarátot önhatod meg arcodat” – írja Jó- magáért szeretjük, a buddhizzsef Attila. A hiteles önismeret- musban azonban ez szóba
hez és önelfogadáshoz csak sem jöhet… Mivel a buddhizmás személyeken keresztül mus a másik ember személyét
vezet út. Az ember a kapcso- nem veszi komolyan, nem is

A Hittani Kongregáció dokumentuma (1989):
A keresztény elmélkedés néhány szempontja
Néhány ide vonatkozó részlet:
1. pont (1. lábjegyzet):
Keleti módszerek kifejezésen olyan, a hinduizmus és a buddhizmus által sugallt módszereket értünk, mint a „zen”, a „transzcendentális meditáció” vagy a „jóga”. Tehát olyan,
nem keresztény távol-keleti elmélkedési formákról van szó, amelyeket ma meditációik
során egyes keresztények is felhasználnak. A
jelen dokumentumban foglalt elvi és módszertani iránymutatások nemcsak ennek a
problémának a vonatkozásában kívánnak viszonyítási pontként szolgálni, hanem általánosabb értelemben, az egyházi gyakorlatban
ma használatos különböző imádkozási formákra nézve is, különösképpen pedig a társaságokban, mozgalmakban és csoportokban
gyakoroltakra.
3. pont:
A keresztény ima mindig egyidejűleg hitelesen személyes és közösségi természetű. Elkerüli a személytelen, illetve az énre összpontosított technikákat, amelyek olyan automatizmusokat képesek létrehozni, melyek
következtében az imádkozó az intimista spiritualizmus foglya marad, és képtelen a
transzcendens Isten felé irányuló szabad nyiazt az igényét, hogy időről
időre kiszakadjanak a hétköznapok mókuskerekéből, és
igyekszik ebből is fogyasztást
generálni.
Az embernek ugyanis valóban szüksége lenne a világtól
való elfordulásra, a belső
csend megteremtésére. Ahogy
azonban többletfogyasztással
nem fogjuk tudni lelki igényinket kielégíteni, úgy az
sem mindegy, hogy mire irá-

tottságra. Az Egyházban az új elmélkedési
módszerek legitim keresésénél mindig szem
előtt kell tartani, hogy a hiteles keresztény
imádság lényegi tulajdonsága két szabadság
találkozása, az Isten határtalan szabadságának találkozása az ember behatárolt szabadságával.
12. pont:
Ezeket vagy az ezekhez hasonló javaslatokat, amelyek a keresztény elmélkedés és a
keleti technikák harmonizálására törekszenek, folyamatosan, gondos tartalmi és módszerbeli megismeréssel meg kell rostálni,
hogy ne essünk a veszélyes szinkretizmus hibájába.
15. pont:
Csodálkozással vehetjük tudomásul, hogy
a más vallások imáiban jelen lévő összes törekvések a keresztény valóságban minden
mértéken felül teljesülnek, anélkül, hogy ezzel a személyes ént és annak teremtmény mivoltát érvénytelennek kellene tekintenünk, és
annak az abszolútum tengerében el kellene
tűnnie. „Az Isten szeretet” (1Jn 4,8): ez a mélyen keresztény állítás képes összeegyeztetni
a tökéletes egyesülést a szeretett és a szerető
lény „másságával” … és az örökös párbeszéddel.

lataiban talál önmagára. A
csendnek, amelyet magamban
kialakítok, nem az a célja,
hogy lemondjak a személyes
létemről, a személyes létem
értelmének kutatásáról és azzal együtt mindarról a kapcsolatról és szeretetről, ami
más személyekhez fűz, hanem hogy akadálytalanul találkozzak azzal a Személlyel,
akiben minden értelmet nyer,
az emberré lett Istennel.

teheti komoly szeretet tárgyává.”

Eltérő célok, eltérő
eredmények
Nagy a csábítás, hogy bizonyos keleti meditációs technikák belső csendre irányuló
gyakorlatait a keresztény
imádsággal egyenértékűként
értelmezzük. Ezt azonban
csak akkor tehetjük így, ha

