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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

A katonák
mellett állunk,
számíthatnak
ránk
Beszélgetés Berta Tibor
kinevezett tábori püspökkel
Bíró László katonai ordináriusi címéről való lemondását elfogadva Ferenc pápa 2021. február 18-án Berta Tibort, a Katonai Ordinariátus általános helynökét nevezte ki a szervezet püspökévé. Az új ordináriussal ezután
beszélgettünk az ordinariátus kialakulásáról, a küldetésről, a püspökszentelésre való készületről, a katona hivatásáról.
– Mi határozza meg a Katonai Ordinariátus működését, és
hogyan alakult ki a katonai lelkipásztori szolgálat?
– Amióta a katonaság létezik, azóta van valamilyen formában
katonai lelkészet is. A legmarkánsabb változás akkor történt,
amikor létrejöttek a reguláris hadseregek. Ebben az időszakban
kezdték fontosnak tartani, hogy a katonák mellett ne csak a háborúban legyen pap, hanem békeidőben is, a kaszárnyákban.
(Folytatás a 9. oldalon)

A házasság
patrónusaként
tekinthetünk rá
Imafüzet Zita királyné
boldoggá avatásáért
8. oldal

Mit jelent apának
lenni a Biblia
szerint?
3. rész: Ábrahám
11. oldal

Mindig oda áll, ahol
szükség van rá
Beszélgetés Sillye Jenővel
az apaképről
12. oldal

Fotó: Merényi Zita

A püspöki konferencia
tavaszi üléséről
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) március 2-án megtartotta tavaszi rendes ülését, amelyre a járványhelyzetre tekintettel ezúttal is videokonferencia keretében került sor.
A konferencia immár hagyományos módon
az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez, Tartós szeretet címmel. A hívek
tartósélelmiszer-felajánlásaikat elhelyezhetik a
templomokban az erre kijelölt helyen március
7. és 14. között. Idén is lehetőség nyílik arra,
hogy az adakozók az egyházmegyei karitászközpontokban és adománypontokon is leadhassák felajánlásaikat. Az idén alapításának

90. és újjászervezésének 30. évfordulóját ünneplő Katolikus Karitász munkatársai a szokásos módon juttatják majd el a családokhoz az
adományokat.
Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében
így tanít bennünket: „A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint (vö. Mt 6,1–18)
megtérésünk feltételei és kifejezőeszközei. A
szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a
megsebzett emberre való odafigyelés és a róla
való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna)
és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd
(az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szeretet megvalósulását.”
(Folytatás a 3. oldalon)

Végigment az elhivatottság útján
Esterházy János mártír politikus születésének 120. évfordulójára
Az elmúlt fél évszázadot hogyan könyveli el a történelem?
Ki érti a szörnyű emberi színjátékot?
Ha „Isten meghalt”, az ember is halott.
De Isten él – várja Babilon bukását.
Csak nekünk nyúlnak hosszúra az évszázadok.

Ferenc pápa
Budapestre látogat
Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Sajtószolgálatának lapzártánkkor
érkezett közleményét adjuk közre.
Örömmel értesültünk róla, hogy
a Szentatya bejelentette a döntését, miszerint
az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszus záró
szentmiséjére
Budapestre jön.
Bízunk benne,
hogy látogatása
nagy bátorítást és
lelki megerősítést
jelent mindannyiunk és az
Eucharisztikus Kongresszus majdani részvevői számára.
Budapest, 2021. március 8.
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
Dr. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke
Fotó: Vatican News

(Szabó Ferenc: A bukott bálvány, 2003)
Egy orgona
befejezetlen regénye

Ferenc pápa szokta idézni azt a mondást, hogy nekünk
nemcsak éldegélnünk kell, hanem élnünk. Ez a százhúsz évvel
Régészek
ezelőtt született felvidéki magyar mártír politikus, Esterházy
a kaposszentbenedeki
premontrei prépostságról
János életére tökéletesen igaz. Trianon után sokkal könnyebb
lett volna meghúzódnia nyitraújlaki birtokán, eléldegélni a periférián, még ha jelentős adót vetettek is ki rájuk, ariszISSN 0133-1205
tokrata földbirtokosokra, vagy éppen áttelepülni a
2 1 0 1 1 megcsonkított Magyarországra. De ő nem a könnyebb
utat választotta.
Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon, és a csehszlovákiai Mírovban, a politikai foglyok börtönében halt meg 1957.
március 8-án. Ahogy börtönről börtönre dobálták életében, hasonló sors jutott a hamvainak is: tömegsírból tömegsírba hurcolták.
(Folytatás a 7. oldalon)
9 770133 120548
Kováts Péterrel
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Rajtunk múlik…
Gondolatok a Szentatya iraki útja után

Fotó: Lambert Attila

Where no pope has gone before
(Ahová nem ment még pápa)
– parafrazeálhatnánk az egykor népszerű Star trek sci-fi-sorozatból szállóigévé lett mondatot. Ferenc pápa az első, aki
Irakba, egy síita többségű országba látogatott. Irak a vallási, kulturális és etnikai sokszí-

nűség földje, Ferenc pápa metaforája szerint: szőttes, amely
tönkremegy, ha csak egyetlen
szálat is kihúznak belőle. Ez a
sokszínűség a történelem során eddig hol az együttélés,
hol a konfliktus forrása volt.
(Folytatás a 2. oldalon)
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VATIKÁN

(Folytatás az 1. oldalról)
A legtöbben erőszakkal
akarták fenntartani a stabilitást. A személyében szunnita,
de egy szekuláris rezsim élén
álló Szaddám Huszein irtotta
a kurdokat, elnyomta a síita
többséget és tolerálta a keresztényeket, akik számára bizonyos karrierlehetőségek is
nyitva álltak. (Emlékezzünk a
káld katolikus Tarik Aziz külügyminiszterre.)
II. János Pál pápa a nagy
szentév előkészítéseképpen
már 1999-ben el akart zarándokolni Ábrahám szülőhelyére, a mezopotámiai Ur városába, de Szaddám Huszein nem
engedte be az országba.
Wojtyłának nem voltak illúziói a diktátorral kapcsolatban,
2003-ban mégis ellenezte
egyes nyugati (főként angolszász) hatalmak háborúját
Irak ellen. Személyes tapasztalatából is tudta, hogy a háború mindig rosszabb állapotban hagyja a világot, mint
amilyenben találta. Aggódott
az ott élő keresztény kisebbségekért is. Nem alaptalanul: az
akkor még összesen másfél
millió főt számláló keresztény
Egyházak a híveik kétharmadát elvesztették a háború nyomában járó üldöztetés és kivándorlás révén. A Szentatya
azt is előre látta, hogy a második öbölháború a keresztény
Nyugat és a muszlim Kelet
közötti civilizációs összecsapás narratíváját erősítheti. És
valóban, az események mintha Oszama bin Laden forgatókönyve szerint alakultak volna: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet rémuralma az ország kiterjedt részein – így
például az egykori Ninive helyén álló Moszulban és környékén – a legeklatánsabb
példa. Irak földje az emberi civilizáció bölcsőjéből kis híján
annak koporsója lett.
Ferenc pápa II. János Pál és
az iraki nép álmának beteljesítőjeként látogatott Irakba,
amint maga utalt rá indulása
előtt. Megpróbálták lebeszélni
az utazásról: a biztonság még
A Szentatya január 27-ei,
szerda délelőtti katekézisének témája a szentírási szakasz alapján való imádkozás volt: a keresztényeknek engedniük
kell, hogy Isten igéje megszólítsa, személyes életük
konkrétságában elérje és
alakítsa őket. Ferenc pápa teljes katekézisének
fordítását közreadjuk.
Kedves Testvérek, jó napot kívánok!
Ma arról az imáról szeretnék beszélni, amelyet egy
szentírási szakasz alapján végezhetünk. A Szentírás szavait nem azért írták, hogy papiruszba, pergamenbe vagy papírba zárva maradjanak, hanem azért, hogy egy imádkozó ember befogadja és szívében kicsíráztassa őket. Isten
igéje a szívhez akar szólni. A
katekizmus kijelenti: a Szentírás olvasását imádságnak kell
kísérnie – a Bibliát nem olvashatjuk úgy, mint egy regényt
–, hogy az Isten és ember közötti beszélgetés megvalósulhasson” (A Katolikus Egyház
katekizmusa 2653.). Így hordoz bennünket az imádság,
mert az párbeszéd Istennel.
A Bibliának az adott versét
évszázadokkal ezelőtt nekem
is írták, hogy eljuttassa hozzám Isten szavát. Mindannyi-
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Rajtunk múlik…
Gondolatok Ferenc pápa iraki útja után
mindig törékeny, a járvány
Irakban is terjed. Ám a pápa
maga is példát mutat arra,
amit az Egyháztól, a keresztényektől kér: a (vélt) biztonság
falai mögé zárkózás helyett
lépjünk ki. A béke hírnökeként
érkezett, mint egy ősi prófécia
beteljesítője: „Milyen szép a
hegyeken annak a lába, aki jó
hírt hoz; aki békét hirdet” (Iz
52,7). Az Al Jazeera kommentátora megjegyezte, hogy
Barhám Száleh iraki köztársasági elnök végre olyan államfőt fogadhatott, aki nem a háború és az olajkitermelés alakulásáról akart tárgyalni. A
diplomáciai testület és a közélet képviselői előtt mondott
beszédében a pápa arra szólított fel, hogy „hallgassanak a
fegyverek, szűnjenek meg a
nép érdekeit figyelmen kívül
hagyó részérdekek, kapjanak
hangot a béke építői, a kicsinyek, a szegények, az egyszerű
emberek, akik békében élni,
dolgozni, imádkozni szeretnének”. A protokolláris nyitóesemény után a pápa első útja Bagdadban a szír katolikus székesegyházba vezetett,
amely 2010 decemberében egy
negyvennyolc áldozatot követelő merénylet helyszíne volt.
Azzal a hittel emlékezett „az új
mártírokra”, hogy az ő vérük
az Egyház magvetése. Moszulból, amely „a kalifátus” fővárosa volt annak 2017-es bukásáig, mintegy hatezer keresztényt űztek el. Az imádság
ottani helyszínéül szolgáló
„négy templom terén” álló szír
katolikus, örmény ortodox,
szír ortodox és káld templomot a terroristák elpusztították, hasonlóan azokhoz a mecsetekhez, amelyek a dzsihadistáknak ellenálló muszlimok kezén voltak. A vértanúk számát ezerkétszázra becsülik: köztük volt egy fiatal

A történelemben először tartottak vallásközi
találkozót a kaldeai Ur városában, Irakban
káld katolikus pap, Ragheed
Ganni, aki Rómában tanult.
2007-es meggyilkolása előtt a
figyelmeztetés ellenére is viszsza akart térni ősei földjére:
„Az iraki keresztények nem élhetnek Eucharisztia nélkül”,
mondta, és haláláig misézett
Moszulban. Ragheed atya stóláját a római San Bartolomeo
all’Isola bazilikában, az új vértanúk kegyhelyén őrzik. Ferenc pápa az elutazása előtt
megszemlélte az ereklyét, és
ugyancsak indulása előtt találkozott tizenkét olyan iraki menekülttel, akik a Sant’Egidio
közösség által kezdeményezett
humanitárius folyosón érkeztek korábban Olaszországba.
Az egyikük, egy fiatal bagdadi
borbély így beszélt: „Köszönöm Ferenc pápának, hogy
nem törődött bele a háborúba,
és hazámba látogatva azt kéri
majd mindenkitől, hogy mind
legyenek testvérek.”
A másfél millióról egyötödére fogyatkozott iraki keresztényektől távol áll az önsajnálat. A világ egyenesben lehetett tanúja az ünnepi hangulatnak, amellyel a hívők Ferencet
fogadták. Louis Raphaël Sako

pátriárka szerint „a világ és a
történelem nem áll meg a tragédia miatt, amelyet éppen elszenvedünk”. A pápa nem
az iraki keresztények múltját
ment siratni, hanem az újrakezdődő jövőjük tudatában
akarta megerősíteni őket.
Ennek megfelelően az iszlámhoz való viszonyát sem a
revans vágya jellemzi. Az iszlámmal szembeni előítélet
nélkül érkezett: ebben is követi a II. vatikáni zsinat és pápa
elődei tanítását. Ismét II. János
Pál pápára és Assisi szellemére érdemes emlékeznünk: a
vallások immár nem olajat,
hanem hagyományaik mély
kútjából merített friss vizet
önthetnek a viszályok tüzére.
Ezért láthatták meg Ferencben
a béke hírnökét az iraki muszlimok, mint Ali al-Szisztáni
nagyajatollah, aki Nedzsefben, a síiták szent városában
fogadta a pápát, miután ezt
mondta a keresztényekről:
„Részetek van bennünk, részünk van bennetek.” Az iraki
síiták legfőbb vallási tekintélye a saját házában, a protokolltól eltérően állva fogadta a
katolikus egyházfőt.

A látogatás egyik legnagyobb várakozással
kísért eseménye az Ur
városának romjainál zajló vallásközi találkozó
volt. Ferenc innen már
egyetemes erkölcsi tekintélyként, minden ábrahámi vallás képviseletében szólt. Honnan indulhat el újra a béke útja? – tette fel a kérdést.
Onnan, hogy lemondunk arról, hogy legyenek ellenségeink. Buzdításainak refrénszerűen,
hétszer ismételt bevezető szavai alighanem bevonulnak majd a történelemkönyvekbe: „Rajtunk múlik…” A hívek nem
maradhatnak tétlenek és jelentéktelenek, nem törődhetnek bele a háborúkba, az erőszakba, az élet elleni támadásokba, miközben csak magukra gondolnak. Ennek a „rajtunk múlik”-nak visszhangot
kell vetnie a mi európai és
magyar keresztény szívünkben is, akik összehasonlíthatatlanul kedvezőbb helyzetben vagyunk iraki testvéreinknél. Ebben a szellemben
szólt Ferenc pápa kifejezetten
a keresztényekhez a bagdadi
káld Szent József-székesegyházban, valamint az erbíli stadionban pontifikált szentmisék szentbeszédeiben. Javaslatot tett az iraki keresztényeknek arra, hogyan alakítsák a
jövőjüket az országban. A
Getszemáni-kertben a tanítványok elmenekültek, vagy kardot rántottak. De sem a menekülés, sem az erőszak nem old
meg semmit. Jézus a szeretet
alázatos erejével változtatja
meg a történelmet, és erre
kaptunk meghívást mi is. Az
iraki Egyház küldetése, hogy
a kereszt bölcsességét, Krisztus irgalmát és megbocsátását

A Szentírást olvasva
találkozzunk az Úrral

unknak írták. Minden hívőnek ismerős ez a tapasztalat: a Szentírás egyik
részlete, melyet már sokszor hallottunk, egyszer
csak megszólít bennünket,
és megvilágítja azt a helyzetet, amelyben vagyunk.
De ehhez ott kell lennem aznap az Isten igéjével való találkozón, ott kell lennem, hallgatnom kell az igét. Isten mindennap ott jár mellettünk, és
magot vet életünk talajába.
Nem tudjuk, hogy ma száraz
talajra, tövisbokrokkal benőtt
földre vagy termékeny talajra
talál-e, ahol a mag kihajthat
(vö. Mk 4,3–9). Ez rajtunk múlik, imánktól függ, a nyitott
szívtől, amellyel a Szentíráshoz közelítünk, hogy az számunkra Isten élő igéjévé váljon. A Szentíráson keresztül
Isten folyamatosan ott jár mellettünk. Megismétlem, amit
múlt héten mondtam, amit
Szent Ágostontól idéztem:
„Félek a mellettem elhaladó
Úrtól.” Miért fél? Attól, hogy
nem hallja meg az Urat, nem
veszi észre, hogy az Úr az.
Az imádság révén mintegy
az Ige új megtestesülése megy
végbe. Mi vagyunk a „tabernákulumok”, ahol Isten szavai
befogadásra és megőrzésre
szeretnének találni, hogy Isten
meglátogathassa a világot.
Ezért a Bibliához hátsó szán-

dék nélkül kell közelítenünk,
nem szabad önös érdekeink
szerint kiforgatnunk. A hívő
nem saját filozófiai vagy erkölcsi látásmódjának támogatását keresi a Szentírásban,
hanem azért olvassa, mert egy
találkozásban reménykedik;
tudja, hogy azokat a szavakat
a Szentlélekben írták, s ezért
ugyanabban a Lélekben kell
azokat befogadni és értelmezni, hogy a találkozás létrejöjjön.
Kicsit zavar engem, amikor
azt hallom, hogy egyes keresztények úgy ismételgetnek
bibliai verseket, mint a papagájok. „Ó, igen, az Úr ezt
mondja… ez az ő akarata…”
De találkoztál te az Úrral, azzal a verssel? Ez nem csak emlékezet kérdése: ez a szív emlékezetének kérdése, a szív
nyit meg ugyanis az Úrral való találkozásra. Az a szó, az a
vers elvezet bennünket az Úrral való találkozáshoz.
Mi tehát azért olvassuk a
Szentírást, hogy az „olvasson
minket”. Kegyelem az, amikor magunkra ismerünk vala-

melyik szereplőben vagy
helyzetben. A Biblia nem általánosságban íródott az embereknek, hanem nekünk, nekem, neked, hús-vér embereknek, vezeték- és keresztnévvel
rendelkező, konkrét férfiaknak és nőknek, olyanoknak,
mint te meg én. Istennek a
Szentlélekkel átjárt igéje pedig
– amikor nyitott szívvel fogadjuk – nem hagyja a dolgokat korábbi állapotukban sosem, mindig változtat valamin. Ez Isten igéjének a kegyelme és ereje.
A keresztény hagyomány
gazdag a Szentírással való
imádkozás tapasztalatában és
a rá irányuló reflexióban. Különösen a monasztikus szerzetesek körében született lectio
divina módszere honosodott
meg, amelyet ma már az egyházközségekhez tartozó hívők
is gyakorolnak. Ennek első lépése az, hogy figyelmesen elolvassuk a bibliai szakaszt,
sőt, azt mondanám, a szöveg
iránti „engedelmességgel”,
hogy megértsem, mit jelent
önmagában. Ezt követően pár-

beszédet kezdünk a Szentírással, hogy a szavak elmélkedésre és imádkozásra indítsanak: mindig a
szöveghez ragaszkodva elkezdem kérdezgetni magamtól, hogy „mit mond
nekem”. Vigyáznunk kell
ennél a lépésnél: nem szabad
szubjektív
értelmezésekbe
csúsznunk, hanem a hagyomány élő barázdájában kell
maradnunk, mely a Szentíráshoz kapcsol bennünket.
A lectio divina utolsó lépése pedig a szemlélődés. Ekkor
a szavak és a gondolatok átadják helyüket a szeretetnek,
ahogy a szerelmeseknek is néha elég, ha csak csendben nézik egymást. A bibliai szöveg
megmarad, de mint tükör,
mint ikon, melyet szemlélnünk kell. Így valósul meg a
párbeszéd.
Az imádság által Isten igéje
bennünk lakozik, mi pedig
benne lakozunk. Az ige jó elhatározásokra indít, és támogatja cselekvésünket; erőt ad,
derűvel tölt el, és még akkor
is, amikor válságba sodor bennünket, békét ad. A mindent
felborító és zavaros napokon
is eléri, hogy maradjon egy
parányi bizakodás és szeretet
a szívünkben, amely megvéd
a gonosz támadásaitól.
Így Isten igéje megtestesül
– hadd használjam ezt a kife-

