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A cigányság
az Egyház szívében él
Gyermeknapi ünnepség Szátokon
Mivel emléknapján, május 4-én a korlátozások még nem engedték a szélesebb körben való ünneplést, ezért május 29-én gyűltek
össze a környék cigány családjai, hogy megünnepeljék Boldog
Ceferino születésének 160., vértanúhalálának 85. évfordulóját
Szátokon. Az ünnepi szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrálta a Mindenszentek-templomban, majd megáldotta
a cigány boldog képét és lobogóját.
Szátok Nógrád megye nyugati részén található nyolcszáz lelkes
község, lakosságának túlnyomó része cigány. A Váci Egyházmegye
Ceferino Ház cigánypasztorációs irodájában romák és nem romák
dolgoznak együtt. Gyermekvigyázáson túl ifjúsági pasztorációt végeznek, foglalkozásokat, korrepetálást tartanak, táncra és énekre tanítják a ﬁatalokat. A hat faluban is működő Ceferino Ház központja
2016-ban Gyömrőről Szátokra került, a volt kocsmaépületbe, melyet
szépen felújítottak.
A gyermeknapot az Együtt Európáért Alapítvány támogatta, az
„Együtt a sokszínű társadalomért Észak-Magyarországon” mintaprojekt keretében. Az alapítvány részéről Lomniczi Júlia elmondta, hogy
nagy hangsúlyt fektetnek a roma anyukák és nagymamák kompetenciafejlesztésére, a közösségfejlesztésre és a hagyományismeretre. Tréningeket tartanak a konﬂiktuskezelések témakörében, illetve segítik a
munkába állás folyamatát is.
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Lambert Attila

Ülésezett a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia

A magyar
kultúra
megkeresztelése
Folkmise a budapesti
Szent István-bazilikában
5. oldal

A Magyar Katolikus
Püspöki
Konferencia
(MKPK) június 1-jén és
2-án megtartotta nyári
rendes ülését.

Ki volt
Bakócz Tamás?

A püspökök az ülés második napján a reggeli szentmise
keretében emlékeztek meg a
Covid-19-járványban elhunyt
Snell György püspökről, valamint azokról a papokról, szerzetesekről és szerzetesnőkről,
akiket a pandémia miatt veszítettünk el. A szentmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros,
prímás volt; koncelebráltak a
testület elnöke és tagjai. A
püspökök kérik, hogy a hívek

A kivételes főpapra
és államférﬁra emlékeztek
Esztergomban
6. oldal

továbbra is imádkozzanak
azért, hogy meghalt testvéreink eljussanak Isten színe látására, a hozzátartozók pedig
megnyugvást találjanak az Ő
szeretetében, és elnyerjék a
Szentlélek vigasztalását.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arra kérik
egyházukat és híveiket, hogy
június 6-án, vasárnap délelőtt
emlékeztessenek a harang
szavával az elhunytakra, a járvány okozta veszteségeinkre.
Legyen ez a harangzúgás a
hálaadás kifejezése is azért,
hogy megmaradtunk, hogy

Az Isten, az ember
és a világ közötti
harmóniáért
A Jézus Szíve Társasága centenáriumán
Suller Melinda SJC általános elöljáróval
beszélgettünk
Száz évvel ezelőtt, 1921-ben alapította Bíró Ferenc SJ a
Jézus Szíve Társaságát Isten és a magyar nép szolgálatára. A közösség idén június 13-án ünnepel a budapesti
Jézus Szíve-templomban. Suller Melinda SJC általános
elöljárót elsőként a társaság megalakulásáról kérdeztük.

Isten segítségével újat kezdhetünk. Kérjük a híveket, imádkozzák minden templomban
a vasárnapi szentmisén, istentiszteleten a közös imádságot,
amely a katolikus.hu honlapon
is megtalálható.
(Folytatás a 3. oldalon)