egyáltalán nem ebből a célból
jött létre.
Sőt, eredetileg éppen ellentéte volt mindannak, amire
ma akarják használni. Először
is a jóga semmilyen módon
nem választható le a vallásról,
ami létrehozta, ahogy a keresztvetés mozzanata sem
függetleníthető a kereszténységtől. Az ősi hindu védikus
irodalom egyik alapműve, a
Bhagavad-gíta szerint a jóga
Visnu isten földi megnyilvánulásától, Krisna hercegtől
származik, a testi, illetve szellemi erők felébresztésére szolgál, és a tudat átalakítását, az
nem veszünk tudomást az örök körforgásból való megegyes vallások különbözősé- szabadulást célozza meg.
géről, nem tartjuk tiszteletben
a különböző vallási gyakorlaVeszélyes
tok eltérő eredetét. Vegyük
szinkretizmus
példaként a jógát. Európai
kultúránkban a jógát a túlnyoA jóga vallási gyökereiről
mó többség érdekes tornagya- nem tudomást venni intellekkorlatnak tartja, amitől hajlé- tuális hanyagság vagy tudatos
konyságot, rugalmasságot, fe- megtévesztés. Aki szerint csak
szültségmentesítést, testi-lelki a látható világ létezik, az a jójólétet, belső nyugalmat, javu- gában megvalósuló szellemi
ló életminőséget vár. A jóga erőkkel történő találkozásokat
eredeti koncepciójához azon- pusztán az elméje játékának
ban ennek vajmi kevés köze fogja tekinteni. A keresztény
van. A jógastúdiók gomba- ember azonban nem „a minmód történő elszaporodása a denható elme” vallásában hisz.
fogyasztói társadalom válasza
A kérdés, amit minden, a
a kiégéssel küszködő nyugati jógával kacérkodó keresztény
ember megpróbáltatásaira.
embernek fel kell tennie maA túlhajszolt emberek nyu- gának, az, hogy ki vagy mi az
galomra, ellazulásra, kikap- a szellemi erő, amivel a jógácsolódásra, csendre vágynak. ban kapcsolatba lehet lépni?
Ha azonban komolyan ven- Vajon Jézus Krisztus?
nék a jógát és az azt létrehozó
De akkor Jézus miért nem
kultúrát, kiderülne, hogy mondta soha, hogy jógagya-
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korlatok útján lehet vele közösségre jutni? Ha viszont
nem a háromszemélyű egy Isten, akkor érdemes-e egyáltalán kapcsolódni hozzá?
A Katolikus Egyház tanítóhivatala 1989-ben külön dokumentumot adott ki arról, hogy
gyökeresen más irányba visz
a személytelen távol-keleti
meditáció, mint a keresztény
ima.
Kifejezetten beszél a jógáról,
valamint a zen buddhista meditációról, és a többi keleti spirituális technikával együtt öszszeegyeztethetetlennek tartja a
keresztény imával, sőt, azt állítja, hogy ezen módszerek következményeként bezárulhat
valaki a személyes Isten felé.
Veszélyes szinkretizmusnak, vagyis valláskeverésnek
nevezi azt, ha valaki az imádsággal akarná összhangba
hozni ezeket a technikákat.
Azt állítja, hogy a harmóniának, az egységnek a vágya
pont a keresztény imában éri
el a beteljesedését, ahol két
szabadság találkozik a szeretet
egységében anélkül, hogy az
egyik feloldódna a másikban.
Felfoghatatlanul nagy ajándék, hogy ismerhetjük Jézust,
az ő közösségét, az Egyházat,
a Szentírást, amely emberi
szóval közvetíti Isten Igéjét,
Jézust.
A csöndben az ő szavát, Isten szavát szeretnénk meghallani, vele találkozni. Ez
egészen más hozzáállás a
csendhez, mint az önmagába
forduló vagy a kozmoszhoz
kapcsolódó meditáció. A kapcsolat csöndje ez, a szerető figyelem csöndje, mely nem
bezár, hanem kiemel a magányból.
Fotó: Merényi Zita
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ÖSSZEFOGÁS

2020. november 29.

Köszönjük! – A csoda lehetséges
Olvasóink nem csak rizst, reményt is adtak a nigériai éhezőknek
(Folytatás az 1. oldalról.)
El is kezdték feltérképezni,
hol termett rizs az országban.
Még nem tudják pontosan,
honnan szerezzék be, mert a
Niger deltájában, ahonnan ők
szokták vásárolni, még tart az
árvíz, minden víz alatt van.
Az ország hatalmas, így mindenképpen lesz rizs, ha nem a
környékről, akkor messzebbről. Karácsonyig kell megszervezni a beszerzést, mert az
ünnep előtt kapják meg a családok az adományt.
Hogyan jut el a családokhoz a
rizs?