hirdesse, különösen a rászorulók között, miközben maga
is szegénységben él. „Ma látom és kézzel tapinthatom,
hogy az Egyház él Irakban.”
Az utazás jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni. Ferenc
pápának egyaránt volt mondanivalója az iraki keresztények és az ország minden polgára számára. Ahogy Andrea
Riccardi olasz történész rámutatott: Irak mint modern nemzet soha nem született meg. A
felekezeti hovatartozás jelentette identitások egyensúlya
vagy konfliktusa helyett a pápa az egyenlő állampolgári jogokra épülő patriotizmust
ajánlotta az irakiaknak, amely
a kisebbségek, így a keresztények számára is garancia.
Leckét kaptunk mi, nyugati
keresztények is: a háború abszurd, egyedül a béke szent és
észszerű. Ma, amikor Nyugaton joggal aggódunk a papok
és a hívek számának csökkenése miatt, felragyog egy új
küldetés: a béke, az igazságosság és az irgalom művelőinek
lenni, hogy a globalizáció rideg szele helyett az egyetemes testvériség tüze járja át a
világot.
A babiloni fogság idején
Ezekiel prófétát az Úr Lelke
kivezette egy csontokkal borított síkságra. „Emberfia, életre
kelnek még ezek a csontok?”
(Ez 37,3) Ezt a kérdést szegezi
a történelem Ferencnek és
mindnyájunknak. Aki látta a
kicsiny, ünneplő iraki keresztény közösségeket, az óriásplakátokat a római pápa és a
legfőbb síita vallási vezető
fényképeivel meg az újjáépített
templomokat, az reménykedik
abban, hogy – ugyancsak Ferenc pápa szavai szerint – a
testvériség végül erősebb a
testvérgyilkosságnál, a béke a
háborúnál. Szent Péter utóda
megerősítette iraki testvéreit.
Eközben azonban – Andrea
Tornielli szavaival – ő is megerősítést kapott tőlük.
Szőke Péter,
a Sant'Egidio közösség
magyarországi referense
Fotó: Vatican News
jezést: megtestesül – azokban,
akik az imádságban befogadják. Valamelyik ősi szövegben
arról a felismerésről olvashatunk, hogy a keresztények
annyira azonosultak Isten
igéjével, hogy még akkor is,
ha a világ összes Bibliáját elégetnék, meg lehetne menteni a „nyomóformát” a szentek életében hagyott lenyomata révén. Szép ez a gondolat!
A keresztények élete egyszerre az engedelmesség és a
kreativitás műve. Egy jó kereszténynek engedelmesnek
kell lennie, de kreatívnak is.
Engedelmes, mert hallgatja Isten igéjét; kreatív, mert benne
lakik a Szentlélek, aki arra sarkallja, hogy valósítsa meg és
vigye tovább azt. Jézus ezt
mondja példázatokból álló beszéde végén, ezzel a hasonlattal: „Minden írástudó, aki a
mennyek országának dolgaiban jártas tanítvánnyá lett, ahhoz a gazdához hasonlít, aki
kincseiből – szívéből – újat és
régit hoz elő” (Mt 13,52).
A Szentírás kimeríthetetlen
kincstár.
Adja meg az Úr mindnyájunknak, hogy imáinkkal
mind többet meríthessünk belőle! Köszönöm.
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News
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A püspöki konferencia tavaszi üléséről
(Folytatás az 1. oldalról)
Csatlakozva a Szentatya
szavaihoz, lehetőségeinkhez
mérten segítsük rászoruló embertársainkat.
A testület továbbra is támogatja a Katolikus Karitász
munkáját, amelynek keretében más nagy segélyszervezetekkel, kisebb alapítványokkal
és egyházi szervezetekkel
együtt bekapcsolódik a kormány hátrányos helyzetű településeket érintő felzárkóztatási programjaiba.
A Magyar Katolikus Egyház idén is igyekszik majd segíteni az adózók tájékozódását az 1%-os kampány során.
Adója 1+1 százalékáról bárki
jogosult rendelkezni, aki
személyijövedelemadó-bevallást ad le. Ezt a rendelkezést
megteheti a 20EGYSZA nevű
nyomtatvány kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon. A 2018. évben benyújtott,
bevett Egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb
nyilatkozat beadásáig vagy a
nyilatkozat visszavonásáig érvényes, azt a 2021. évben is figyelembe veszi a NAV.
Kérjük, abban az esetben is
tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha
személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt
nulla forint (például családi
adókedvezmény). Az állam
ugyanis a felajánlók számánál
ezeket a rendelkezéseket is fi-

gyelembe veszi. Az Egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás felosztása ugyanis a
rendelkezők száma alapján
történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.
A püspökök döntöttek a
Központi Papnevelő Intézet
(KPI) spirituálisának (lelkiigazgató) személyéről. A döntés értelmében a pozíciót
újabb öt évre főtisztelendő
Száraz László, a KPI jelenlegi
spirituálisa tölti be.
A püspökök testülete foglalkozott a szakképzett gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök kinevezésének lehetőségével, a katolikus köznevelési és
szakképző intézményekben.
A jelenlegi törvényi szabályozás szerint nem kötelező gyermekvédelmi felelősöket kinevezni a köznevelési intézményekben, így országosan is
előremutató kezdeményezés,
hogy valamennyi katolikus
nevelési intézményben hoszszabb távon megvalósuljon a
gyermekvédelmi szempontú
szervezetfejlesztés, valamint a
gyermekvédelmi protokoll kialakítása.
A kezdeményezés elengedhetetlen közreműködői lennének a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök. Ennek elősegítésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központja a püspöki konferencia fenntartásában

MKPK-közlemény

A legutóbb bejelentett
járványügyi
rendelkezésekről
Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményét olvashatják.
A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét és a
Covid–19-járvány harmadik hulláma miatt életbe lépő szigorításokat, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi intézkedéseinket megerősítve, visszavonásig az alábbi módon rendelkezünk:
1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben
a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Nyilvános istentiszteletek csak a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban végezhetőek, az
illetékes ordinárius rendelkezése szerint. Felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.
2. Az egyházi törvénykönyv (CIC) előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k.
1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai újfent megadják további intézkedésig.
3. Templomaink mellett az egyházi intézményeinkben
és a plébániáinkon is, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.
Az egyházi törvénykönyv 838. kánonja értelmében az
egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.
A húsvéti szertartásokról a későbbiekben határozunk.
Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
Nagyböjti imádságainkat ajánljuk fel egész népünkért,
különösen azokért, akik a járványban érintettek, és kiemelten azokért, akik a mindennapi élet területein most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és
veszélyeztetettebb embertársainkra.
Budapest, 2021. március 5.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Forrás: MKPK Sajtószolgálat

működő Katolikus Pedagógiai
Intézettel együttműködésben
gyermek- és ifjúságvédelmi
képzést indított a 2019/2020as tanévtől.
A Római misekönyv legújabb
magyar nyelvű fordításának
nyomdai előkészítő munkálatai elkezdődtek, és várhatóan
a plébániákra történő kiszállítás 2021 második felétől valósulhat meg.
A konferencia korábban
döntött arról, hogy az idei Katolikus Társadalmi Napok
(Kattárs) rendezvénysorozat a
Budapesten megrendezésre
kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
hetében és annak keretében
valósuljon meg. Az idei programok szeptember 8-án, 9-én
és 11-én kerülnek megrendezésre, amely napokon a láto-

gatók teremtésvédelmi és cigánypasztorációs fakultációkon vehetnek részt, valamint
a NEK családi napján találkozhatnak a közösségek képviselőivel is.
Január 10-én Ferenc pápa
közzétette Spiritus Domini (Az
Úr Lelke) kezdetű apostoli levelét motu proprio formájában, amellyel kánonilag lehetővé teszi a nők részvételét a
lektorátus és az akolitátus liturgikus szolgálatában, továbbá módosítja a lektor- és akolitusavatás szertartásának szövegét. A konferencia ennek
megfelelően módosította a vonatkozó szabályozást.
A testület meghallgatta
Udvardy György érsek tájékoztatóját a digitálishittantananyag fejlesztéséről. Folytatódik a segédanyag összeál-

lítása, amely az Országos Hitoktatási Bizottság honlapján
már elérhető, feltöltése folyamatos. A tervek szerint a készülő digitális oktatási felületen a hittantananyag is helyet
kap a fejlesztések előrehaladtával, ami nagymértékben
megkönnyíti majd a hitoktatók adminisztrációs terheit is.
A katekézis általános direktóriumának fordítása megtörtént,
a magyar nyelvű kiadás húsvétra várható.
Kiemelten fontosnak tartjuk elmondani, hogy a jelenleg érvényes, az állami járványügyi előírásokkal összhangban hozott országos és
egyházmegyei rendelkezéseink továbbra is érvényben
vannak. Az oktatási, szociális
és egészségügyi intézményeink mindenben követik az állami szabályozást. Mindenhol
felelősen figyeljünk különösképpen a védőtávolság megtartására, a maszk viselésére
és a megfelelő fertőtlenítésre.
Továbbra is nyomatékosan
kérjük, hogy aki betegnek érzi
magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti
kötelességének, hogy mielőbb
orvoshoz forduljon, és ne
menjen közösségbe. Idősebb,
veszélyeztetett, illetve beteg
testvéreink, továbbá azok,
akik kötelességüket teljesítik,
beteget ápolnak, nagyon idős
vagy veszélyeztetett személylyel laknak együtt, hatósági
karanténban vannak, jogosan

félnek a közösségben való
megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége
alól. Őket továbbra is határozottan kérjük, hogy maradjanak otthon. Folyamatosan figyeljük a járványügyi helyzet
rosszabbodását, és a helyzetet
– járványügyi szakemberekkel együttműködve – értékeljük.
Az idei nagyböjtben az önmegtagadást most egészen különös módon tudjuk megélni,
hiszen a járvány miatt átalakult
az életünk. Nagyböjti lemondásainkat ajánljuk egész hívő közösségünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek, továbbá különösen is kísérjük imáinkban hálatelt szívvel
azokat, akik az élet különböző
szektoraiban, az egészségügyi,
a szociális szférában, valamint
a mindennapi élet sok más területén most is értünk dolgoznak. Segítő szeretettel figyeljünk idősebb és veszélyeztetettebb embertársainkra.
A húsvét ünnepére készülve buzdítunk mindenkit arra,
hogy hittel és lélekben, egyénileg és családban is méltó
módon ünnepeljük meg megváltásunk titkát. Kiemelten legyünk figyelemmel a járványügyi előírásokra, és felelősen
tartsuk be azokat.
Forrás:
MKPK Sajtószolgálat
Fotó: Merényi Zita

Kocsis Fülöp érsek-metropolitát
fogadta a pápa
Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolitát február
27-én, szombaton fogadta Ferenc pápa. A főpásztor a
Vatikáni Rádióban beszélt látogatásáról.
Kocsis Fülöp régóta esedékes találkozásra érkezett, hiszen
minden keleti, saját jogú Egyház vezetőjével a Keleti kódexben is
rögzített módon a pápának kapcsolatot kell tartania. A metropolita úgy látja, éppen Ferenc pápa kevesebb útja miatt került
be a látogatók közé, a járványos időszak ellenére.
Bár nem kifejezetten a Magyar Görögkatolikus Egyházra
vonatkozik, de Kocsis Fülöp kérésére szóba került a megbeszélésen a kárpátaljai görögkatolikusok helyzete is. Mivel tavaly
nyáron Milan Šašik püspök elhunyt, és jelenleg kormányzó
irányítja a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyét, fölmerült
az, hogy mi legyen az egyházmegye sorsa. Erősen érzékelhető
az ukrán befolyás, hogy Kárpátalja is az Ukrán Görögkatolikus
Egyház nagyérseksége legyen, amennyiben metropóliává válik. A magyar görögkatolikusok, akik viszont többekkel együtt
Munkácsra mint anyaegyházmegyére tekintenek, szeretnék,
ha megőrizné azt az önállóságát, ami történelmileg mindig is
a sajátja volt, és aminek megfelelően ma is közvetlenül a pápának van alárendelve. A magyarországi görögkatolikusokhoz
hasonlóan vélekednek erről a magukat a munkácsi egyházmegyéből származtató szlovákiai, szerbiai, horvátországi görögkatolikusok, sőt még az amerikaiak, a pittsburghi metropólia
is. Hogyha tehát a kárpátaljai egyházmegye előrelép egy fokot, és metropóliai Egyházzá válik, nagy kérdés, hogy sui
iuris, tehát saját jogú Egyházzá válik, továbbra is a Szentszéknek alárendelve, vagy pedig a nagy Ukrán Görögkatolikus
Egyház részeként válik metropóliává.
Kocsis Fülöp úgy látja, ez még nyitott kérdés. Ferenc pápa
nagyon érdeklődött a főpásztor véleménye iránt. Kocsis Fülöp
elmondta, jó volt vele beszélgetni arról, hogy a soknemzetiségű, sokkultúrájú Kárpátalja bizonyos értelemben mégiscsak
számos sajátosságot hordoz, és habár Ukrajnának mint országnak egyértelműen a része, de egyháztanilag igenis különválasztandó, különválasztható.
A Keleti kódex szabályozza, hogy ötévenként minden keleti Egyház tartson gyűlést. A magyarországi Görögkatolikus Metropólia is készül erre, hiszen a 2015-ös létrejötte
óta eltelt már az öt év. A gyűlést 2021 tavaszán szerették
volna megtartani, de a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) egyéves eltolása miatt ők is későbbi időpontra csúsztatják: 2022-ben tavasszal vagy ősszel fogják végül
megszervezni.

A metropóliai gyűlés kicsit hasonlít az egyházmegyei szinódusokra, de technikai szempontból nem ugyanarról van szó –
mondta el Kocsis Fülöp, hozzátéve, hogy a keleti Egyházban a
szinodalitás másképpen jelenik meg, mint a Római Katolikus
Egyházban. A szinodalitás nem demokrácia, az Egyházban
ugyanis szent rend, hierarchia van, ugyanakkor mindenkinek
a hangja fontos, mindenkinek a véleményére oda kell figyelni.
„Ahogy Benedek atyánk is belevette a regulába, hogy a legfiatalabbon keresztül szól a Szentlélek”, a szinodalitást is úgy lehet közérthetően meghatározni, mint közös figyelmet a Szentlélek szavára.
Kocsis Fülöp arról is beszámolt a pápának, hogy a NEK-kel
egy időben meghívják Európa összes görögkatolikus püspökét
Budapestre, egyrészt hogy ők is vegyenek részt a kongresszuson, másrészt pedig hogy ez a negyvenöt-ötven főpásztor külön
is találkozzon. A görögkatolikus püspökök egyébként is rendszeresen összegyűlnek, ezeket a kontinensszintű találkozókat
Keresztes Szilárd indította útjára húsz évvel ezelőtt. Mindenképpen nagy esemény lesz a NEK keretében az a keleti liturgia,
amelyre Erdő Péter bíboros, prímás és Kocsis Fülöp érsek-metropolita együtt kérte fel főcelebránsnak I. József (Jusszef Abszi)
Damaszkuszban székelő melkita pátriárkát.
Forrás: Vatikáni Rádió;
Hajdúdorogi Főegyházmegye
Fotó: Merényi Zita
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Isten szeretetének mértéke: a kereszt Az Eucharisztia ünneplése (103/2.)
Jn 3,14–21
A kereszténység lényegét, a Biblia fókuszát János evangéliuma így örökítette meg: „úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen” (Jn 3,16). Ez az örömhír lényege, ami Jézusnak
a kereszten kinyilvánított szeretetére irányítja a figyelmünket.
„Úgy szerette Isten a világot” – az eredeti görög
szövegből kiderül, hogy itt nem befejezett múltról
van szó. Nem arról, hogy egyszer valamikor volt
egy olyan korszaka ennek a világnak, amikor Isten
szerette, de már nem szereti. Itt egy régen elkezdődött folyamatot, egy isteni szeretet-akciót ábrázol
az evangélista, ami azóta is tart. Isten most is
ugyanúgy szereti a világot, mint akkor, amikor ez
a kijelentés Jézus ajkán elhangzott.
Nagyon hozzászoktunk ehhez a mondathoz, pedig nincs érthetetlenebb csoda, mint az, hogy Isten
szereti ezt a világot.
Ennek a világnak az egész élete tele van olyan
indulatokkal, vágyakkal, törekvésekkel, gondolatokkal és bűnökkel, amelyek mind szöges ellentétben állnak mindazzal, amit Isten szerethet. Nem
lenne-e természetesebb, ha Isten a sorsára hagyná
ezt a világot? Mégis szereti. Milyen nagy csoda ez!
Isten szereti ezt a világot, olyannyira, hogy egyszülött Fiát adta oda érte.
Az Atya „egyszülött Fiát adta”. Nem valamiféle érdem, teljesítmény miatt kaptuk ezt a szeretetet, ami a golgotai kereszt. Ez ajándék, hiszen Isten „adta”. Ha a magunk teljesítményére nézünk,
a válasz, amit Istentől jogosan várhatnánk, ez
lenne: „Átkozott legyen a föld miattad.” Vagy
esetleg ez: „Megbánta az Isten, hogy embert teremtett.”
Isten a Fiában, Jézusban ajándékozza nekünk a
legteljesebb módon a szeretetét. Azt üzeni, még
mindig szeret bennünket, minden bűnünk ellenére szeret. A golgotai kereszt az a hely, ahol Isten

azt üzente az embernek: még mindig halálosan
szeretlek.
Az öröm igazi forrása az, hogy az Atya megajándékozta ezt a világot. Nem valamit, hanem valakit kapunk. Isten önmagát, igazi szolidaritást
ajándékoz nekünk, önmagán mutatja be, hogyan
kell viselkedni, meddig kell az életet ajándékozni.
Egészen a keresztig.
Isten úgy szeret, hogy egyszülött Fiát adja. Adhatott volna mást is. Újabb tíz parancsot, hogy világosabb legyen, mi mennyi. Ám ő a megtestesült valójába sűrítette a szeretetét. A Fiába, Jézus Krisztusba.
Az igazi szeretet nem adhat kevesebbet, csak
önmagát. „El ne vesszen!” Ha egy picit mögé gondolunk ennek a három szónak, az következik belőle, hogy alapvetően mindannyiunknak el kellene
vesznünk, mert beleszületünk az elveszésbe, a
bűntől megsebzett világba. Ám Isten azt mondja:
Te pedig kellesz nekem, és nem akarom, hogy elvesszél. Azt akarom, hogy élj.
Isten megadja számunkra a megoldást, megmutatja, hogyan menekülhet meg az ember az elveszéstől. Egy olyan képet használ itt Jézus, amit
Nikodémus tökéletesen ért. „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni
az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne veszszen, hanem örökké éljen” (Jn 3, 14–15).
A golgotai keresztnek ez az üzenete, hiszen kivétel nélkül mindenkit megmart a kígyó, és emiatt
mindenkiben ott van a bűn. Mérgez bennünket,
mert ez a tulajdonsága.
Ám annyi ereje mindenkinek van, egy haldokló
embernek is, hogy hittel feltekintsen a golgotai kereszt Krisztusára, mert amikor ezt megteszi, onnantól örök élete van, és megmenekült a kárhozatból, az „elveszésből”. Ezt a pillanatot nevezi a Biblia megtérésnek, és erre a csodára hív az idei nagyböjt is.
Németh Norbert

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (11.)