– Bíró Ferenc jezsuita atya
kifejezetten Isten és a magyar
nép szolgálatára alapította a
Jézus Szíve Társaságát. Mi
Történelmet alakító imákról
nem fogadalmat teszünk, ha12. oldal
nem esküt, s ebben felajánljuk
magunkat a magyar népért. Ez
az elköteleződés onnan ered,
hogy az első világháború idején, 1915. január elsején a Magyar Katolikus Püspöki Kar
felajánlotta Magyarországot
Jézus Szívének. Ez a felajánlás
78 országból csatlakoztak a világméretű imalánchoz
mélyen megérintette az alapítónkat, s attól kezdve arra törekedett, hogy a Jézus SzíveTöbb tízezer hívő imádkozott
tisztelet egyre inkább meggyöegyütt szerte a világon templokeresedjen a hazai vallási életben. Létrehozta A Szív újságot,
mokban, kápolnákban, és otthoamely ma is megjelenő családi magazin, illetve segítőivel elinnukból is sokan bekapcsolódtak
dította ennek gyermekmozgalmát, a Szívgárdát. 1917-ben megjúnius 5-én, úrnapja ünnepének
kezdődött egy könyvesbolthálózat kiépítése, amelynek közszombatján a szentségimádási és
pontja 1919-ben a Korda Kiadó nevet kapta.
imaalkalomba a budapesti euRendtörténeti kiállítások
Létay Kiss Gabriella
a Nemzeti Múzeumban
a fentről kapott
Bíró Ferenc SJ segítette az Angolkisasszonyok Ward Mária
charisztikus kongresszus szerveművészi hivatásról
Ali Tabrizi
kollégiumának indulását is, mert fontosnak tartotta a női hitzőinek meghívására.
és David Attenborough
Az élet iskolája
legújabb filmjeiről
oktatók képzését. Számunkra ez azért jelentős, mert sokan ebből a hitoktatóképzésből léptek be a társaságunkba. 1920-ban
Erdő Péter bíboros és a
ISSN 0133-1205
megalakult a Ward kollégiumot elvégzett nők egyesülete, a Soszeptemberi
Nemzetközi
dalitium, amelynek páter Bíró volt az elnöke, egészen 1935-ig.
2 1 0 2 4 Eucharisztikus Kongresszust
Már 1918-ban megkezdődött a közösségünk kialakulása.
szervező titkárság meghívá1921. január elsején a Jézus Szíve Társulat kongregációs otthosára június 5-én, úrnapja ünnában tették le az esküjüket az első tagok, éppen tizenketten.
nepének szombatján ismét
több tízezren dicsőítették együtt az ilyen szentségimádási és imaalkalom. Európa Akkoriban Jézus Szíve Népleányai Társasága volt a nevünk.
Oltáriszentségben jelen lévő Jézust szinte minden országa csatlakozott.
(Folytatás a 9. oldalon)
(Folytatás a 2. oldalon)
szerte a világon. Ez volt a nyolcadik
9 770133 120548

A visztulai
csoda

Fotó: Emmer László

„Vegyétek, ez az én testem!”

Fotó: Ambrus Marcsi
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A keresztény számára
az elmélkedés találkozás Jézussal
Április 28-án délelőtt a Szentatya az imádság egyik formájáról, a meditációról tartotta katekézisét, mely 31. része az imádságról szóló katekézissorozatának. Az elcsendesedés emberi igénye és hasznossága mellett a keresztény elmélkedés sajátosságát a Szentlélek vezető
szerepében és a Jézussal való találkozásban ragadja
meg. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását adjuk
közre.

lat belső békét, önuralmat ad,
vagy segít felismerni a követendő utat – ezek az eredmények úgymond a keresztény
ima kegyelmének járulékos
hatásai. A keresztény ima
ugyanis Jézussal való találkozás, vagyis meditálni annyit

Jézus azt mondta nekünk:
„Elküldöm nektek a Szentlelket. Ő majd tanít benneteket
és magyarázatot ad nektek.” A
meditáció terén is a Szentlélek
a vezetőnk, ő segít, hogy fejlődjünk a Jézus Krisztussal való találkozásban. A keresztény

lok és felnőttek ülnek elmélyülve, csendben, félig lehunyt szemmel... Feltehetjük
a kérdést: mit csinálnak ezek
az emberek? Meditálnak. Ez
olyan jelenség, amelyre jóindulattal kell tekintenünk: nem
arra teremtettünk ugyanis,
hogy lóssunk-fussunk; van
egy belső életünk, amelyet
nem lehet állandóan lábbal taposni. A meditáció tehát mindenkinek a szüksége.
A meditációt ahhoz hasonlíthatnánk, mint amikor megállunk és nagy levegőt veszünk az életben.
De rájövünk, hogy ez a szó,
ha keresztény kontextusban
használjuk, olyan sajátosságot
kap, amelyet nem szabad eltörölnünk. Az elmélkedés szükséges emberi dimenzió, de a
keresztény kontextusban az
elmélkedés ennél tovább
megy: olyan dimenzió, amelyet nem szabad eltörölnünk.
A nagy kapu, amelyen a megkeresztelt ember imája áthalad
– emlékeztetünk még egyszer
–, Jézus Krisztus. A keresztény
ember számára a meditáció Jézus Krisztus ajtaján keresztül
lép be. A meditáció gyakorlata
is ezt az utat követi. És a keresztény, amikor imádkozik,
nem arra törekszik, hogy önmagát teljesen átlássa, nem
önmaga legmélyét próbálja
feltárni. Ez jogos, de a keresztény valami mást keres. A keresztény ember imája mindenekelőtt a Másikkal, a nagybetűs Másikkal való találkozás:
az Istennel való transzcendens
találkozás. Ha az imatapaszta-

jelent, mint Jézus elé menni a
Szentírás egy-egy mondatától
vagy szavától vezérelve.
A „meditáció” kifejezésnek
a történelem során különböző
jelentései voltak. A kereszténységen belül is különböző
spirituális
tapasztalatokra
utal. Mindazonáltal lehetséges
néhány közös vonást találni,
és ebben ismét segítségünkre
van a katekizmus, amely így
fogalmaz: „Az elmélkedésnek
annyi módszere van, amennyi
a lelki mesterek száma. [...] A
módszer azonban csak útmutató; a lényeg az, hogy a
Szentlélekkel együtt haladjunk az imádság egyetlen útján, aki Jézus Krisztus” (KEK
2707). És itt szóba kerül egy
útitárs, aki vezet bennünket: a
Szentlélek.
Keresztény meditáció nem
lehetséges a Szentlélek nélkül.
Ő az, aki elvezet minket a Jézussal való találkozáshoz.