– Nagyon sokan adományoztak. A legtöbben tízhúszezer forintot küldtek,
egyvalaki egymilliót, ketten
félmilliót, néhányan százezer,
illetve ötvenezer forintot utaltak az alapítványunk számlájára. De ahhoz, hogy ez a tizenkétmillió forint összegyűljön, minden adakozóra szükség volt, nagyon kellett „a szegény asszony két fillérje” is.
Szent Márton napján elértük a tízmilliós összeget, és
még azóta is jönnek az adományok, most tizenkétmilliónál tartunk. Nem három gazdag embert értünk el, hanem
sok-sok adakozót. Izgultam,
vajon mennyire lesznek önzetlenek az emberek, hiszen
most még nehezebb a helyzet,

tent, áldást kérnek a Magyar
Kurír és az Új Ember olvasóira,
minden magyar emberre. A
nigériai hívők mindig dicsőítik az Istent. Láttam, mekkora
ott a nélkülözés, milyen nagy
szükség van az adományokra.
Kedves Olvasóink! Kedves Barátaink!
Csodálatos, hogy egy kamFerenc pápa a szegények világnapjára, november 15-ére pánnyal ezer családnak tukiadott üzenetében azt írja: „A rossz hírek elárasztják a cím- dunk enni adni. Nehéz annyilapokat, a weboldalakat és a televíziót, azt sugallva, hogy a ra örülnöm, ahogyan ők tudgonosz teljes mértékben győzedelmeskedik. De ez nem így nak. Nekik mintha a génjeikvan. Természetesen nincs hiány rosszindulatból és erőszak- ben volna a hála. Meg kell taból, visszaélésből és a korrupcióból, de az életet a tisztelet és nulnom ezt tőlük. Én sajnos a
a nagylelkűség hálója tartja meg, amely nemcsak ellensú- legnagyobb öröm közepette is
lyozza a rosszat, hanem ösztönzést is ad az embernek, hogy mindig látom azt a másik
túllépjen rajta, és reménnyel teljen el.” (5. pont) A kezdemé- százötvenmillió embert is, aki
nyezésünkre adott olvasói válasz, az imádság és a nagylelkű szenved, éhezik, és ez elszoadományok megmutatták: a csoda lehetséges, és Szent Márton morít. De ha így állok hozzá a
dolgokhoz, azzal kizárom a
napján megtörtént.
Az adományozók a szegények világnapi gondolatok tük- szívemből a hálát: ezt folyarében nem zsebre dugták (vö. Sir 7,36), hanem a közömbös- matosan tanulom tőlük.
Hálásak lehetünk azért is,
ségen túllépve kinyújtották a kezüket a több ezer kilométerhogy
számunkra nem az a
re élő nigériai testvéreink felé.
Ezért – csatlakozva az előttünk szólókhoz – a magam és kérdés, kapunk-e karácsonya szerkesztőség minden munkatársa nevében kifejezzük há- kor egy zsák rizst. Gondoljunk
csak bele: ha adni tudunk, az
lánkat és köszönetünket.
Szent Márton közbenjárására az Úristen gazdag áldását azt jelenti, hogy nekünk van
miből. Aki ad, az megteheti,
kérjük életükre!
tehetős. Nagy öröm adni. MiSancte Martine, ora pro nobis!
Kuzmányi István lyen nagy öröm egy szülőnek,
főszerkesztő hogy karácsonykor megajándékozhatja a családtagjait, és
milyen szomorú, ha nem tud
el az érkező szállítmányokat. mint májusban, sokan félhet- adni, mert nincs miből.
Fontos, hogy biztonságosan nek, hogy elveszítik a munkászállítsuk és biztonságos mó- jukat. Logikus lenne, hogy Ismét nagyon nagy dolgot vitt
don tároljuk a zsákokat, mert amikor egész iparágak szen- véghez ezzel az Afréka Alapítaz éhínség idején a közbizton- vednek a járvány következ- vány, büszke lehetsz rá.
ság nem a legjobb, vigyázni ményeitől, mindenki tartalékell az élelemiszerre. A bazili- koljon.
– Amikor félévente kétszer
ka előtti téren fogják kiosztani
kimentem Nigériába, és ellátaz embereknek a rizst, és kö- Hogyan fogadták Nigériában a tam kétezer tífuszost vagy
szönetképpen ismét készíte- hírt, hogy ilyen sok pénz gyűlt maláriást, akkor még nem
nek filmet az adományosztás- össze?
egészen értettem az ottani
ról, amit így mi is láthatunk.
helyzetet. Mielőtt hosszabb
A messzebb lakóknak a plébá– Nagyon hálásak, sorban időt töltöttem volna a nigériai
nosok viszik el a zsákokat a érkeznek a telefonomra a há- emberek között, valóban
plébániájukra.
lálkodó üzenetek, áldják az Is- büszke voltam arra, amit te– Ugyanúgy, ahogyan tavasszal és nyáron, amikor én
is ott voltam: az onitshai
Szentháromság-bazilikához
tartozó épületben raktározzuk

vány, ha nem az egészségét,
akkor talán a pénztárcáját, a
létbiztonságát, a tanulmányait. Amikor nem szárnyal a
gazdaság, az ember hajlamos
a tartalékolásra. Az adakozók
közül bárki mondhatta volna,
hogy segítsen más, mert számomra most nem alkalmasak
a körülmények. De nem így

Hány ember adta össze ezt a sok
pénzt?