A Te Deum laudamus himnusz Tu rex
gloriae, Christe sora valójában a következő
versek (15–19.) összefoglaló kijelentésének is tekinthető. A 24. zsoltárt, amely a
kijelentés bibliai alapját adja, nem könnyű
feladat meghatározni a zsidóság liturgikus gyakorlata felől nézve, de fontos a keresztény liturgia és a Te Deum himnusz
szempontjából. A bevezető alapján himnusz (24,1–2), a folytatása Tóra-liturgia (24,3-6; vö. Zsolt 15), a befejezés pedig
igazi liturgikus párbeszéddráma (24,7–
10). A legtöbb kutató szerint zsoltárunk a
sátoros ünneppel kapcsolatos zarándoklat
alkalmával szólalt meg. Ez a lombsátor
ünnepe (héberül chag haszukót), eredetileg
betakarítási ünnep. Az évi három zarándoklat közül ez a legfontosabb, általában
a hetedik hónap, eredetileg etanim, később tisri hónap 15. napján kezdődő,
nyolcnapos ünnepléssel. A zsoltár magában foglalja az Úr mint a teremtő és a világot kormányzó Isten dicsőítését, valamint megjeleníti a népével vonuló Úr történelmi tapasztalatát: ő az Úr, aki kivezet-

te népét Egyiptomból, bevezette az Ígéret
földjére, és a Szövetség ládájában bevonult Jeruzsálembe (vö. 2Sám 6). Ő az Úr,
akinek dicsősége egykor bevonult a templomba a keleti kapun át (vö. Ez 43,4). Isten
a népével kötött szövetségében valójában
örök dicsőségének ígéretére kötelezte el
magát. Ennek az ígéretnek a beteljesedése
Krisztusban valósult meg.
A zsoltár tartalmát Krisztusra vonatkoztatva: „Istennek titokzatos, elrejtett
bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten
öröktől fogva előre elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt senki sem ismerte fel ennek a
világnak a fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, sohasem feszítették volna
keresztre a dicsőség Urát.” (1Kor 2,7–8)
Krisztus az, akinek „ruhája és ágyéka fölé
ez van írva: Királyok Királya és uralkodók
Ura!” (Jel 19,16; vö. Dán 2,47; MTörv 10,17).
Ő kopogtat (vö. Jel 3,20), belép templomába (vö. 1Kor 3,16; Zsid 9,11), hogy ott találjon örök hajlékra (1Jn 4,12; vö. Jel 21,22).
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE

Szent Patrik
Március 17.
Írország már a korai középkortól a szentek szigeteként volt
ismert, mégis Patrik az egyetlen szent, aki az Egyház egyetemes kalendáriumában Írországot képviseli, és ő sem volt
ír származású. Britanniában
született, apja diakónus volt,
nagyapja pap. Tizenhat éves
korában elrabolták, és Írországba hurcolták. Birkákat kellett őriznie az ország nyugati
partvidékének hegyein. Hatévi
fogság után álmában hangot
hallott, mely azt mondta neki:
„Nemsokára visszatérsz hazádba.” A hang indítására elmenekült, és kalandos úton végül visszatért Britanniába, a
szüleihez. Ekkor apja és nagyapja példáját követve már papnak készült. Egy éjjel álmában
megjelent nála egy ír férfi, és
levelet adott át neki. A címe ez
volt: Az írek hangja. Amikor el
akarta olvasni, Írország partjai
felől ezt a kiáltást hallotta:
„Jöjj, szent ifjú, hozzánk, és
légy ismét köztünk!” Ébredésekor annak jeleként értelmezte az álmot, hogy Isten a szomszédos ország megtérítésére választotta ki.
Galliában tanult, amikor Celesztin pápa úgy döntött: püspököt kell Írországba
küldeni – és Patrikot választották a feladatra. Missziója páratlanul sikeres volt.
Nemcsak a törzsfőket nyerte meg, hanem
a népet is. Gondja volt rá, hogy az írek kereszténnyé válása ne maradjon külsődleges. A papok és a világiak életének szilárd

A Szent Liturgia első ünnepélyes könyörgésso- kozunk, aztán még tágabb körben, a település és az
rozata a nagy ekténia. Görög elnevezése egyszerűen egész vidék lakosaiért. Íme, az Egyház egyetemesaz imádságból származik. Hasonlít a nyugati litáni- sége itt is megnyilvánul: senkit nem akar kihagyni
ákra. Ez az imádságfüzér tizenegy könyörgésből az imádságból.
Hogy jó körülmények között élhessünk, imádáll, amire nagyrészt az „Uram, irgalmazz” a válasz. (Lesz még hosszabb és rövidebb is a Liturgiá- kozunk a jó időjárásért, a bő termésért, majd ismét
ban.) Mivel az első három része a békességért szól, „a békességes időkért”. Milyen fontos ez, amikor a
közvetlen közelünkben földrengés, néhány száz kinevezik „békességi ekténiának” is.
S hogy mennyire fontos a békesség? Az alap- lométerre háború van… Az ekténia a szükségben
hangot rögtön az első könyörgés megadja: „Békes- lévő emberek között felsorolja a hajózókat, az utaségben könyörögjünk az Úrhoz.” Igen, mert ha bé- zókat, a betegeket, a fáradozókat, még a foglyokat
kétlenség van bennünk, nem sokat ér az imádsá- is. (S bizony, a régi mondás úgy szól: „Nem tudsz
gunk: az áldozat felajánlása előtt ki kell békülnünk imádkozni? Szállj tengerre!” Ott meg lehet tanulni
embertársunkkal (Mt 5,23–24). Utána rögtön „a a viharban, a lélekvesztő vitorláshajón.)
Az ekténia szövege nem feledkezik meg a belső
mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért” szól a
könyörgés. Talán nem is gondoljuk, hogy erre irá- nyugalmunkról sem. Kérjük az Urat, hogy mentnyul az egész liturgia. A mennyei békébe és bol- sen meg „az aggódástól, haragtól és szükségtől”,
kereteket adott, és ezzel megvetette annak
dogságba való eljutás életünk végső célja. Könyör- majd azért imádkozunk, hogy oltalmazzon meg a
a szokatlanul kemény fegyelemnek az
günk érte annak tudatában, hogy Jézus Krisztus, kegyelmével. Végül mindehhez az összes szent
alapjait, amivel az ír Egyház századokon
„a nagy békekövet” már elrendezte az odavezető közbenjárását kérjük, elsősorban az Istenszülőét, és
át kitűnt, és ami képessé tette rá, hogy kiutunkat. „Krisztus a mi békénk” – mondja Szent így ajánljuk „önmagunkat, egymást és egész éleálljon egy rettenetes üldözést. Patrik így
Pál apostol (Ef 2,14), az egész egyetemes Egyházra tünket” Krisztusnak.
A záró papi fennhang visszatér a Szentháromírt azokról az ezrekről, akiket megkereszkiterjesztve a kiengesztelődés, a béke gondolatát:
telt: „Isten a tanúm, hogy közülük egyet
Isten kibékített magával mindent a földön és a ság dicsőítésére. Mindazért, amit elé tártunk, őt ilsem tévesztettem meg.”
mennyben, minthogy Krisztus a kereszten vére ál- leti „a dicsőség, tisztelet és imádás”.
Hogy őt bízták meg az írországi misztal békességet szerzett (Kol 1,20). Krisztus békéje
Ivancsó István
szió befejezésével, jórészt annak köszöntehát azért uralkodik a szívünkben (Kol 3,15), mert
hette, hogy fogsága alatt
ugyanabban a testben egyesültünk, mert megváltott bennünMÁRCIUS 19., PÉNTEK – megismerte az országot, és
MÁRCIUS 14., NAGYBÖJT
ket áldozati halálával. Jogosan 4. VASÁRNAPJA (Matild, PauliSZENT JÓZSEFNEK, A BOL- kifogástalanul beszélte az
mondjuk tehát, hogy Krisztus na) – 2Krón 36,14–16.19–23. (Isten
DOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JE- ottani nyelvet. Írország lett
a nagy békekövet Isten és em- igazságos haragját és irgalmát muGYESÉNEK FŐÜNNEPE (Józsa, az első az Alpoktól északra,
ber között. A Liturgiában pe- tatja a választott nép száműzetése és
Bánk) – 2Sám 7,4–5a.12–14a.16 (Az mely saját egyházi nyelvet
dig Krisztus megváltó kereszt- megszabadulása.) – Ef 2,4–10 (Isten
Úristen neki adja atyjának, Dávidnak és irodalmat fejlesztett ki.
Tisztelete eleinte Írorszáhalálát és feltámadását ünne- Krisztussal életre keltett minket is,
trónját. [Lk 1,32]) – Róm 4,13.16–
gon
kívül szinte alig terjedt
peljük, amivel megszerezte a bűneink miatt halottakat.) – Jn 3,14–
18.22 (A reménytelenségben is renagy kiengesztelődést, a meg- 21 (Isten a mi üdvösségünkért küldte
ménykedve hitt.) – Mt 1,16.18–21.24a el. A Szent Patrik emlékére
békélést Isten és közöttünk. el egyszülött Fiát a világba.) – Zsolozsma: IV. zsoltárhét – (A Máriában fogant élet a Szentlélektől van!) vagy Lk 2,41–51a tartott, Lough Derg-i bűnbáÍgy már könyöröghetünk „az Énekrend: Ho 257 – ÉE 538, 414, Ho 257 – ÉE 67, Ho 126 – ÉE (Nekem Atyám dolgaiban kell lennem.) – Énekrend: Ho 213 – ÉE nati zarándoklathoz ma is
hozzátartozik, hogy a zaránegész világ békességéért”, va- 540, Ho 152 – ÉE 189.
646, Ho 213 – ÉE 264, Ho 132 – ÉE 662, Ho 274 – ÉE 361.
lamint az Egyház jólétéért és
MÁRCIUS 20., SZOMBAT (Klaudia, Csák, Kötöny) – Jer dokok egész éjszakákat
MÁRCIUS 15., HÉTFŐ (Hofbauer Kelemen, Kristóf) – Iz
imádságban töltenek a baziaz egységért.
11,18–20 – Jn 7,40–53.
65,17–21 – Jn 4,43–54.
A békességért való könyörMÁRCIUS 21., NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA (Benedek, likában, és hogy álmosságuMÁRCIUS 16., KEDD (Henrietta, Herbert) – Ez 47,1–9.12 –
gés után a személyekért imád- Jn 5,1–16.
Bence, Flüei Miklós) – Jer 31,31–34 (Az Úr szövetséget köt népé- kon úrrá legyenek, időnként
kozunk. Előbb szűkebb körMÁRCIUS 17., SZERDA (Szent Patrik püspök, Gertrúd, vel, az új törvényt a szívekbe írja.) – Zsid 5,7–9 (Krisztus a szenve- körüljárják a templomot. Így
ben: a közösségért, azokért, Patrícia) – Iz 49,8–15 – Jn 5,17–30.
désből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatásra talált.) aztán reggel mintegy az üd„akik hittel, buzgósággal és isMÁRCIUS 18., CSÜTÖRTÖK (Jeruzsálemi Szent Cirill – Jn 12,20–33 (Jézus meghirdeti, hogy a halálon keresztül dicsőül vösség jeleként üdvözlik a
tenfélelemmel” járnak a temp- püspök és egyháztanító, Sándor, Ede) – Kiv 32,7–14 – Jn meg.) – Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend: Ho 60 – ÉE 541, napot, amikor a tengeren túl
fölkel.
lomba, majd az egyházi veze- 5,31–47.
414, Ho 60 – ÉE 59, Ho 118 – ÉE 543, Ho 63 – ÉE 91.
L. K.
tőkért és az egész népért imád-
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A megújulás örömével és kíváncsiságával
Szolnoki látogatás Gáspár István plébánosnál
Két megújult templomot
megyünk megnézni: az Alföld
közepén fekvő Szolnok két kiemelt műemlékét, a Szentháromság-templomot és a Magyarok Nagyasszonya-templomot. A Tisza és Zagyva találkozásánál fekvő településnek nagy gyakorlata van a
megújulásban. Hiteles adatok
szerint tízszer pusztult el ellenséges dúlás következtében,
a tizenegyedik alkalommal,
1739-ben pedig egy ciklon és
nyomában a tűzvész tette a
földdel egyenlővé a romjaiból
alig két évtizeddel korábban
újjászületett várost. Csak az
akkoriban épülő templom és a
kolostor menekült meg, az elszigeteltségének köszönhetően. Ezért a Szentháromságtemplom – vagy ahogyan a
szolnokiak nevezik, a Nagytemplom – a város legrégebbi
műemléke, amely most barokk pompájában megújulva
várja a híveket.
Még érezni lehetett a folyosókon a festék szagát, amikor
felkerestük Gáspár István plébánost, aki tavaly augusztus
óta három társával – Polcz
Zoltán káplánnal, valamint
Hartung Ferenc és Vizy Domonkos atyákkal együtt – látja el itt a szolgálatát. A papi
lakásokba, amelyeket a kolostor épületében alakítottak ki,
nemrég költöztek be. Még
folynak a munkálatok az udvaron, amely az épületegyüt-

„Úgy érzem, a gondviselés
hozott ide. Már tervezzük
a nyári táborokat, alig várom,
hogy vízre tegyem a kajakom”
imádkoznak a saját szavaikkal, semmit nem kell erőltetni.
Az óvodások között már otthon érzem magam, az iskolában még keresem a helyem” –
meséli a 2011-ben egyházi
fenntartásba vett, nyolcszáz
fős Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, illetve a nyolccsoportos Mustármag Óvodában
végzett munkájáról Gáspár
István.
A lelkipásztori közösségi
élet most indul Szolnokon. A

meghívnunk az embereket.
Következő feladatunk pedig a
munkatársaink megtalálása,
már dolgozunk csapatunk kialakításán” – meséli a plébános.
Gáspár István augusztustól
él Szolnokon, az építkezés kellős közepébe csöppent bele, és
a járvány miatti rendkívüli állapotok sem könnyítették meg
a dolgát. A négy lelkipásztor
28 ezer embert szolgál: a Nagytemplomhoz, a Vártemplomhoz, a Szentlélek-templomhoz

A Szentháromság-templom a város
legrégebbi műemléke, amely most
barokk pompájában megújulva
várja a híveket

tot igyekszünk kialakítani a
városvezetéssel, és Szolnokon
sok a civil szervezet. Lassan
megismerem a környezetemet. Jó volt a fogadtatásunk,
úgy érzem, a gondviselés hozott ide. Már tervezzük a nyári táborokat, alig várom, hogy
vízre tegyem a kajakom. Az
építkezés még eltart egy darabig: a rendházban a vendégszobák felújításával zarándokszállást, a várplébánián a tetőtérben diákszállást szeretnénk
kialakítani.”
A beszélgetés után fölkerekedünk, hogy megnézzük a
két felújított templomot. A
Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplom, közkeletű nevén a Vártemplom 2019 végére készült el, majd a következő év elején megkezdődtek a
belvárosi Nagytemplom és a

a Szentháromság ünnepén – a
templom búcsúnapján – elosztották a leginkább rászorulók között.
A templom története 1718ra nyúlik vissza, ekkor épült
meg az a Szentháromságnak
szentelt kápolna, amelyet
1723-ban vettek használatba.
Mivel ezekben az években a
város lakossága rohamosan
nőtt, így várható volt, hogy
hamarosan nagyobb templomra lesz szükség, ezért a kápolnát eleve úgy tervezték
meg, hogy bővíthető legyen.
1722-ben kolostor építéséről
döntöttek. A munkálatok
1736-ban kezdődtek el: lerakták a templomhajó alapjait, a
Szentháromság-kápolna az
épülő templom szentélye lett,
dél felől pedig ehhez csatlakozva kezdték meg a kolostor
építését. A rendház így összeépült a templommal, három
oldalról körülvéve a négyszögletes udvart. A terveket
Giovanni Battista Carlone
(1682–1747) Egerben élő építőmester készítette. Az érett barokk stílusú templom 1754-re
épült fel. Hamarosan a berendezési tárgyai is elkészültek, jómódú polgárok és különféle
iparoscéhek adományainak köszönhetően. A mellékoltárok és
az impozáns szószék a híres
budai ferences műhelyből származik. Készítőjük, a restaurátorok szerint, Konti Lipót Vilmos
volt. A hajó rendkívül gazdag,
egységes berendezése – a tizenegy mellékoltár, a padsorok, a
szó-szék – a XVIII. század közepéről való. A templom a
mai formáját a XIX. században
nyerte el, 1950-ig a ferences
szerzetesek tartották fenn.
Szolnok másik kincse a
Vártemplom. A Zagyva tiszai

lomban ideiglenes oltárt állított fel, hogy a hálaadó istentiszteletet be tudja mutatni. A
következő évben egy ferences
konvent jött létre a mecset
melletti épületben. A Thököly-féle felkelés, majd a Rákóczi-szabadságharc viharos
éveiben szinte lehetetlenné
vált az egyházi élet. Négy évre teljesen kiürült a város,
majd amikor 1710-ben a néppel együtt a ferencesek is viszszatértek, az akkori várkapitány valami oknál fogva nem
engedte be őket a várba. Ezért
a város szélén telepedtek le,
ahol vesszőfonadékból, sárból, nádból templomocskát,
deszkákból cellákat építettek.
1718 őszén a váci püspök
értesítette a ferenceseket, hogy
bérmálásra érkezik Szolnokra.
A barátok szerettek volna egy,
a püspök fogadására méltó helyet, ezért rendbe tették a Vártemplomot, amelyről hiány-

”

A katolikus óvoda és az iskola
preevangelizációs lehetőséget
jelent, és nagy kihívást is.
A gyerekek mellett a szülőket
is szeretnénk megszólítani,
ezért Alpha-kurzust
szervezünk
zott a tető, és egy rövid időre
visszaköltöztek a mellette lévő
épületbe. A kijavított Vártemplom azonban később a helyőrség temploma lett, a német lakosságnak tartottak ott istentiszteletet, a városban épült
templom pedig a nép plébániatemploma lett.

Szolnok másik kincse a Vártemplom –
külső megjelenésében korának
klasszicista stílusjegyeit viseli

test összeköti a közösségi házzal és a cserkészotthonnal.
Ezek mögött áll a katolikus iskola és az óvoda épülete.
Gáspár István egy óvodai
foglalkozásról érkezik a beszélgetésre. „Az óvodában és
az iskolában lelkivezető vagyok. Az ovisok minden hétfő
délelőtt jönnek a templomba,
az óvodapedagógusokkal pedig kéthetente tartunk találkozót. Az iskolában a gyerekkel
Polcz Zoltán atya foglalkozik,
a pedagógusokkal én. Az ovisokkal való találkozásokra sokat kell készülnöm, jóval többet, mint egy vasárnapi prédikációra. Nem könnyű minden
percben lekötni a kicsik figyelmét. Énekelünk, bábozva mesélem el nekik a bibliai történeteket. Törekszem arra, hogy
bevonjam őket a foglalkozásba; hogy megszólítsam őket.
Az élmény segít, hogy jobban
átéljék, magukénak érezzék a
történetet. A gyerekek szépen

négy pap célja, hogy közösségi lelkipásztorkodást alakítson ki. „Ez új helyzet számomra, régóta nem éltem papi közösségben. Magunkból
kell felépítenünk egy családot,
kialakítanunk a családi légkört. Ez sok örömet és kihívást is jelent. A pap testvérek
örömmel fogadták, hogy papi
közösségben élhetnek. A mindennapokban együtt étkezünk és imádkozunk, közösen
készülünk a prédikációkra, és
megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, a gondolatainkat. A Covid-járvány miatt
most behúzott kézifékkel,
tyúklépésekben
haladunk,
mindig a helyzet függvényében, ahogy éppen lehet. Ez az
időszak ugyanakkor jó lehetőséget kínál a közösségi életformánk kialakítására. Nemrég
költöztünk be a kolostor épületébe, meg kell találnunk az
otthonunkat, be kell rendezkednünk, hogy legyen hová

tartozókat, a Széchenyi-lakótelepen és a Szandaszőlősön élőket. A pártállami időkben KisMoszkvának nevezett Szolnokon szinte mindent felszámoltak, ami a régi időkre emlékeztetett, és teljesen új arculatot adtak a felduzzasztott lakosságú városnak. „Itt nincs
hagyománya az egyházi kötődésnek, de nem a nulláról kell
kezdenünk az építkezést,
mert az elődeink jó munkát
végeztek. A katolikus óvoda
és az iskola preevangelizációs
lehetőséget jelent, és persze
nagy kihívást is. A gyerekek
mellett a szülőket is szeretnénk megszólítani, ezért
Alpha-kurzust szervezünk. És
sok az egyéb teendő is. Ez itt
az Alföld, kapával vágunk neki a föld megművelésének” –
vázolja helyzetüket.
„Bizakodó vagyok. Az ökumenikus lelkészkör szépen
működik, havi rendszerességgel találkozunk. Jó kapcsola-

rendház munkálatai. A beruházás másfél milliárd forint
összegű kormányzati támogatásból valósult meg.
1754-ben a Szentháromság
tiszteletére szentelték a Nagytemplomot; impozáns épületének főkapuja felett egy szoborcsoport látható, amely a névadót ábrázolja. A városban lelkipásztorkodó ferences atyák
már az istenháza felépítése
előtt megalapították a Szentháromság társulatát, melynek
a hitélet elmélyítésén kívül
szociális feladatai is voltak.
Az itt élők háromszögletű ládácskákba tették a szegényeknek szánt adományaikat. Az
év folyamán összegyűlt pénzt

torkolatánál épült vár egykor
a város védelmi rendszeréül
szolgált, de erre ma már csak a
stilizált középkori vártorony
emlékeztet. A templom Homályossy Ferenc építész tervei
alapján 1822–1824-ben épült.
Külső megjelenésében korának klasszicista stílusjegyeit
viseli. A belső térben a főoltár,
a szószék, a padok és az
áldoztatórács empire stílusú.
Fordulatos történetre tekint
vissza az épület. A török kiűzésekor, 1685-ben a felmentő
seregekkel együtt érkezett a
településre Leiterer Bernardin
ferences tábori lelkész, aki egy
ideig a városban maradt. A
mecsetté alakított Vártemp-

A Vártemplom mostani felújítása a plébániaépületre is
kiterjed, a tervek szerint ifjúsági szállást alakítanak ki itt.
A viszontagságos történelmet
megélt, gyönyörű természeti
értékekben bővelkedő város
várja, hogy megismerjék. A
fogadókészség megvan az itt
élőkben, ahogyan a lelkipásztori közösséget alkotó négy
papban is. „A megújulás öröme és nagy kíváncsiság van
bennem. Indulhatna már az
élet, de a vírushelyzet egyelőre még fogva tart minket” –
búcsúzott tőlünk Gáspár István plébános.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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A közélet szellemiségének
alakításáért
Harmincéves a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
Egész hónapon át tartó eseménysorozattal ünnepli márciusban harmincéves jubileumát a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium (SZIK).
„Mikor fogjuk sikeresnek tekinteni a kollégiumot? Akkor, ha megteremtődik a magától
értetődő, természetes igényesség mind az oktatás, mind a közösség és a szellemiség terén.
Ha a hallgatók egyéni egyetemi teljesítménye
és kollégiumi követelményeknek való
megfelelése lehetővé teszi a fokozatos
megjelenést a szellemi közéletben. Végül sikeres nem utolsósorban akkor, ha
kialakul egy egészséges kollégiumi öntudat, jelezve, hogy jól érzik magukat a
diákok a Szent Ignác Kollégiumban” –
fogalmazott Forrai István a kollégiumot
alapító Szent Márton Alapítvány elnökeként 1991-ben.
*
A SZIK jubileuma egybeesik egy fontos átalakulással, amely az egész magyar
felsőoktatást, így a szakkollégiumokat is
érinti. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban azon dolgoznak, hogy erre az elsők között
reagáljanak és a változást lehetőségként ragadják meg – így az ünnepi események mögött egy átalakuló intézményi profil bontakozik ki.
Ebben az új arculatban minden korábbinál
markánsabban van jelen az aktív társadalmi
felelősségvállalás: segítik a jezsuita rend miszszióit, szeretetszolgálati programjaikkal sze-

Admisszió a Központi
Admissziót ünnepeltek február 28-án, vasárnap a budapesti Egyetemi templomban, Udvardy György veszprémi érsek vezetésével. A papjelöltek közé fogadás
szertartásáról Gaál Richárd ötödéves növendék beszámolóját olvashatják.
Egy család mindig örvendezik, amikor a
gyermekek megérnek egy bizonyos feladatra, és
újabb életszakaszba lépnek. A Központi Szeminárium közössége is ezt az örömöt élte át február 28-án – igaz, nem gyermekeknek, hanem
érett fiatalembereknek örülhettünk, akik már letették voksukat Krisztus és az Egyház mellett.
Az admisszió ünnepe alkalmából négy szeminaristát mutatott be Udvardy György
veszprémi érsek az Egyetemi templom hívő közössége és valójában az egész Egyház
előtt. Az admisszióra jelentkező négy papnövendék négy egyházmegyéből érkezett:
Arany Ferenc a Székesfehérvári Egyházmegye, Bársony Árpád az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Csuja Gergely a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Majláth Tihamér pedig a Szombathelyi Egyházmegye papnövendéke. Jelentkezésükre
nem csak az elöljáróság mondott igent, hanem egész közösségünk. Ők maguk pedig
határozott válaszokat adtak, amikor az érsek megkérdezte tőlük, valóban akarják-e
szolgálni azt a Krisztust, aki odaadott nekünk mindent, és őket ennek fejében kiválasztotta arra, hogy elvigyék az örömhírt az egész
világra.
Az admisszió az egész Egyház ünnepe, hiszen tanúsítja, hogy még mindig vannak bátor, istenfélő, hívő fiatalok, akik konkrétan
szeretnék megélni a papságot.
Az ünneplés már a vigílián, szombaton este
elkezdődött, amikor összejöttünk néhányan az
Egyetemi templomban, és együtt imádkoztuk
az olvasmányos imaórát. Vasárnap reggel
ugyanígy, a reggeli dicséret közös imádkozásával készültünk az ünnepi szentmisére.
Udvardy György a szentmisén mondott
prédikációban kiemelte, a nagyböjti idő lehetőség rá, hogy készüljünk együtt azokkal, akik
a keresztséget és a beavató szentségeket húsvétkor veszik fel. „Az Egyház ősidők óta így
próbál tenni, így kíséri a katekumeneket. Az
admisszió is a készületet tükrözi. Ezért is na-

Hitoktatói rekollekciót
tartottak Veszprémben
Online tavaszi rekollekciót szerveztek
február 24-én a Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói számára, akik a veszprémi Regina Mundi-templomban Udvardy
György érsek által bemutatott szentmisébe is az interneten keresztül tudtak bekapcsolódni.

mélyes támogatást nyújtanak a rászorulóknak,
szakmai fórumaikon és megjelenéseik során
felhívjak a figyelmet a szolidaritás szükségességére és formáira, és nyitottan várják az egyetemista korosztályból érdeklődő személyek
bekapcsolódását mindebbe.
Ízelítő a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
A központi hitoktatói rekollekció témája is
márciusi jubileumi hónapjának részletes prog- rendhagyó volt, hiszen a koronavírus-járvány
ramjából: A SZIK történelmi pillanatai – gyűj- jelentős nehézségeket okozott a hitoktatásban.
temény; Büszkeségeink: öregdiákjaink; Lelké- A nehézségek mellett azonban rengeteg lehetőséget is jelent az online kapcsolattartásra áthelyezett oktatás: új tanítási és tanulási módszereket kell alkalmazni, amelyek kreatív
megoldásokon alapulnak, hogy hatékonyan tudják közvetíteni az alapvető hitbeli ismereteket – e témára építve tartott
előadást Karáth Gábor balatonalmádi
hitoktató, Alternatív módszerek a multimédiás hitoktatásban címmel.
A Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói az előadáson kívül a veszprémi Regina Mundi-templomban celebrált főpásztori szentmisén is részt vettek az interneten keresztül.
szi kerekasztal-beszélgetés „Harmincévnyi lelA szentmise homíliájában Udvardy
ki kísérés” témában; Gabriel Fiedler PhD: György érsek Szent Mátyás apostol ünHarry Potter and History – Magical creatures nepén a napi szentírási szakaszokhoz
and where to find them in Medieval folklore; kapcsolódóan a kiválasztottak küldetéSzerzői és személyiségi jogok a filmkészítés- séről, feladatáról beszélt. Minden egyháben – Takó Sándor előadása; A jó a rossz és a zi küldetésnek ez a lényege: tanúskodni
data – a szakkollégium szimpóziuma.
Jézus Krisztus feltámadásáról, de nem különkülön – akkor sem, ha egyedül végzem a szolForrás és fotó: gálatomat –, hanem a testvéri közösségben, a
Szent Ignác Jezsuita Kollégium tizenkettőben, az Egyházban.
Az egyén hite erősödik a közösség hite által, s az egyén tanúságtétele gazdagítja a közösség egészét. Az isteni kiválasztás képessé is
teszi az Egyház szolgálatára a kiválasztottat;
képessé arra, hogy úgy szeresse az Atyát,
ahogy Jézustól tanulta, hogy képes legyen
megtartani a parancsot, képes legyen megmaradni a szeretetben, ahogyan Jézus tette. Minden egyházi szolgálat ebből forrásozik, és
Papnevelő Intézetben
ugyanígy tekintünk a tanítói szolgálatban régyon jó gyakorlat, hogy a nagyböjtben van ennek az időszaka közösségünkben” – tette hozzá a veszprémi főpásztor.
Az evangéliumban Krisztus Urunk színeváltozásának történetét hallottuk. Udvardy
György felhívta a jelöltek és a hívők figyelmét
arra, hogy a Tábor-hegy öröme és a Golgota
kemény küzdelme mögött egyaránt ott van az
a mennyei Atya, aki segít minket életünk zarándokútján. Küldetésünk, hogy amikor minA világhálón keresztül február 8-án hirden jó, amikor azt érezzük, hogy „jó nekünk
dették meg a „Mindannyian testvérek
itt lenni”, akkor is a mennyei Atya arcát keresAfrikáért” programot, amelynek első aksük, és mindig emlékezzünk arra, hogy amiciója egy kongói, az Agnus Dei közösség
kor a keresztünket cipeljük, amikor szenvefenntartásában működő árvaház és isdünk, akkor is ugyanaz az Atya néz ránk, és
kola támogatására szervezett gyűjtés.
vár a megtérésünkre.
Már több mint négymillió forint gyűlt
össze, március 5-éig várták az adományokat. Az alábbiakban Székely János
szombathelyi megyéspüspök üzenetét
közöljük.

Letették voksukat Krisztus
és az Egyház mellett

2021. március 14.

szesülő testvéreinkre, az egyházmegye katekétáira – fogalmazott Udvardy György érsek.
Jézus azt mondja János evangéliumában:
barátaimnak mondalak benneteket, mert mindent elmondtam nektek. Mindent tudtul adtam nektek. A katekéta ilyen: Jézus barátja.
Mert mindent rábízott az Egyház. A tudást, a
tapasztalatot, a liturgia ünneplését, a karitatív
szolgálatot, az ember növekedésének titkát, a
bűn és a bűnből való feltámadás titkát, Isten
végtelen szeretetét, mindent megtanítottam
nektek. Mindent átadtam nektek, barátaimnak
mondalak benneteket – utalt Jézus szavaira a
veszprémi érsek. Hozzátette: a katekéták is ezt
a szolgálatot végzik napról napra saját helyü-

kön: elmondják mindazt, amit tudnak Mesterükről, tanúságot tesznek róla a barátaiknak, a
növendékeknek, a szülőknek, mindazoknak,
akikkel találkoznak. A kiválasztás csodája és
titka ez.
„Teljessé tenni a ránk bízottak örömét, ez
számunkra is öröm” – mondta a főpásztor.
Szentbeszéde végén háláját fejezte ki a hitoktatóknak: „Hálásak vagyunk ebben a szentmisében azokért a testvérekért, katekéta testvérekért, akik az isteni kiválasztás révén Krisztus
tanúivá lesznek testvéreink körében.”
Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Köszönet a Kongóba küldött
adományokért

A szentmisét követően kötetlen beszélgetés
során ismerhette meg az admissziót vezető főpásztor a Központi Szeminárium közösségét.
Az együtt elfogyasztott vasárnapi ebédnél a
főduktor, a kispapi közösség vezetője köszöntötte a papságra bemutatottakat, akik közül
Bársony Árpád köszöntötte Udvardy György
érseket, kifejezve háláját azért, hogy vezette az
ünnepet és tanításával erőt adott, biztatott,
hogy van értelme a papságnak. A főpásztor a
szeminárium ajándékaként a ház borát kapta,
valamint egy, a ház címével ellátott futópólót.
Az admisszió ünnepe megerősítette a Központi Papnevelő Intézet közösségének tagjait
abban, hogy jó az Egyházhoz tartozni, jó papnövendéknek lenni, és megéri Krisztust követni, legyen az olykor bármilyen nehéz is.
Forrás és fotó:
Központi Papnevelő Intézet

kozni, a később befutó adományokat egy következő alkalommal küldjük majd ki. Hamarosan be fogunk számolni arról, ami az Önök
nagylelkű adományai segítségével megvalósulhatott. „Áldja meg az Isten / Mind a két kezével, / Aki szíve szerint / Jót tesz a szegénynyel! / Nem nézi, látják-e, / Szel a kenyeréből.
/ Nem bánja, tudják-e, / Ad az erszényéből. //
Áldja meg az Isten, / Áldatlan ne hagyja, / Aki
a didergő / Nyomort betakarja. / Tűzhelye melegét / Ki megosztja véle, / S árvának, özvegynek / Szerető testvére. // Áldja meg az Isten /
Soh’se ejtsen könnyet, / Ki a szegényt szánja /
Kedves Adakozók!
Nagy öröm látni, milyen sok ember moz- S könnyeket törülget. / Míg törli, a részvét /
dult meg, hogy adjon
a föld legszegényebbjeinek,
adjon
a
mbundai árvaházban
élő gyermekeknek.
Eddig (február 25-éig)
4 378 330 forint adomány érkezett. Köszönjük a nagylelkű
segítséget minden jótevőnek!
Az Önök adományaiból összegyűlt
összeget az üldözött
keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság meg fogja duplázni. Egy ilyen
Fotó: Merényi Zita
méretű segítségből
nagyon sok minden
megvalósul majd Mbundában a gyermekek Selyem kendőjével, / Áldja meg az Isten /
számára: étkezés, az árvaház épületeinek meg- Mind a két kezével!” (Pósa Lajos: Áldja meg
újítása, ágyak, cipők, játékok, taneszközök be- az Isten)
Székely János püspök
szerzése… Hálásan köszönöm a gyermekek
és
a
„Mindannyian
testvérek Afrikáért”
nevében is!
kezdeményezés többi szervezője
A gyűjtést még március 5-éig folytatjuk, akForrás: Szent Márton Köpenye
kor küldjük ki az összeget a mbundai árvaházAlapítvány/Facebook
nak. Természetesen ezután is lehet még ada-
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Végigment az elhivatottság útján
Esterházy János mártír politikus születésének 120. évfordulójára
(Folytatás az 1. oldalról)
Csak 2017-ben, halála 60.
évfordulóján tudtuk eltemetni, ha nem is az egykori családi kriptában, ahogyan annyira
szerette volna, hanem a szülőhelyéhez közeli Alsóbodokon.
Ifjúként végigélte a Tanácsköztársaság szörnyűségeit, aztán Trianon traumáját a határon túlra szakadva. Mégsem
ült le tétlenül a kényelmesebb
és biztos életmódot választva,
hanem a politikusi élet mellett
döntött. A szlovák parlamentben egymaga képviselte a magyarság érdekeit, de nem
akárhogyan! Igazi jézusi típus
volt: neki is, ahogyan Krisztusnak, odakiálthatta a tömeg,
hogy szállj le a keresztről,
mentsd meg magad, mégsem
tette meg. Esterházy János a
határokon kívül rekedt népének akart ilyen lelkülettel a
szószólója lenni, a magyar
párt egyedüli képviselőjeként
csendesen, szelíden képviselte
a magyarok ügyét a parlamentben, ha meghallgatták,
ha nem. Esterházy nem foglalkozott a károgásokkal, hogy
piszkos a politika, hanem
ment a maga elhivatottságának útján, és ha nem tudott is
látványos eredményeket felmutatni, azért ért el sikereket.
Nem ő mondja, de az egész
életvitelére jellemző az a bölcsesség, mely szerint többet
kell gondolnunk arra, hogy jót
tegyünk, mint hogy jól érezzük magunkat. Ám mivel jót
tett, megkapta gyümölcsként
azt, hogy minden körülmény
ellenére boldog lehessen. Egy
Esterházy-emlékgyűlésen hallottam egyszer, hogy ő a kereszt struktúrájában gondolkodott akkor, amikor a horogkereszt eszméjét akarták elültetni. Azt mondta: van már
keresztünk kétezer év óta,
nem kell újabb kereszt. Az
előadó arról beszélt, hogy