isten, amiből azt látják, hogy
van remény, akkor ki tudnak
tartani, és később talán megint jön majd valaki, aki segít. Amikor azt mondják,
hogy doktor Réka az Isten
küldötte, ők ezt szó szerint
értik. A segítség által Isten
azt üzente nekik, hogy van
remény. És ezt üzenik nekik

szünk. De a büszkeség később
elmúlt belőlem, mert láttam a
mérhetetlenül nagy szükséget. Azóta nem veregetem
meg a vállamat, ha sikerül
megoldani valamit, eltűnt belőlem ez a fajta büszkeség. De
ahogyan Pál apostol mondta,
és ahogyan Izunna atya is
mindig felhívja rá a figyelme-

Békesség nektek a nigériai Onitshai Főegyházmegyéből
Valerian M. Okeke érsek köszönőlevele
Kedves Magyar Kurír- és Új Ember-olvasók!
A humanitárius és orvosi misszió keretében gyakran Nigériába látogató Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány teamjének (melyet dr. Fodor Réka és dr. Csókay András vezet)
itteni tapasztalatai hatására az a döntés született, hogy november 11-én, Szent Márton napján gyűjtést indítanak a nigériai
szegények javára. Az adománygyűjtés „Szőjük együtt Szent
Márton köpenyét!” mottóval indult. Jobban nem is lehetne megragadni a kezdeményezés lényegét. A magyar adakozók valóban
irgalmasan és nagylelkűen szőtték
a nagy szent köpenyét, és összesen 12 millió forint gyűlt össze.
Ebből az összegből ezer szegény család kaphat egy-egy zsák
rizst, a magyarországi jó emberek karácsonyi ajándékaként.
Milyen szép módja ez annak,
hogy együtt ünnepeljünk a szegényekkel, a nálunk rosszabb
helyzetben élőkkel! Gratulálunk!
Érdemes megjegyezni, hogy
az adománygyűjtést nem koronázta volna ekkora siker a Magyar Kurír és az Új Ember olvasói nélkül, akik mindent megtettek, hogy terjesszék a gyűjtés hírét, és számos személyes áldozatot vállaltak – mindennek köszönhetően a gyűjtés hatalmas sikerrel zárult.
Szeretnék külön köszönetet mondani Erdő Péter bíboros, prímásnak, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érsekének; Veres Andrásnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
elnökének; az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságának; valamint az
Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványnak a rendkívüli támogatásért; és sok más embernek, akik kulcsfontosságú szerepet játszottak az adománygyűjtésben. Az Úr áldja meg
Önöket!
Ezzel az egyedülálló elkötelezettséggel a gyakorlatban is tanúságot tettek az emberiség
egységéről.
Nehéz szavakat találni az irántunk kifejezett szeretetük láttán, és imádkozunk azért, hogy
a két ország közötti viszony a jövőben is csak egyre jobb legyen. Annak ellenére, hogy a
Covid–19-járvány továbbra is súlyos fenyegetést jelent az egész világ számára, Önök mégis
segítő kezet nyújtottak felénk. Valamennyi pap, szerzetes és szerzetes nővér, az Onitshai Főegyházmegye világi hívei, különösen a szegények és a nehéz körülmények között élők nevében kérem Istent, hogy Ő viszonozza ezt Önöknek, és gyógyítsa meg nemzetüket. Szeretném kifejezni mélységes hálánkat. Nagyon köszönjük.
Nagyrabecsüléssel és imádsággal maradok hívük Krisztusban:
Valerian M. Okeke
Onitsha érseke
2020. november 15.
met: minden időben, minden
helyzetben hálásnak kell lenni. Szeretnék jó tanítványa
lenni Okeke érseknek, és hálás lenni mindenért.
Miért vagy a leginkább hálás?
– Mindig igazolódni látom,
hogy az emberiség valóban
egy nagy család. A magyarok
most vacakul vannak, hiszen
mindenkit érint a Covid-jár-

történt. A nehéz helyzet ellenére több pénz jött össze, mint
egy átlagos helyzetben: ez hatalmas csoda! Ennyire önzetlen volt sok magyar ember!
Jó látnom a nigériai emberek örömét. Tudnak figyelni a
jóra, amit kapnak. Most újabb
lehetőséget kaptak, elkezdik
beszerezni és kiosztani az
élelmet. Ez azt is jelenti számukra, hogy van remény. Ha
mindig ad nekik valamit a Jó-

most a magyarok az adományaikkal.
*
Erdő Péter bíboros, prímás a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott üzenetében azt kérte, tolmácsoljuk elismerését az adakozóknak, az olvasóknak, akik
saját nehézségeik ellenére is
segítettek a leginkább rászorulóknak.
Thullner Zsuzsanna
Fotó: Afréka Alapítvány