mennél szilárdabban gyökerezik bele a földbe a kereszt függőleges szára, annál biztonságosabban áll az általa tartott
horizontális szár, vagyis mennél szilárdabb az Istenhez való ragaszkodásunk, annál keményebben tudunk dolgozni
az embertárs szeretetén.
Amikor Pozsonyban, 1942ben megszavazták a zsidótörvényt, Esterházy volt az
egyetlen tiltakozó, akinek
nem meglepő módon megtiltották, hogy elmondja az indoklását, hiszen nagyon is
meggyőző lehetett volna. Meg
is van a tervezett beszéde, ami
ezt igazolja. A szavazás után
valamikor ment a pozsonyi
utcán, és egy zsidó ember jött
vele szemben, aki átment a
másik oldalra, hogy ne hozza
kellemetlen helyzetbe Esterházyt. Ám ő is átment a túloldalra, hogy szóba elegyedjen
a megbélyegzett emberrel, aki
elmondta neki, hogy muszáj
elmenekülnie. Esterházynak
megegyezése volt Horthyékkal, hogy akinek ő ad menlevelet, azt befogadják Magyarországra: a felvidéki magyar
politikus jóvoltából így menekült meg ez a család a haláltól, de nem csak ez az egy, hanem nagyon sok.
Egy fiatal, ötgyermekes
édesanyát megkérdeztem a
minap, hogy mit jelent számára a hazaszeretet. Azt válaszolta: arra szeretném nevelni
a gyerekeket, hogy ne menjenek el jobb pénzért külföldre
dolgozni. Körülbelül ennyit
jelentett Esterházynak is a
szülőföldhöz való ragaszkodása. Amikor újra meg újra
fölkínálták neki a bársonyszéket a magyar parlamentben,
akár Kassa visszatérésekor,
akár amikor Csehszlovákiához visszakapcsolták az elszakadt felvidéki részeket, ő a
Felvidéken maradást választotta. (Még Edvard Beneš is

tárca nélküli miniszterséget
kínált neki. Akkor is a néphez
való ragaszkodás mondatott
vele nemet: úgy vélte, amíg
csak látszat lenne, hogy elfogadják a magyarságot, addig
ő nem akar kormánytag lenni.) A felkínált menekülési lehetőségeket nem ragadta
meg, azt mondta: nem hagyhatom el azt a földet, amelyet
őseink vére és verítéke öntözött.
Szent II. János Pál pápa a
maga lengyel szívével ezt
mondja a hazaszeretetről, a
hazájáról: Debitor factus sum
(Adósa lettem). Sajnos ma a
hazához való ragaszkodásnak
ez a mélysége, amely Esterházy Jánosnak is a sajátja volt,
kiveszőben van. Látjuk, hányan engedik el a gyökereiket, mennek külföldre, és se
odavalók, se magyarok nem
lesznek. Vándorolnak a nagyvilágban hontalanul egy életen át.
A hazaszeretettel kéz a
kézben jár az áldozathozatal.
Mindig elcsodálkozom anyai
nagyapámon és édesapámon,
akik az első, illetve a második
világháborúban védték a hazát.
Nagyapám Galíciába
ment, oda, ahol a vezényszavakon kívül magyar szót nem
hallhatott, apám pedig a Donhoz. Végig sem gondolva ben-

nük volt, ahogy a régi magyar
emberekben, a haza szeretete.
Ahogyan a gimnáziumi bencés történelemtanárunkban is,
aki másodízben beszélve
Széchenyiről, sírva mondta:
„Fiúk, fiúk, a hazaszeretet.”
Láthatta, milyen furcsa arccal
meredünk rá, mert akkor az
internacionalizmus volt a vezényszó.
Esterházy Jánostól azonban
a hazaszeretet mellett elválaszthatatlan az európai egység gondolata is. Édesanyja,
Tarnowska Erzsébet lengyel
származású volt. Ő maga magyar földön, magyar apától
született, de szlovákokkal élt
együtt, Szlovákiában volt parlamenti képviselő, és a történelem alakulása folytán
Csehszlovákiával is volt dolga. Ebben a négy nemzetben,
ami a vérét szinte áthatotta,
képzelte el Közép-Európa
egységét, mintegy a V4-es
együttműködés szellemi előfutáraként. Később megjelentek az elképzelései között nagyobb horderejű gondolatok
is, mint például a Duna-konföderáció terve. Ezek arra mutatnak, hogy még szélesebb
körben foglalkoztatta az európai egység. Nagyon szép hitvallás, ahogyan egyszerre élte
meg a magyarságát és a szlovákságát. Amikor Kassa visz-

szatért Magyarországhoz, az
ottani beszédében arra kérte a
magyarokat, tartsák tiszteletben a szlovákok jogait. Pozsonyban pedig így beszélt:
Szlovák testvéreim, mi, magyarok és szlovákok ezer éve,
Szent István birodalmától
kezdve együtt éltünk, ne szakítsuk meg ezt az egységet!
Européer volt, nem partikularista.
Nagyon jól mondják a mai
politikában, hogy Európa
nem olvasztótégely. Esterházy
János, amikor egyszer csak
Csehszlovákiában találta magát, pontosan tudta: lehetünk
úgy békességben és egységben egymással, hogy mégis
mindenki megőrzi a maga hagyományait. Európát a nemzetek Európájának képzelte el,
és világos volt számára, hogy
kontinensünk nem létezhet
tartóoszlopok nélkül. II. János
Pál pápa így fogalmazott e
tartóoszlopokkal kapcsolatban az Európáról szóló körlevelében: az első a történelem,
ami nem emlékkönyv lapozgatása, hanem ablak a jövőre.
A második tartóoszlop mindkettejük szerint az igazság,
ami Európa számára nem
más, mint görög öröksége. A
harmadik pedig az igazságosság, a zsidó és a keresztény
gondolkodásmód találkozása.
Ferenc pápánk már a mai korhoz alkalmazkodva fogalmazta újjá, hogy mik is Európa
tartóoszlopai, de Esterházy János ezeknek éppúgy megfelel.
Megfelel a személy iránti tiszteletnek, amiben a legtörékenyebb ember, a magzat és az
elaggott ember védelme is
benne van. Fontosnak tartotta
a Ferenc pápa szerinti másik
tartóoszlopot is, nevezetesen
azt, hogy a köztünk lévő különbözőségeket nem megsemmisíteni akarjuk, hanem gazdagságként értékeljük. S jellemezte Esterházyt az egészsé-

ges laicizmus is, amely nem
állítja szembe Istent és a cézárt, hanem megengedi a szabad vallásgyakorlatot és tiszteli az államhatalmat is.
Elvek nélkül az ember létezik, de nem él – Esterházynak
megvoltak a maga világos elvei. A börtönben is hősies viselkedés jellemezte, amiről
leginkább azok a börtöntársai
tanúskodhatnak, akik nem is
rokonszenveztek vele. Szent
Ciprián ősegyházi vértanú
életéből merített erőt, és vele
volt az imakönyve, amiből újra meg újra imádkozott. Nagyon erősen kapaszkodott a
lét vertikális valóságába, és
nem ragadt bele a börtönvilág
szürkeségébe, embertelenségébe, hanem mindig megtalálta a módot, hogy felfelé
tudjon tekinteni.
Miután tábori püspök lettem, a szlovák tábori püspök
kollégámmal nagyon korán
elkezdtük ünnepelni Zalaváron Cirill és Metód emlékünnepét, mert a szlovák hagyományok szerint ez a két szent
ide menekült az üldözés elől.
Hiszek abban, hogy a közös
misézés által építettük a szlovák–magyar barátságot, és ettől a magyarjainknak is könynyebb lesz kicsit a sorsa a Felvidéken. Nagyon szép gesztus
volt Rabek püspök úrtól, hogy
amikor 2017-ben örök nyugalomra helyeztük Esterházy Jánost, ott volt a temetésen, pedig nem is számítottam rá. Így
fogadott: Püspök úr, hallottam, hogy itt leszel, akkor nekem is itt a helyem. S ott voltunk hárman a lengyel érsekkel, mindenki a saját hazája
képviseletében, a három nemzetében, amelynek mindegyike egyaránt fontos volt Esterházynak, aki nem csak éldegélt, hanem élt.
Bíró László püspök
Lejegyezte: A. Sz.

A mianmari békés tüntetés szimbóluma lett
A szerzetes nővér térden állva könyörgött a rendőröknek, hogy ne lőjenek
Ann Nu Thawng katolikus szerzetes nővér kiment az utcára az
észak-mianmari Kahin állam fővárosában, Myitkyinában, hogy térden állva könyörögjön a biztonsági erőknek, ne lőjenek a békésen
tüntető ﬁatalokra. Bo bíboros „a nép színeváltozását” kérte nagyböjti homíliájában.
Ann Nu Thawng a Xavéri Szent
Ferenc Kongregáció, egy egyházmegyei jogú intézmény tagja a mianmari Myitkyinában. Az országban a
szerzetesnővér alakja a február 28-ai
tüntetések szimbólumává vált. Aznap a rendőrség durván visszaverte
a tüntetést az egész ország területén
– az ENSZ információi szerint rálőttek a tüntetőkre, tizennyolc ember
meghalt és több mint harmincan
megsebesültek.
„Myitkyina térségében mindeddig békés tüntetések voltak, nem történt semmi rendzavarás. Tegnap
azonban erőszakos jelenetek zajlottak, melyek a helyzet eldurvulásával
fenyegettek – mondta el a Fides hírügynökségnek Joseph Kung Za
Hmung, az első mianmari internetes
katolikus portál, a Gloria News Journal főszerkesztője. – Sokunkat meglepett: a rendőrök úgy reagáltak a
szerzetes nővér akciójára, hogy

abama példakép az Egyház vezetői
előtt: a püspökök és a papok arra hivatottak, hogy kilépjenek komfortzónájukból, és vegyenek példát a bátorságáról.”
Hozzátette, hogy sok nem katolikus is méltatta Thawng nővért, akinek fotója vírusszerű gyorsasággal
terjed a közösségi hálókon. „Több
mint száz tüntető talált menedéket a
kolostorában. Megmentette őket a
brutális veréstől és a letartóztatástól”
– hangsúlyozta a főszerkesztő.
*
Február 28-án, nagyböjt második
vasárnapján Charles Maung Bo bíboros, ranguni érsek az ország társadalmi-politikai válsághelyzetéről
szólva kiemelte: „A színeváltozás
evangéliuma nagyon aktuális, viszszatükrözi az elmúlt napok eseményeit. Milyen színeváltozást szeretnénk megtalálni ma Mianmarban?
Ha megtaláljuk, az egész zűrzavar,

az egész sötétség, az egész gyűlölet
elmúlik, és országunk, az Aranyföldnek is nevezett szép ország színében
átváltozik, a béke és a bőség földjévé
alakul át.”
„Ebben a hónapban – folytatta a
bíboros – sokat könyörögtünk: a béke az egyetlen út; a béke lehetséges.
Ferenc pápa azt kérte, hogy oldjunk
meg minden konfliktust párbeszéddel. Aki konfliktust akar, az nem a
jót akarja ennek a nemzetnek. Mindannyian Illéssé válunk, aki a békét

hirdeti, meggyújtva a remény lámpását a sötétség közepette.”
Bo bíboros imádkozott a nemzetért, „amely oly sok szenvedést, oly
sok háborút, oly sok halottat látott
már… Mint Ábrahám, mi is keressük az Ígéret földjét.
Az Ígéret földje akkor jön el, amikor készek vagyunk feláldozni azt,
ami nagyon kedves számunkra.”
Bo bíboros így zárta üzenetét: „A
megtérés a nagyböjt központi üzenete. Intézzünk kihívást saját magunk-

hoz! Nézzük magunkat egy nagyobb világosságnál! Van egy lehetséges jobb világ, egy lehetséges új
Mianmar; lehetséges egy konfliktusoktól mentes nemzet, ha ez a nemzet színében átváltozik a megérdemelt dicsőségében. A békét tegyük a
sorsunkká, ne a konfliktust! A fegyverek haszontalanok. A kiengesztelődés és a párbeszéd fegyvereit kell
magunkra vennünk.
Mianmar Tábor-hegyére türelemmel, toleranciával kell felmenni, ha
részesei akarunk lenni a színeváltozásnak. A gonosznak el kell tűnnie,
de nem egy másik gonosz az, amely
le tudja rombolni.”
A burmai hadsereg február elsején vette át a hatalmat katonai pucscsal. Egyéves szükséghelyzetet hirdetett, miután csalással vádolták
meg a 2020. novemberi választások
után a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) pártot, amelynek vezetőjét, Aung Szan Szú Kji kormányfőt
őrizetbe vették.
Forrás: Fides
Fordította: Thullner Zsuzsanna
Fotó: Vatican News
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A házasság patrónusaként tekinthetünk rá
Imafüzet Zita királyné boldoggá avatásáért
Franciaországban Jean Sévillia történész, újságíró évekkel ezelőtt egyesületet hozott létre Zita osztrák császárné és magyar királyné boldoggá és szentté avatásának
előmozdítására. A közelmúltban megérkeztek Magyarországra azok a füzetek, melyekben a királyné boldoggá
avatásáért szóló imádság kapott helyet. A kiadvány a
bejegyzésére váró magyar egyesület kérésére, a francia
egyesület támogatásával és Erdő Péter bíboros, prímás
jóváhagyásával látott napvilágot. Erőss Réka Máriával,
a magyar egyesület elnökével beszélgettünk.
– Mikor és milyen céllal jött – Mesélne kicsit Zita királylétre a Zita királyné boldoggá néról?
avatásáért tevékenykedő egyesület?
– Zita Bourbon-parmai hercegnő 1892. május 9-én szüle– Zita királyné Boldog IV. tett az olaszországi Viareggio
Károly, az utolsó magyar ki- közelében, a Villa Borbone
rály és osztrák császár felesé- delle Pianore kastélyban, I.
ge volt. Boldoggáavatási eljá- Róbert Bourbon-parmai herrását 2019. december 10-én ceg és Mária Antónia portugál
kezdeményezte a franciaor- infánsnő gyermekeként. Huszági Le Mans püspöke. A ki- szonegyen voltak testvérek,
rályné a svájci Zizersben két anyától. A nagycsaládban
hunyt el, így a hagyomány több sérült gyermek is élt, ami
szerint ott kellett volna elin- abban a korban ritkaságnak
dítani a boldoggáavatási eljá- számított. A szociálisan érzérást. Mivel azonban a király- keny Zita hamar megtanulta a
né az utolsó éveit a franciaor- rászorulók támogatását. A készági solesmes-i apátságban sőbbi királyné Szent Zita után
töltötte bencés oblátaként, kapta a nevét, aki a XIII. száezért Franciaországban kez- zadban élt Luccában, és a csedeményezték az eljárást. Bol- lédek, szolgálólányok védődoggáavatási ügyének posz- szentje lett. Érdekes ez a pártulátora Alexander Leo- huzam, hiszen az uralkodásánhardt, a Strasbourgi Főegy- ra Zita királyné mindig szolházmegye apátja, a magyar gálatként tekintett. Szigorú
ügyekért felelős viceposztu- édesanyja vasfegyelemmel,
látor pedig Nagy Norbert mély hitben nevelte őt és a
Svájcban élő teológus. Az testvéreit. Zita vidéken töltötegyesület célja Zita királyné te gyermekéveit, családi szere-

mély lelkiségének, példamutató életének megismertetése
és ezáltal azon keresztény értékek terjesztése, amelyek
hozzásegítették őt, hogy leküzdje élete nehézségeit.
A hitvesi hűség, a szeretet, az
önfeláldozás, a lelki derű,
az Istenbe vetett bizalom, az
odaadás és az emberi méltóság tiszteletben tartása voltak a legjellemzőbb tulajdonságai. Úgy gondoljuk, ha
életpéldáját sokan megismerik, az a hitélet föllendítését a
vallásos lelkület elmélyítését
szolgálhatja.
– Mit kell tudnunk a francia
egyesület elnökéről?
– Jean Sévillia francia történész, konzervatív újságíró a
Sorbonne Egyetemen diplomázott. 1978 óta a Figaro Magazin főszerkesztő-helyettese.
Történelmi tárgyú könyvek
szerzője, számos szakmai kitüntetés birtokosa. Művei
több nyelven megjelentek. Néhány magyarul is elérhető kötete: Zita, a bátor császárné
(2000); Túl jón és rosszon – Hová vezet az anarchista liberalizmus? (2008); Az utolsó császár
és király – Habsburg Károly sikertelen államcsínye (2012).

és a karrier pedig elhalványult. Férjem Erőss Loránd
idegsebész, a Magyar Máltai
Lovagok Szövetségének ispotályosa. A hivatása teljes embert kíván, ezért ahhoz, hogy
a támasza legyek és a négy
gyermekünk is biztonságban,
szeretetben nőjön fel, nekem
is teljes emberként kell helytállnom itthon.
– Mi az, ami különösen megragadta Zita alakjában?

Erőss Réka Mária: Zita királyné
példamutatóan kitartott a férje mellett
a legnehezebb történelmi időkben.
Mindent megtett a családjáért,
mély hitben nevelte a gyermekeit
roly főherceg azonnal a szívébe zárta Zitát, nemcsak a
szépsége, hanem mély vallásossága miatt is. 1911. június
13-án jegyezték el egymást, és
még ugyanabban az évben
összeházasodtak. Igazi lelki
társak voltak, szerelmük kölcsönös bizalomra épült. Zita
élete a házasságkötés után
gyökeresen megváltozott, bár
ekkor még nem gondolták,
hogy a sors hamarosan óriási
feladatot ró rájuk. Az 1914. június 28-ai szarajevói merénylet után már trónörököspárként kellett helytállniuk,
majd 1916-ban, I. Ferenc József halála után a trón Károlyra és Zitára szállt. A fiatal
uralkodópárt 1916. december
30-án Budapesten megkoronázták. Ekkor már javában
tartott az I. világháború. Zita
szociális érzékenységét bizonyítja, hogy a nehéz időkben
is talált időt az elesettek, a rászorulók segítésére. Napjai
egy részét bécsi kórházakban
töltötte, látogatta a háborús
sebesülteket, néha elkísérte a
férjét a frontra, jótékonysági tevékenységeket végzett.
Megemlítendő, hogy Károly
volt az első uralkodó, aki szociális minisztériumot hozott
létre. Látván a háború borzalmait, mindketten küzdöttek a
békéért.

tetben. 1903-ban, tizenegy
évesen beíratták a zangbergi
Szent József Leánynevelő Intézetbe, ahol több lánytestvérével együtt tanult. Az éles
eszű, határozott, korán önállóvá vált kislány hamarosan
osztályelső lett. Apai hatásra
elsősorban a humán tárgyak
iránt érdeklődött. Kiváló
nyelvérzéke volt, mivel soknyelvű környezetben nevelkeA hitvesi hűség,
dett. Nem sokkal édesapja
1907-ben bekövetkezett halála a szeretet, az önfeláldozás,
után, amikor betöltötte a tia lelki derű, az Istenbe
zenhatodik életévét, Zitának
vetett
bizalom, az odaadás
el kellett hagynia az iskolát, és
és
az
emberi méltóság
hazaköltözött. Későbbi tanulmányait az Egyesült Király- tiszteletben tartása voltak
sághoz tartozó Wight-szigeZita királyné
ten, a Szent Cecília-zárdában
legjellemzőbb
folytatta, amelyet anyai nagytulajdonságai
nénje vezetett. Az egyházi iskolák és a vallásos édesanya a
fiatal hercegnő mélyen hívő
gondolkodásmódját már a koAz uralkodói párnak közrai éveiben megalapozták.
ben sorra születtek a gyermekei. Nevelésükre az állam– Mikor ismerkedett meg egy- ügyek mellett is mindig találmással Zita és Károly főher- tak időt. Miután a világháború 1918. november 11-én véceg?
get ért, és az Osztrák–Magyar
– Fiatal felnőttként 1909- Monarchia felbomlott, Károlyben Franzensbadban találkoz- nak le kellett mondania a csátak, de a rokoni szálaknak kö- szári trónról, majd a magyar
szönhetően már gyermekko- államügyek vezetéséről is.
ruk óta ismerték egymást. Ká- Kétszer próbált meg visszatér-

”

ni a magyar trónra, mindkétszer sikertelenül. A második
kísérlet után Zita királyné követte férjét Madeira szigetére,
a száműzetésbe. Károly itt
hunyt el 1922. április 1-jén,
spanyolnáthában. Azt, hogy
milyen nagy szerelem volt közöttük, és hogy Károly milyen
mélyen hitt Krisztusban, a halálos ágyán Zitának mondott
búcsúszavai is bizonyítják:
„Végtelenül szeretlek téged,
találkozunk Jézus legszentebb
szívén!” Nyolcadik gyermeküknek, Erzsébetnek Zita már
özvegyként adott életet.
– Hogyan alakult Zita királyné élete, miután megözvegyült?
– Gyermekeivel együtt Spanyolországba költözött, ahol
rokona, XIII. Alfonz király
nyújtott menedéket nekik.
Hat évet töltöttek itt, majd később Belgiumban, Franciaországban, Portugáliában, az
Egyesült Államokban és Kanadában éltek. Zita királyné a
gyermekei fölnevelése után
visszatért Európába, és beteg
édesanyját ápolta. Élete utolsó
éveiben sok időt töltött imádságban a svájci zizersi apátságban. 1989. március 14-én
halt meg, kilencvenhat évesen. A bécsi kapucinusok
kriptájában temették el, szívét
férje szíve mellett őrzik a svájci muri kolostorban.
– Milyen tulajdonságai teszik
méltóvá Zita királynét arra,
hogy az Egyház boldoggá
avassa?
– Rendíthetetlen volt az istenhite. A rábízottak sorsa
iránti felelősségérzete és a szegények, elesettek érdekében
végzett irgalmas cselekedetei
nem alkalomszerűek voltak,
hanem meghatározták a mindennapi életét. Friedrich Gustav Piffl bíboros, bécsi érsek
joggal nevezte őt a szenvedők
őrangyalának. Életét és házasságát Károllyal a hitéből élte
meg. Szent II. János Pál közelről ismerte Zita királynét. Ő
javasolta elsőként a szent életű Zita boldoggá avatását. A
királyné és férje, Boldog IV.
Károly így közösen válhatnak
a házasság patrónusaivá.
Szent II. János Pál a házasságra úgy tekintett, mint a társadalom jövőjére, és a királyi

pár méltón képviseli a szentségi házasságot. Közbevetőleg
megjegyzem: a lengyel pápa
édesapja a Monarchia tisztje
volt, és a IV. Károly iránti tiszteletből adta fiának, a későbbi
pápának a Karol keresztnevet.
– Ön hogyan kezdett foglalkozni Zita királyné életével,
és minek köszönhető, hogy a
bejegyzés előtt álló magyar
egyesület elnöke lett?
– Tagja vagyok a Máltai lovagrendnek, és 2019-ben itt találkoztam Habsburg-Lotharingiai Christiana főhercegnő-

– Példamutatóan kitartott a
férje mellett a legnehezebb
történelmi időkben. Mindent
megtett a családjáért a férje
halála után is. Mély hitben nevelte a gyermekeit. Mindezeken felül mindig volt ideje és
figyelme a legelesettebbekre.
A gyermekei nevelése mellett
naponta tett a betegekért, a
nélkülözőkért, a menekültekért. Számomra is a gyermekeim keresztény nevelése a
legfontosabb és legértékesebb
feladat. Zita királyné határtalan, odaadó szeretete a családja iránt mintaértékű. Ahogyan
Szent II. János Pál mondta, a
házasság patrónusaként tekinthetünk rá, példa lehet az
ifjú családosok számára. A
spanyolnátha idején a legnagyobb szegénységben, száműzetésben éltek, bezárva Madeira szigetére. IV. Károly ott
betegedett meg, Zita pedig kitartóan ápolta, miközben a
gyermekeiket nevelte. Példája
erőt adhat az elszegényedés-

Ima Isten Szolgálója Zita királyné
boldoggá avatásáért
Mennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett, és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.
Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek
idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett
rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk.
Add, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a
családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere
lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta
szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé.
Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson.
Közbenjárásának segítségével hallgasd meg kérésünket
(itt röviden megemlíthető a kérés). Ezt Krisztus, a mi Urunk
nevében kérjük. Ámen.
vel. Ő kért fel arra, hogy szervezzek imaláncot Zita királyné boldoggá avatásának előmozdítására. Egy évvel ezelőtt Depaula Flavio atya, aki
2020-tól érseki titkár az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, szentmisét mutatott be a zugligeti Szent Család-templomban Zita boldoggá avatásáért. Ezután Elizabeth Montfort, a francia egyesület főtitkára tartott előadást
a magyar érdeklődőknek.
– Kérem, meséljen kicsit magáról.
– 1993-ban német–angol
szakon végeztem az ELTE-n,
tanári és nyelvészdiplomám
van. Kezdetben a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen tanítottam, és fordítottam, de
ahogy jöttek a gyerekek, egyre
fontosabb szerepet kapott az
életemben a család; a munka

sel, reménytelenséggel, betegséggel küzdő, izolációban élő
emberek számára most, a Covid–19-járvány idején, és utána is.
– Mit remél az imafüzet megjelenésétől?
– A mai világban a házasság intézménye állandó támadásnak van kitéve. A füzet segítségével országos imaláncba
hívhatjuk a családanyákat, havi rendszerességgel, egy adott
időpontban. A házasságok
megóvásáért és a családok egyben tartásáért imádkozunk, és
kérjük Zita királynét mint a házasság patrónusát, hogy segítsen megóvni a házastársi kapcsolatokat, hiszen csak így nőhet fel szeretetben és biztonságban a jövő nemzedéke.
Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila
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A katonák mellett állunk, számíthatnak ránk
Beszélgetés Berta Tibor kinevezett tábori püspökkel
(Folytatás az 1. oldalról)
Egyházi joghatóság szempontjából ekkor kezd elválni a
szolgálat az egyházmegyéktől, és kialakulnak az önálló
katonai vikariátusok, amelyeket helynökök vagy tábori főpapok, főlelkészek vezetnek.
Ma a világban harminchat katonai ordinariátus működik,
de több országban más formában is létezik a katonalelkészet. Az elsőt 1910-ben Chilében alapították meg. Magyarországon 1994 óta működik
újra a tábori lelkészet, illetve a
katonai ordinariátus.
– Az ordinariátus intézményes egyházi szabályozása
mikorra tehető?
– Nagy előrelépés a II. vatikáni zsinaton történt, majd
1986-ban II. János Pál pápa
kiadta a Spirituali militum
curae kezdetű apostoli konstitúciót, a katonák lelkigondozásáról.
Ez szabályozza – megújítva
az addigi számos pápai rendelkezést –, hogy mi az
ordinariátus feladata; előírja,
hogy legyen egy vezetője, hivatala és főtemploma, és azt is
meghatározza, kik lehetnek
tábori lelkészek. Ezáltal elhelyezi az ordinariátust mint
szervezetet az Egyházban.
Idehaza a köznyelvben kissé
pontatlanul tábori püspökségnek is szoktuk nevezni az
ordinariátust, de ilyen megnevezés hivatalosan nincs az
Egyházban. Az ordinariátus
megnevezés hazai befogadása
mintha nehezebben menne,
sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a kifejezéssel. De például Erdélyben, ahol a kommunizmus idején az Egyház
akadályozva volt a püspökök
kinevezésében, és sok püspökség vezetését ordinárius
kinevezésével oldották meg, a
történelmi helyzetből adódóan a hívek is értik és használják ezt a kifejezést.
– Hogyan épül fel Magyarországon a Katonai Ordinariátus?
– Az egyházmegyékhez hasonló részegyház vagyunk, joghatóságunk ugyanakkor az
egész országra kiterjed, minden
olyan helyre, ahol katonák vannak, és a családtagjaik. Saját
anyakönyveket vezetünk, azaz
ha valakit megkeresztelünk
vagy temetési szertartást végzünk, azt magunk adminisztráljuk. Jelenleg Bíró László
emeritus tábori püspökkel
együtt tizenhárman szolgálunk
aktívan az ordinariátusban.
Ahogy az a létszámból is kiderül, csak a nagyobb katonai alakulatoknál tudunk jelen lenni.
– Hogyan tudná meghatározni a szolgálatuk lényegét?
– Szent II. János Pál pápa
használta a szolgálatunkra
a kumulatív szót. Ez azért is
szerencsés, mert a katonák a
kumulatív lövedék kapcsán
ismerik a kifejezést, amely felerősítő, összegyűjtő hatást jelent.
Szolgálatunkat meghatározza,
hogy a katonákhoz köthető
valamennyi élethelyzetben jelen kell lennünk. Azaz a tábo-

ri lelkésznek ott kell lennie,
ahol a katona van. A laktanyában, a kiképzésen, a gyakorlótéren, külföldi szolgálatban,
minden helyzetben, ahol csak
lehetséges.

rangunk, de ha harangoznánk,
se jönne senki a hívásra.
Nem igazán működik a hagyományos levél alapú, sőt még a
modern közösségi csatornákon
keresztül eljuttatott üzenet
sem, nálunk senkit nem lehet
– Hogyan fogadta a püspökké csak így meghívni egy progratörténő kinevezésének hírét? munkra, bibliaórára, imádságra vagy szentmisére. Vala– Amikor Michael August mennyi közösségi alkalmunk
Blume apostoli nuncius föltet- úgy jön létre, ha odamegyünk
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sincsenek. De a személyes odalépés a katonákhoz ma is a lelkipásztori munka lényege.
Fontos, hogy tudják: ott vagyunk mellettük, és számíthatnak ránk.

lasztottuk: „Szolgatársak az Úrban” (Kol 4, 7). Mai nyelvre lefordítva úgy is fogalmazhatnék, hogy munkatársak az Úrban, hiszen a katonai ordinárius feladata, hogy közösségben, a lelkészekkel és a kato– Katonai ordináriusként mit nákkal együttműködve, velük
egy csapatban szolgáljon az
szeretne megvalósítani?
Úrban, vagyis a vele és a ben– Bíró László püspök atya ne való egységben. A püspöki
most véget ért tízéves ordi- címert is közösen készítettük

– Hogyan készül a szentelésére?
– Az esztergomi ferences
gimnáziumba jártam, még onnan ismerem Barsi Balázs
atyát. Diákként is meg tudott
szólítani a szombat esti bűnbánati alkalmakon, így most
is arra kértem, hogy hozzá
mehessek el szentelési lelkigyakorlatra. A ferences lelkület közel áll hozzám.

Ladocsi Gáspár, első
tábori püspökünk mondta találóan, hogy biztosan találkozni fogunk
a szolgálatunk során
kafarnaumi századosokkal. Igaza lett, számtalan ilyen példát tudnék
felsorolni, és nem csak
századosi, de szakaszvezetői, zászlósi, ezredesi
vagy tábornoki
rendfokozattal

te nekem az ilyenkor szokásos
kérdést, először levettem a
szemüvegemet, és a kezembe
temettem az arcomat. Úgy
gondoltam, s gondolom most
is, hogy nem vagyok alkalmas
erre a feladatra. A kinevezés
ugyanakkor nem kitüntetés,
hanem szolgálat. Arra is gondoltam, hogy miként kerültem be a katonalelkészetbe,
amikor megalakult. Önszántamból bizonyosan nem jelentkeztem volna 1994-ben.
Huszonhét évvel ezelőtt, amikor Kaposváron voltam káplán, Ladocsi Gáspár tábori
püspök felhívott, és arra kért,
hogy titkárként segítsem a
munkáját és az akkoriban
megalakuló ordinariátust. A
szolgálatra való meghívás volt
a lényeg akkor is, most is. Véleményem szerint nincs olyan,
hogy valakinek katonalelkészi
hivatása van. Diakónusi, papi
hivatása van, ami a szolgálatra szól. És hogy a szentelés
után ki milyen területen fog
lelkipásztori munkát végezni,
azt az élet és a gondviselés
hozza: van, aki plébánián,
más a börtön- vagy a cigánypasztorációban, megint más
katonai lelkészi szolgálatban.
Miután igent mondtam Ladocsi Gáspárnak, sosem bántam meg a döntésemet. Megszerettem ezt a munkát, és
azóta is jó szívvel szolgálok
katonai lelkészként.
– Mi az, ami közel áll Önhöz
a tábori lelkészi szolgálatban?
– Sajátságos szolgálatunk
számos dologban és körülményben eltér a plébániai lelkipásztori munkától. Jobban hasonlít ahhoz, ahogyan az apostoli korban terjedt a hit embertől emberig. Nincsen ugyan ha-

nyira szíven ütött atyai figyelme, hogy bementem a
kápolnába, és megoldódtak
a bilincsek. Így az ő szolgálatát nem csupán atyai, hanem gyógyító szolgálatként
éltem meg. A körlevél ennek
tükre, egy nagy püspök, egy
nagy ember írása. Köszönöm neki sok más mellett
ezt is.

– Hogyan egyeztethető össze
a békés lelkipásztori szolgálat a katonák fegyverviselésével? Avagy mi a katona hivatása?

a katonákhoz, és személyesen
megszólítjuk, meghívjuk őket.
Ez nemcsak a Szentírás alapján
álló meggyőződésem, hanem a
tapasztalatunk is ezt mutatja.
Ladocsi Gáspár, első tábori
püspökünk mondta találóan,
hogy biztosan találkozni fogunk a szolgálatunk során kafarnaumi századosokkal. Igaza
lett, számtalan ilyen példát
tudnék felsorolni, és nem csak
századosi, de szakaszvezetői,
zászlósi, ezredesi vagy tábornoki rendfokozattal. Említhet-

náriusi szolgálata meghatározó volt az én életemben is.
Nem csak vezetőként, hanem
barátként tekintek rá. Atyai
lelkisége, szellemisége, embersége a jövőben is meghatározza az életemet. Közös tízéves szolgálatunk és munkánk túlmutatott a hivatali kereteken, ő igazi atyaként figyelt mindannyiunkra. Minden tábori püspöktől sokat tanultam, de a Bíró püspök úrral való baráti és szolgálati
kapcsolatunkban a lelkiség és
az emberség nagyon fontos
szerepet játszott. Az emberre
és a családokra való odafigyelésre, a közösség formálására
és erősítésére is nagy hangsúlyt helyezett. Hogy milyen
fontos ez, jól megmutatkozik
Ahogyan az több pápai
egy olyan helyzetben, mint
egy külszolgálat, egy békedokumentumban és béke
világnapi üzenetben is sze- misszió, ahol a katonák egy
földrajzilag kicsi és behatárolt
repel: a katona küldetése
területen vannak összezárva
a béke szolgálata. Olykor
fél évig, állandó krízishelyzetelőfordul, hogy ez csak fegy- ben élnek, és akár életveszélyverek használatával lehetsé- nek is ki vannak téve. Itt csak
ges, de mindig védelmi cél- úgy lehet szolgálni és támoból történik, hiszen a katona gatni a ránk bízottakat, ha
őszintén odafigyelünk egyaz életet védelmezi
másra és a katonákra.
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ném azt a mondatot is, ami annak idején a Kálvária keresztje
alatt álló katonatiszt szájából
elhangzott.
Ha visszatekintek az időben, minden egyes szolgálatunk egy-két ember részvételével indult, és hosszú időnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a
közösségi alkalmainkon, különféle rendezvényeinken, a liturgiákon részt vevők száma
lassan, de biztosan növekedésnek induljon. Amikor 1994-ben
újrakezdődött a katonalelkészi
szolgálat, sokáig falakba, akadályokba ütköztünk, ma szinte pókhálószerű elválasztók

– Mikor lesz a szentelése?
– Április 10-én, a húsvét
utáni szombaton szentelnek
majd püspökké a budapesti
Szent István-bazilikában. Erdő Péter bíboros, prímás lesz
a főszentelő, Michael August
Blume apostoli nuncius és
Varga László kaposvári püspök pedig a társszentelők.
– Választott már jelmondatot?
– Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből néhány
munkatársammal közösen vá-

el. A felső részében egy oroszlánt helyeztünk el. Ez utal Júda
oroszlánjára, a bűnön és a halálon győztes Jézus Krisztusra.
Az oroszlán kedvelt és választott szentem, Szent Jeromos
egyházatya jelképállata, és
megjeleníti a katonai életet is,
hiszen az erő, a bátorság szimbóluma. A címer alsó részében
látható máriás szimbólum a
Szűzanyára utal, a páncélba öltöztetett fél kar a katonaságra,
de szülőföldemre, Somogy
megyére is, a szőlőfürt pedig a
názáreti Mester példázatára.

– Napjainkban a katona a
hivatásaként tekint a szolgálatára, ezért lesz a hadsereg tagja. Nincs olyan ember, aki
azért menne katonának, hogy
öljön. Ahogyan az több pápai
dokumentumban és béke világnapi üzenetben is szerepel:
a katona küldetése a béke szolgálata. Olykor előfordul, hogy
ez csak fegyverek használatával lehetséges, de mindig védelmi célból történik, hiszen a
katona az életet védelmezi. A
Magyar Honvédség katonái
eddig mindig jelen voltak a
nagy árvizek elleni védekezésnél, de a vörösiszap-katasztrófánál is. Számos helyen egy
terrortámadás veszélyétől tartva jelen vannak a kiemelt objektumoknál, biztosítják azok
védelmét, vagy most, a pandémia idején itthon is részt
vesznek a kiemelt nemzeti intézmények biztonságos működésének fenntartásában, járőröznek a köztereken. Azaz az
egész társadalom, a nemzet javát és végső soron a békét, a
rendet szolgálják.

– Hogyan fogadta elődje, Bíró
László püspök ünnepi körlevelét, melyben az Ön közel
harmincévi szolgálatát Jézus
szolgálatának előkészítésé- – Mi lehet a célja egy katona
vel, rejtettségével állította lelkipásztori gondozásának?
párhuzamba?
– A Magyar Honvédség
– Nagyon meghatottak Bí- szolgálati szabályzatából az
ró püspök úr sorai. Ezért a egyik parancsnoki értekezletkörlevélért külön hálás va- re kigyűjtöttem, hogy milyen
gyok. De ennél sokkal töb- elvárásoknak kell megfelelnie
bért is. Papi lelkigyakorla- a katonának. A szabályzat eltokon már korábban is sok ső néhány oldala felsorolja
helyen elmondtam, mennyi mindazt, ami a katona kötemindent köszönhetek neki. lessége. Csupán néhány tulajOrdináriussá történt beikta- donság a sok közül: a katona
tása előtt, tizenegy esztende- becsületes, őszinte, bátor, álje, amikor találkoztunk, egy- dozatkész, hazáját szerető,
fajta rabságban voltam, szabálykövető, bajtársias, seamelynek részleteivel most gítőkész, gondoskodó, ponnem terhelnék senkit sem. tos, segíti mások előrehaladáÉdesanyám már évek óta sát, fizikumát rendben tartja,
imádkozott értem, kért, kö- fegyelmezett, mások jogait
nyörgött, akárcsak Szent tiszteletben tartja. Az jutott
Mó nika a fiáért. A beiktatás eszembe, hogy mindezek tuután Bíró püspök atya egyik lajdonképpen egy szentírási
reggel nem szemrehányóan, mondattal foglalhatók össze:
hanem atyai kedvességgel, „Legyetek hát tökéletesek,
egyszerűséggel és hangjában amint mennyei Atyátok tökéhatározottsággal csak ennyit letes” (Mt 5, 48). Az életszentkérdezett: „Tibor, nem tud- ség mindannyiunk hivatása, a
nál megszabadulni ebből?” katonáé is.
Úgy kérdezett, hogy tudta,
nem neki kell válaszolnom.
Kuzmányi István
Ki is ment az irodából. AnyFotó: Merényi Zita
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Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című
kulturális mellékletünkben olvashatják.
SZENTMISE-KÖZVETÍTÉSEK ÉLŐBEN
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.
TELEVÍZIÓK
Duna Tv
2021. március 14-étől minden vasárnap 11 órakor közvetítenek
szentmisét.
Apostol Tv
Hétfőtől szombatig 8 órától (élő) és 17 órától (ismétlés), vasárnap 10 órától (élő) és 17 órától (ismétlés). Nézhető a www. apos
toltv.hu oldalon.
EWTN/Bonum Tv
Mindennap magyar nyelven: 8.30-kor (élő), 12 órakor (ismétlés),
17 órakor (élő), 20 órakor (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.szent
istvanradio.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.maria
radio.ro honlapon.
Hol és mikor követhető élő szentmise-közvetítés?
További összegyűjtött lehetőségek a Magyar Kurír oldalán:
www.magyarkurir.hu

IMAÓRA
Elváltakért és egyedülállókért mutatnak be szentmisét minden
hónap első keddjén 16 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: hétfőnként az egyedülállókért és a magányosokért, keddenként a katolikus oktatási intézményekért és a fiatalokért, szerdánként az állami és az egyházi vezetőkért, péntekenként az idősekért, a betegekért és a szenvedőkért. Továbbra is szeretettel várják a híveket a tagok sorába. Csatlakozni az egész év
folyamán bármikor lehetséges. Bővebb információ: https://pecsiegy
hazmegye.hu/cimke/imaszovetseg
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng-imacsoportja minden
programját megtartja. Az eredeti időpontokban továbbra is otthonainkban imádkozunk. A résztvevők áldást kapnak a megadott időpontban az Oltáriszentséggel. Honlapunkon keresztül elérhetők vagyunk (www.szeretetlang.info.hu). Programok: márc. 12., péntek 16
óra: keresztút; márc. 18., csütörtök 18 óra: szentségimádás édes
Hazánkért; márc. 19., péntek 16 óra: keresztút; márc. 26., péntek,
16 óra: keresztút, fájdalmas péntek, Mária keresztútját járjuk.
Nagykilenced – Közös készülődés Szent Rita ünnepére. Budapest központjában található a Szent Rita-templom (1081 Budapest, Kun utca 5.), ami az egyik legismertebb és leglátogatottabb
kis templom Pesten. Szent Rita élete viszontagságos volt, sok-sok
megpróbáltatással, éppen ezért nehéz sorsú lányok, édesanyák és
asszonyok fordulnak hozzá, a lehetetlen ügyek közbenjárójához,
hogy segítséget kérjenek tőle. Ünnepe május 22-én van, melyre
tisztelői lelkigyakorlat-sorozattal készülnek. Szent Rita 15 éven át
viselte homlokán Jézus töviskoszorújának egy sebét, ezért 15 héten át tart az imádságos lelkigyakorlat, mely egyben előkészület a
szent ünnepére. Ebben az évben a csütörtök reggel 8 órakor kezdődő szentmisékben Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára tartja a lelkigyakorlatos felkészülést, melynek mottója: Élő vizek forrásánál (Elmélkedések a Jézus Szíve-litániáról).
Ha személyesen nem tud részt venni a szentmisén, a következő lehetőségek segítségével kapcsolódhat be a lelki felkészülésbe: élő
közvetítés a http://www.facebook.com/kalman.toth.520357 oldalon,
a későbbiekben a https://www.szentritatemplom.hu/ oldalon.
Szentmisék Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért: 2021. április 6., kedd; május 6., csütörtök; június 5., szombat;
július 6., kedd; augusztus 6., péntek; szeptember 6., hétfő; október
6., szerda; november 6., szombat; december 6., hétfő. A boldoggáavatási szándékra mondott szentmiséket 7 órakor a Magyar Katolikus Rádió adásával egy időben a Szent István Rádió is közvetíti a
budapest-városmajori Jézus Szíve-templomból.

LELKIGYAKORLAT
Testünk a feltámadás jele címmel tartanak nagyböjti lelkinapot
a pálferisek online 2021. március 27-én, szombaton. További részletek: https://www.palferi.hu/programok/testunk-a-feltamadas-jelenagybojti-lelki-nap-a-palferisekkel/
Tavaszi lelkinapok gyásszal és veszteséggel élők számára
a Szív Lelkiségi Központban, Tahiban (cím: 2022 Tahi, Villasor
7–9. T.: 06/26-387-162), 2021. április 9., péntek 14 órától 11., vasárnap 14 óráig. További információ: 06/30-462-9272 Tegzes Katalin SA nővér programvezetőnél.

HALÁLOZÁS
Benedicite Dominus – Tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték és
szerették, hogy Lővei Éva Mechtild, az MKB, az Ecclesia Szövetkezet és az MKPK Titkársága egykori munkatársa, ezüstfogadalmas ciszterci nővér február 26-án Gondviselő Atyjához költözött.
Temetése március 1-jén az érdi Regina Mundi Apátságban szűk
körben megtörtént. E-mail: pkristofne@gmail.com

Tisztelt Olvasóink!

A hirdetések tartalmáért
és azok valódiságáért
a hirdető vállal
felelősséget.

Az egyházi közleményeket és
híreket szerkesztve közöljük.
Megértésüket köszönjük.
A szerkesztőség
INGATLAN
KIADÓ egy Óbuda központjában lévő, 33 nm-es, teljesen felújított, berendezett lakás egy vagy két fő részére. Havi 95 000
Ft + rezsi, háromhavi kaucióval. T.: 06/70-230-3919

RÉGISÉG
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget
és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk. Bu-

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

SZOLGÁLTATÁS
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén háznál
is. T.: 06/1-213-5726
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁST vállalunk Budapesten. T.: 06/70633-2244

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

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

Urnairoda nyitvatartási ideje
Hétfő – péntek:10 – 16.30 óráig. Telefon:1/203–8912
Plébániairoda nyitvatartási ideje
Hétfőtől péntekig:10 – 11.30 és 13.00 – 16.30. Tel./fax:1/203–8915
Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00
Hétköznap:7.00 és 17.00. Szombaton 7.00, 18.00
Cím:1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
Internet: http://szentgellertplebania.hu
E-mail:LURGD@V]HQWJHOOHUWSOHEDQLDKX
A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete
az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel
és a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskolával együttműködésben
2021 szeptemberétől akkreditált mentálhigiénés
lelkigondozó szakirányú továbbképzést hirdet.
Felvétel kritériuma: BA, MA,
főiskolai vagy egyetemi hitéleti végzettség,
egyházi ajánlás és személyes alkalmasság.
A képzés időtartama:
4 félév, 560 óra
(havonta 2 nap + 2 intenzív hét).
A jelentkezés: az SE Mentálhigiéné Intézetben igényelhető
jelentkezési lapon történik.
Itt letölthető: https://semmelweis.hu/mental
A képzésről bővebb tájékoztatást ad:
Dr. Török Gábor • T.: 06/20-663-2389 •
E-mail: torok.gabor@public.semmelweis-univ.hu

Ünnepi üzenetküldő
Köszöntse szeretteit az Új Ember hasábjain!
Üzenjen névnap, születésnap, házassági évforduló alkalmából, küldje meg gratulációját
gyermek születéséhez, sikeres vizsgához vagy más örömteli pillanathoz!
Rövid üzenetében küldje el az ünnepelt nevét és a települést, ahol él
az aprohirdetes@ujember.hu címre.
Levelében, kérjük, adja meg a pontos nevet és címet, melyre kiállíthatjuk számlánkat.
Egy üzenet díja 3000 Ft, amit átutalással vagy csekken tud beﬁzetni,
a beﬁzetés beérkezése után sorait legközelebbi lapszámunkban megjelentetjük.

Ünnepeljen velünk – várjuk jelentkezését!
Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán és a Digitalstandon
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2021. MÁRCIUS 8.

Keressen minket a Facebookon is!

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

Könyvesbolt: 06/1-266-0845; konyvesbolt@ujember.hu
Médiaajánlat kérhető: 06/1-317-3933; hirdetes@ujember.hu
Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása:
+36/1-317-3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes-feladasa/
Előfizetés, terjesztés: +36/1-235-0484; +36/1-633-3790; +36/1-633-3132; terjesztes@ujember.hu
Előfizetés megrendeléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyéni egypéldányos előfizetés belföldről negyedévre: 4050 Ft, fél évre: 8100 Ft, egy évre: 16 200 Ft.
Magyar Kurír 10700732-68366180-51100005 (CIB Bank).
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Kívül-belül megújul
a miskolci minorita templom

Harmincéves
a Máltai Mentőszolgálat

A miskolci Nagyboldogasszony
minorita plébániatemplom országosan védett barokk műemlék templom, az Észak-magyarországi régió fővárosának egyik
legkiemelkedőbb építészeti értéke. A magyar kormány támogatásával most teljes körű külső
és belső felújítási munkálatok
kezdődtek, sőt, az épület állagvédelme is szerepel a teendők
között. A beruházás összesen
871 millió forintba kerül.
A minorita Nagyboldogasszonytemplom Miskolc városképének egyik
legreprezentatívabb épülete. A homlokzatával a Hősök tere felé néző
templom balján a minorita rendház,
jobbján pedig a Földes Ferenc Gimnázium áll. Alapkövét 1729 szeptemberében tették le, építése pedig 1743-ban
fejeződött be, az Almássy és Fáy családok adományainak köszönhetően.
Az 1843. évi nagy miskolci tűzvész
során a templom súlyos károkat szenvedett: leégett a tetőszerkezete, beszakadtak a belső boltozatok, még a harangok is megolvadtak, viszont csodával határos módon a belső berendezés nagy része megmenekült a tűztől.
Elsőnek a rendházat, majd a tornyokat állították helyre; 1845-re készültek
el a munkálatokkal – az eredeti, Carlone-féle tervek szerint.
Nagyobb beavatkozás azóta nem
történt, most azonban teljes körű
megújulás vár az impozáns épületre.
Az első ütemben a Bástya Építészeti Kft. tervei alapján a templom toronysisakjának
cseréje, az új toronyóra beépítése, a tetőszerkezet
megerősítése, a villámvédelmi rendszer helyreállítása, valamint a főhomlokzat felújítása fog megtörténni.
A következő, második ütemben a belső térben
folytatódnak a munkálatok: ekkor a szentély teljes
festésére, illetve a freskók restaurálására kerül sor.
Ferenc pápa 2020. december 8-án, szeplőtelen fogantatás ünnepén
Szent József-évet hirdetett.
Ádám Miklós biblikust,
az Esztergomi Hittudományi Főiskola oktatóját arra kértük, tekintsen végig a Szentíráson,
és mutasson rá, mi jellemző az apaságra általánosságban, illetve
az egyes bibliai személyek életében. A sorozat
harmadik részét adjuk
közre.
Ha nekem ígérné Isten,
hogy nagy nemzetté tesz,
igencsak meglepődnék. (Római katolikus pap vagyok immáron hét éve, nem tervezek
ilyesmit.) Másrészt viszont
úgy vélem, joggal gondolnám
azt, hogy akkor bizony ideje
nagyobb ház után nézni, mert
úgy fest, itt nemsokára hemzsegni fognak a gyerekek.
Ábrahámnak Isten megígéri, hogy nagy néppé teszi.
Nem sokkal később, amikor
Ábrahám már úgy érzi, kifutott az időből, Isten azt mondja neki, az lesz az örökösöd,
aki testedből származik. Amikor Ábrahám felnéz az éjszakai égboltra, Isten még rá is
erősít az ígéretére azzal, hogy
Ábrahám nemzetsége olyan
megszámlálhatatlan népsokasággá lesz, mint a csillagok az
égen. De Sára még ezután
sem lesz várandós. Helyette
Hágár, a szolgáló esik teherbe
Ábrahámtól, aki azt gondolja,
akkor erről az utódról beszélt
neki a Magasságbeli. De Isten
megint kijavítja: nem ez az az

Ezt megelőzően az elektromos rendszert (világítás,
hangosítás) is teljesen felújítják.
Jelenleg a templom előtti téren ácsolják össze a
szakemberek az új toronysisak vázát. Elkészülte
után (előreláthatólag szeptember 30-át követően)
speciális daru segítségével emelik majd a helyére.
Szöveg és fotó: Fojtán László/
Egri Főegyházmegye

1991. március 1-jén reggel 7 órakor munkáért. Az önkéntes mentősök vallják:
kezdte meg működését a Magyar „Jutalmunk a megmentett élet!”
Évszázados hagyományt élesztett föl a
Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)
szeretetszolgálat a 90-es évek elején, amiMentőszolgálata.
kor elkezdték megszervezni modern kori
Budán, a Batthyány téren állomásozik önkéntes mentőegységeiket. A Szuverén
az M28 hívójelű rohamkocsi, amikor az Máltai Lovagrend magyar szervezete
Országos Mentőszolgálat ügyeletese ri- egy, a már meglévő mentési rendszerbe
asztja, innen indul a helyszínre; évente illeszkedő, kizárólag önkéntesekkel műátlagosan ezerötszáz alkalommal. Az au- ködtetett mentőszolgálatot alapított 1991tóhoz egyedülálló módon 120 fős sze- ben, majd nem sokkal később a Magyar
mélyzet tartozik. A
harminc év alatt a
máltai rohamkocsikon összesen mintegy ötszáz önkéntes
dolgozott, akik több
mint 110 ezer embert láttak el.
A máltai rohamkocsin a mindenkori négyfős személyzet minden tagja
önkéntes – az orvos,
az ápoló, a szekundáns és a gépkocsivezető –, egészségügyi szakdolgozók
és a Máltai Szeretetszolgálat képzésén
végzett civil segítők. A civilek között van mérnök, opera- Máltai Szeretetszolgálat is elindította rotőr, katolikus pap, akik kemény vizsgák hamkocsiját. A két szervezet 1993 őszén
után segédápolóként lettek tagjai a mentő egyesült, és azóta is folyamatosan végzi
tevékenységét Budapest területén.
személyzetének.
A Máltai Mentőszolgálat autói a kezA máltai mentősök számára az életmentés az önkéntesség legmagasabb detektől a legmodernebb eszközökkel felszintje, melyben tudásuk legjavát ajánlják szerelt mentőautókként a legmagasabb
fel a segítségre szoruló beteg emberek- kategóriába sorolva, rohamkocsiként vonek. A másik emberért végzett munka nulnak. A máltai mentőegység volt az eletikai kódexe rögzíti, hogy a szolgálat ső, melyen helyszíni vérrögoldó kezelést
tagjai minden erejükkel és tudásukkal se- lehetett végezni, és melyet először szerelgítik a bajbajutottakat, a sérült emberhez tek föl vezeték nélküli ultrahangkészütisztelettel fordulnak, munkájukért hálát lékkel.
Forrás:
nem várnak és semmiféle juttatást nem
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
fogadnak el. A Máltai Mentőszolgálat
Fotó: Kovács Bence/MMSZ
tagjai senkitől nem kapnak pénzt ezért a
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Ábrahám
utód, hanem amelyik majd
Sárától születik. (Ráadásul
Hágár Sára fejére nő, amikor
kiderül, hogy a klán főnökének gyermekét hordja a szíve
alatt. Ez azonban végzetes hibának bizonyul. Már Hammurapi törvényei foglalkoztak ezzel a helyzettel: 144–149.)
Ezek után Isten még egyszer megígéri, hogy szerfölött
megsokasítja, pedig Ábrahám
már kilencvenkilenc éves, és
Sára sem lett fiatalabb időközben. (Ábrahám magában nevet az ötleten, mivel ő addigra
százéves lesz, Sára pedig lassan „hatvan éve harminc”. Kicsivel később majd Sára is nevetni fog, amikor Mamre terebintjénél a három idegen megint megígéri a gyermek érkezését. Ezért is kapja a fiú az
Izsák nevet, ami azt jelenti:
nevet.) Máshonnan nézve azt
is mondhatjuk, szerencse,
hogy Ábrahám nem verte magát olyan ingatlanbővítő kiadásokba, amik a rengeteg
lurkó érkezésére tekintettel
szükségesnek látszottak, mivel Isten nem kapkodta el a
tervének megvalósítását.
De aztán becsapódik a
bomba. „Vedd egyetlen fiadat,
és mutasd be égőáldozatul”
(vö.: Ter 22,2). A héber szövegben sok az olyan fordulat,
amit nem lehet visszaadni
magyarul. Mégis fontos itt jelezni, hogy az Isten és Ábra-

hám közötti párbeszéd bizalmi kapcsolatot feltételez kettejük között. A megszólítás és a
beszélgetés ugyanazon keretek között történik, amik az
apa és a fia közötti párbeszédben is előjönnek a Ter 22,7ben. Ráadásul a szöveg nem
spórol az apa és fia közötti
kapcsolat kifejtésével. „Fogd
fiadat, az egyetlent, akit
szeretsz, Izsákot.” A következő szópár pedig egy olyan kifejezés, amit Isten legutóbb
akkor használt, amikor felszólította Ábrahámot, hogy menjen el ősei földjéről, mert nagy
néppé teszi. Mintha szándékosan utalna a legelső ígéretre. Az ígéretre, ami most apró
darabokra törik. És vele az
összes többi.
A történet nem elsősorban
a hitről szól. Ez a történet egy
apáról és a fiáról szól. A szerző ezt újra meg újra hangsúlyozza. A történet Ábrahám
fájdalmáról szól, aki éppen elveszíti a legféltettebb kincsét.
Amikor Ábrahám és Izsák
elválnak a szolgáktól (Ter
22,5), attól a pillanattól egyedül vannak, és mégis együtt.
Összetartoznak. Ezt jelzi,
hogy Ábrahám kettéosztja a
terheket, ezt jelzi, hogy újra
meg újra elhangzik a szó:
együtt. Ez a kettejük közötti
beszélgetés elsődleges mondanivalója is. Némán mennek.
Amikor pedig Izsák végül

megtöri a csendet, csak annyit
mond: „apám”, mire Ábrahám ezt válaszolja: „fiam”.
„Íme, a tűz és a fa (a fa a
tűzhöz). De hol a bárány az
áldozathoz?” „Isten majd
meglátja a bárányt az áldozat-

”

Ha meglátjuk
Izsákban Jézus
halálának előképét,
vegyük észre
Ábrahám szótlan belső haldoklásában a mi
Atyánkat, aki a menynyekben van, aki
végignézi, megengedi,
de egyetlen pillanatig
sem akarja a Fia
erőszakos halálát
hoz.” Miközben Ábrahám
számára világos, hogy a kérdező maga a válasz a feltett
kérdésre, nem válaszol egyenesen. Nem hazudik. De viszszadobja a labdát Isten térfelére. Nem zárja le a kérdést. Talán nem is lenne képes rá, de
ezzel végeredményben hagy

egy kis rést, egy utolsó menekülő útvonalat. Még semmi
visszafordíthatatlan nem történt. Isten gondoskodik az áldozati állatról. Mintha Ábrahám azt mondaná: „Azt fogjuk feláldozni, akit ott és akkor Isten a kezünkbe ad. Fiam.”
Még egyszer, utoljára. Ez
a párbeszéd utolsó szava. „Fiam.” „És mentek, ketten,
együtt.” Ábrahám csöndbe
burkolódzik, Izsák pedig nem
akarja a láthatóan gondterhelt
apát kérdésekkel bombázni.
Ennek a csöndnek, ennek a
hallgatásnak pedig súlya van.
A későbbi zsidó interpretációk között lesz olyan, amelyben Ábrahám hosszú beszédben magyarázza el Izsáknak,
hogy ő lesz az áldozat, és miért is jó mindez, Izsák pedig
lelkesen vállalkozik a feladatra. De egy ilyen magyarázat
elvéti a jelenet tónusát. A következő két versben (Ter 22,9–
10) senki nem mond semmit,
csak a cselekmények sorakoznak, némán zakatolva egymás után a végkifejletig. Ábrahám megépíti az oltárt, rárakja a fát, megkötözi a fiút,
odahelyezi az oltárra, kinyújtja a kezét, megfogja a kést és
felemeli.
Egy kifejezéstelen arcú Ábrahámot látok magam előtt,
ahogy megy fölfelé a hegyre,
alig pislogva, megfagyott arc-

cal, a semmibe meredő szemekkel, aki egyetlen szó nélkül áll neki köveket gyűjteni,
majd, amikor fölrakta őket halomba, az arca egyetlen rezdülése nélkül lép oda a fiúhoz, fogja meg, kötözi össze a
kezét és a lábát, és teszi az „oltárra.” Egyszerűen csak azért,
mert ezt nem lehet másként
végigcsinálni. Ezért burkolódzik a jelenet szótlanságba,
ezért nem időz el a szent szerző az egyes részfeladatoknál.
Szinte kézzelfogható, ahogy a
történet mesélése közben egyre inkább azonosul az apával,
akinek a szíve hal el éppen, és
ezért ő is azt érzi, amit Forrest
Gump olyan szépen megfogalmaz: „Ez minden, amit
mondani tudok erről.”
A 2Krón 3,1 elmondja, Salamon hogyan épített templomot „az Úrnak Jeruzsálemben, Morija hegyén”. Ábrahám
még nem tudta, hogy a hegy,
ahová Isten vezeti, ahol az apa
sorsa, hogy elveszítse a fiút: a
hegy, ahol Isten városának
kell felépülnie. Ez az a hegy,
ahol az Isten Fiának kell beteljesítenie, amiért jött. Ha meglátjuk Izsákban Jézus halálának előképét, vegyük észre
Ábrahám szótlan belső haldoklásában a mi Atyánkat, aki
a mennyekben van, aki végignézi, megengedi, de egyetlen
pillanatig sem akarja a Fia erőszakos halálát. A szenvedés
hegyére vezető úton minden
fájdalomtól elnémuló és megkövülő apa utolsó reményszalmaszála a hely, aminek a
neve Morija: „Isten majd gondoskodik az áldozati bárányról. Fiam.”
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Mindig oda áll, ahol szükség van rá
Beszélgetés Sillye Jenővel az apaképről
dunkban, de mivel nyitott
könyv volt az életem, és a gyerekeink minden zenei programunkra elkísértek, így ismerték a gondolataimat. Amit átadtam másoknak a dalaimban, az mind ott volt az ő szívükben is. Amikor már felnőttek, sok minden visszacsengett a szavaikban abból, amit
tőlem hallottak. Mindig nyíltan beszéltem a hitemről, az
életemről, és úgy látom, ők is
ezt követik.

Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde
(Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét százötven
éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az
egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet. Az ötgyermekes Sillye Jenő dalszerző-énekessel telefonon beszélgettünk az apaképről és a Megváltó Jézus Krisztus
földi nevelőapjáról.
– Milyen apaképet látott ma- – Hogyan?
ga előtt gyermekkorában?
– Édesanyánktól és a nagy– Az apa-fiú kapcsolat mamánktól vallásos nevelést
szempontjából nagyon nehéz kaptunk. Angyalföldön lakhelyzetbe kerültem gyerek- tunk, a kármelita templom
ként. Nem voltam még négy- mellett, és édesanyánk rábíéves, amikor édesapám ottha- zott bennünket az ottani
gyott minket: az édesanyá- atyákra. Elmondta nekik,
mat, a két évvel idősebb bá- hogy itt van ez a két, apa néltyámat és engem. Az emléke- küli gyermeke, és ők nagyon
imben máig él ez a tragédia, nagy szeretettel foglalkoztak
kisgyerekként nagyon nehe- velünk. Ez óriási ajándék és
zen éltem meg, ami történt. nagy élmény volt nekünk.
Hazakerültünk az anyai nagy- Szerettünk odajárni, egészen
mamámhoz. Édesanyám nagy kicsi korunktól kezdve ministszeretettel kezelte ezt a hely- ráltunk, otthon éreztük mazetet, soha nem nevelt ben- gunkat a templomban. Kárnünket apánk elleni gyűlölet- melita szerzetes volt a későbbi
re, ellenségeskedésre. Inkább székesfehérvári püspök, Taarra intett minket, imádkoz- kács Nándor is. A Központi
zunk édesapánkért, hogy az Szemináriumban kapott valaÚristen megtérítse. Mi pedig milyen feladatot, egyébként
imádkoztunk édesanyámmal, munkanélkülinek számított
de természetesen nehezen él- azokban az időkben. Édestem meg az apahiányt. Édes- anyám kérésére ő is foglalkoanyám figyelt arra, hogy leg- zott, beszélgetett velünk; hitalább húsvétkor és karácsony- tanpótló órák voltak ezek. A
kor felkeressük az édesapán- diktatúra éveit éltük, mégis
kat, de a bátyám és én nem nagy hitben és reménységben
akartuk ezt. Féltünk, nem tu- nevelkedtünk a bátyámmal.
dom, miért. Mindig bömbölve Nagyon jó volt, hogy a nagymentem be az ajtón, bár utána bátyáink, édesanyám fiútestlehiggadtam. Apám kedves vérei is hihetetlen szeretettel
volt hozzánk, az apai nagy- segítettek bennünket. Ferkó
mama viszont riasztó jelenség bácsi, édesanyám öccse Karcavolt számunkra, ösztönösen gon tanított, többször nyaralféltünk tőle. Érdekes volt, tunk nála, csakúgy, mint Jóshogy a szüleink évekig nem ka bácsinál, aki pedig Tamásiváltak el. Amikor aztán ban volt általános iskolai taanyám hozzájárult a polgári nár. Mindig nagy szeretettel
váláshoz, apám újra megnő- fogadtak bennünket. A gyesült, és attól kezdve nem akar- rekkorunkban gyógyító élméta, hogy a lakására menjünk. nyek voltak ezek. Egy harmaA Murányi utcai lakhelyéhez dik nagybácsink pedig Budaközeli presszókban találkoz- pesten, a Kandó Kálmán Műtunk, üdítőt ittunk, sütit et- szaki Főiskolán tanított matetünk, átadta az ajándékait, matikát. Ha gyengén ment a
ennyi. Semmiféle lelki kapcso- tanulás, nagymama mindig
lat nem alakult ki közöttünk. elvitt hozzá, és ő segített.
Nagyon nehéz volt így, idővel Amikor középiskolába jártam,
le is szoktunk erről. A bátyám egy piarista atya vette át vekülönösen nehezen viselte a lem a tananyagot, és magyahelyzetet. Amikor már közép- rázta el, ha nem értettem valaiskolás voltam, időnként fel- mit. Apámmal sajnos nem alakerestem apámat a munkahe- kult ki köztünk lelki kapcsolyén. A MÁV központjában lat, de talán jobb is, hogy nem
dolgozott. Mindig kedvesen egy hit nélkül élő édesapa
fogadott, elővette a pénztárcá- próbált minket egyenesben
ját, pedig én nem azért men- tartani, hanem a hitet gyakortem be hozzá, hogy pénzt ad- ló atyák és nagybácsik, akik
jon, hanem mert anyám bizta- szeretettel törődtek velünk.
tott: látogasd meg néha apádat. Anyámban biztosan ben- – Volt Ön előtt egy rossz apane volt, hogy a fiainak szüksé- kép. Mennyire határozta meg
ge lenne apára. Az élet azon- ez a későbbi apafelfogását?
ban más területen kompenzált Julcsival, a feleségével öt
minket.
gyermekük van.

AZ
A
Z

– A biztonságot adó, csendes
jelenléten kívül milyen tulajdonságát emelné ki még Szent
Józsefnek?

– A bátyám és én is tudatosan elhatároztuk, hogy mi
nem fogjuk elrontani az életünket, ahogyan szegény
apánk tette. Megfogadtuk,
hogy hűségesek leszünk a feleségünkhöz, és sosem hagyjuk el a gyerekeinket, mert az
szörnyű dolog. Apaként és
férjként mindig ott voltam a
feleségem és a gyerekeink
mellett. Amikor Julcsi várandós volt, mindig elkísértem az
orvosi vizsgálatokra, vigyáztam rá, hogy ne legyen semmi
gond. Amikor aztán jöttek a
gyerekek, nagyon fontos volt
számomra, hogy mellettük legyek, ha szükségük van rám.
Ha kellett, munkaidőben is
hazamentem. Soha nem akartam jó pontot szerezni a főnökeimnél azzal, hogy túlórázom; ha lejárt a munkaidőm,
mentem haza a feleségemhez
és a gyerekeimhez. Mindenben segítettem, amiben tudtam. Közben elkezdtem a zenei szolgálatot a megnyomorított magyar Egyházban, jártuk
az országot, mentünk, ahová
az atyák meghívtak minket, és
a dalainkkal vittük az embereknek az örömhírt, a reményt. Amíg a gyerekek kicsik voltak, havonta legfeljebb
két fellépést vállaltam, a többi
időt a családommal töltöttem.
Vittük a gyerekeket kirándulni a Börzsönybe, Visegrádra,
nagyon élvezték. Foglalkozni
akartam velük, mert tudtam,
szükségük van rá, hogy együtt
legyenek az apjukkal, főleg
hétvégenként. Mindig úgy
éreztem, hogy maga a mennyország a családi életünk, az,
ahogyan a gyerekek születtek,
növekedtek, ott voltak körülöttünk, megtanultak együtt
játszani és segíteni egymásnak. Ha az ember nem figyel

oda, könnyen elsikkadhatnak
ezek a dolgok. Tudatosan kell
végigcsinálni mindezt. Látom
a házas gyerekeinken is, hogy
törekszenek rá, mert ebben
nőttek fel.

sélünk az életünkről, énekelgetünk. A béke szigete így a
családunk, és folytatódik az
életformánk, az a szeretetteljes együttlét, amit próbáltunk
megteremteni a gyerekeinknek annak idején. Szegények
– Eddig kilenc unokájuk szü- voltunk, de ilyen téren mérheletett. Nagypapaként hogyan tetlenül gazdagok. Ezért hálát
adunk az Úristennek.
viszonyul hozzájuk?
– Az unokákkal más világot él meg az ember, mint a
gyerekeivel, nehéz erre szavakat találni. Látja bennük a jövőt, és az élete csodálatos
ajándékaiként tekint rájuk.
Julcsival mindig alig vártuk,
hogy velük lehessünk, itt is alszanak sokszor. Az unokáink
már kiskorukban is nagyon
szerettek idejárni, a mamánál,
papánál mindig szabadabb
volt a világ. Gitároztam, énekeltem nekik, pont úgy, ahogyan annak idején a gyerekeinknek is. Az unokáink is nagyon élvezték a dalokat. Julcsival, a feleségemmel nem találtunk ki új dolgokat, csak a
szeretetünket adtuk át nekik,
éreztettük velük, jaj, de jó,
hogy vannak. Mi ebben találtuk meg az örömünket, a boldogságunkat. Amikor az unokáink nagyobbak lettek, elhatároztuk, hogy minden nyáron együtt töltünk egy-két hetet az egész családdal, elmegyünk valahová nyaralni. Volt
egy plébános atya, aki mindig
hívott minket, már akkor is,
amikor még kicsik voltak a
gyerekeink, és most is, amikor
már unokáink vannak. Nagyon fontosak számunkra
ezek az együttlétek. A szülővé
vált gyerekeinknél ugyanazt
láttam, ami nálunk is jellemző
volt a családban: esténként
imádságok, csendes beszélgetés a kicsikkel az ágyban, me-

– Mária-tisztelete közismert,
oratóriumot is írt a Szűzanyához. Hogyan viszonyul
Jézus nevelőapjához, Szent
Józsefhez?
– Mint említettem, az angyalföldi kármelita templom
mellett laktunk, a Szűzanyatisztelet nagyon erős volt
édesanyámban és a nagymamámban, s bennem is kialakult. Mivel apa nélkül nőttünk
fel, édesanyám sokszor imádkozott Szent Józsefhez, hogy ő
legyen a közbenjárónk, minket
pedig arra biztatott, hogy forduljunk hozzá segítségért. Az
igazság az, hogy nem ivódott
bele mélyen a szívembe, de tudat alatt mégiscsak bennem
volt, hogy mellettünk van, figyel ránk. Szent Józsefről keveset ír az evangélium. Nem
sokat beszélt, de jelen volt, és
amikor kellett, mindent megtett Máriáért és Jézusért. Nem
okoskodott, nem szólt bele
mindenbe, hanem cselekedett.
Én sajnos meg sem közelítem
őt, de azért mondhatom, kicsit
nálunk is hasonló volt a helyzet: dolgoztam, és sokat törődtem a gyerekeimmel, de a személyes beszélgetésekben mindig a feleségem járt elöl. Ő
volt a Mária-szerepben, ha
kellett, szóvá tette a dolgokat,
és csinálta, amire szükség volt.
Én inkább a csendes jelenlétemmel voltam ott a csalá-

– Mindig oda állt, ahol
szükség volt rá, végig ott volt
Mária és a Gyermek mellett.
Nem alkudozott, hogy Uram,
ez most nagyon rosszul jön ki,
hanem azonnal ment, és tette
a dolgát. Nyoma sincs annak,
hogy bármikor is dühös lett
volna valamiért, vagy húzódozott volna a feladat vállalásától, elvégzésétől. Ott volt,
ahol dolog volt, mert egy férfinak ezt kell tennie. Ez a
Szent József-i példa számomra a mai napig is. Lehet, hogy
csak keveset tudok tenni, de
gondolatban mindig legyek
készen a cselekvésre. Ha másképp nem lehet, akkor az
imádság legyen az első számú
fegyverem, ezzel álljak a családom, a feleségem, a gyerekeim mellé, kérve az Úristen
áldását, segítségét. A család
egy életen át tartó szolgálatot
jelent, most már nemcsak apaként és anyaként, hanem
nagyszülőként is látjuk. A
gyerekeink felnőttek, és bennük meg az unokáinkban
folytatódik minden. Az életünkből ők hiányoznak most a
legjobban, hiszen a járványhelyzet miatt hónapok óta
nem lehetünk együtt. Így
imádkozom: „Uram, te arra
hívtál meg bennünket, hogy
családban éljük az életet gyermekeinkkel, unokáinkkal. Kérjük, add meg a lehetőségét annak, hogy újra együtt lehessünk, és építhessünk az országodat, amíg erőt adsz hozzá,
amíg lehetőségünk van erre.
Uram, add meg nekünk ezt a
kegyelmet.” A család az én
szolgálatom, és ez így lesz
mindig, egész életemben.
Minden gyerekem, unokám
az Úristen ajándéka, kincse, és
én felelős vagyok értük, amíg
élek. Ebben szeretném követni
Szent Józsefet a magam egyszerű eszközeivel.
Bodnár Dániel
Fotó: Lambert Attila
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