meditációnak tehát számos
módszere létezik: egyesek nagyon letisztultak, mások tagoltabbak; egyesek az intellektuális dimenziót hangsúlyozzák,
mások inkább az aﬀektív és
érzelmi dimenziót. Ezek módszerek. Mindegyik fontos, és
mindegyiket érdemes gyakorolni, amennyiben segítenek
abban, hogy a hittapasztalat a
személy teljes aktusává váljon:
nemcsak az elme, hanem az
egész személy imádkozik, és
nemcsak az érzelem, hanem a
teljes személy imádkozik. A
régiek azt mondták, hogy az
imádság szerve a szív, és ezzel
magyarázták, hogy középpontjából, a szívéből kiindulva
az egész ember lép kapcsolatba Istennel, és nem csak egyes
képességei. Ezért mindig szem
előtt kell tartanunk, hogy a
módszer út, nem pedig cél: az
imádság bármely módszere,
ha keresztény akar lenni, része

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Ma az imádságnak arról a
formájáról beszélünk, amelyet
meditációnak, elmélkedésnek
nevezünk. A keresztény ember számára „elmélkedni”
annyit jelent, mint szintézisre
törekedni: azt jelenti, hogy a
kinyilatkoztatás nagy „könyve” elé helyezzük magunkat,
hogy megpróbáljuk azt magunkévá, teljesen magunkévá
tenni. És a keresztény, miután
befogadta Isten igéjét, nem
tartja azt magába zárva, mert
ennek az igének találkoznia
kell „egy másik könyvvel”,
amelyet a katekizmus „az élet
könyvének” nevez (vö. Katolikus Egyház katekizmusa,
2706). Ezt próbáljuk tenni
minden alkalommal, amikor
az igéről elmélkedünk.
A meditáció gyakorlata
nagy ﬁgyelmet kapott az elmúlt években. Nem csak a keresztények beszélnek róla: a
világ szinte minden vallásában létezik meditációs gyakorlat. De olyan emberek között
is széles körben elterjedt tevékenység, akiknek nem vallásos az életfelfogásuk. Mindannyiunknak szüksége van
arra, hogy meditáljunk, elgondolkodjunk, rátaláljunk önmagunkra – ez egy emberi dinamika.
Különösen a lélekörlő nyugati világban keresik az emberek a meditációt, mert az magas gátat jelent a mindennapi
stresszel és a mindenütt jelenlévő ürességgel szemben. Itt
van tehát az a kép, hogy ﬁata-

annak a Krisztus-követésnek
(sequela Christi), amely hitünk lényege. A meditáció
módszerei olyan utak, amelyeket követnünk kell ahhoz,
hogy eljuthassunk a Jézussal
való találkozáshoz, de ha megállunk az úton, és csak az utat
nézzük, sosem találunk rá Jézusra. Az utat istenítjük, pedig
az út csak eszköz arra, hogy
Jézushoz vezessen bennünket.
A katekizmus pontosít:
„Az elmélkedés működésbe
hozza a gondolkodást, a képzeletet, a lélek érzéseit és vágyait. Ez az összeszedettség
szükséges a meggyőződéses
hitbeli elmélyüléshez, a szív
megtéréséhez és a Krisztust
követő akarat erősödéséhez. A
keresztény imádság elsődlegesen »Krisztus misztériumairól« elmélkedik” (KEK 2708).
Itt van tehát a keresztény
ima kegyelme: Krisztus nincs
messze, hanem mindig kapcsolatban áll velünk. Istenemberi személyének nincs olyan
aspektusa, amely ne válhatna
számunkra az üdvösség és a
boldogság helyévé. Az imádság kegyelme által Jézus földi
életének minden pillanata velünk egykorúvá válhat a
Szentléleknek köszönhetően,
aki vezetőnk. De ti jól tudjátok, hogy a Szentlélek vezetése nélkül nem tudunk imádkozni. Ő az, aki vezet bennünket! És a Szentléleknek köszönhetően mi is jelen vagyunk a Jordán folyónál, amikor Jézus vízbe merül, hogy
megkeresztelkedjen. Mi is
vendégek vagyunk a kánai
menyegzőn, amikor Jézus a
legjobb bort adja a hitvesek
boldogságára. Más szóval, a
Szentlélek az, aki összeköt
bennünket Krisztus életének
eme misztériumaival, mert Jézus szemlélése során az ima
tapasztalata segít, hogy még
jobban egyesüljünk vele. Mi is

csodálkozva látjuk a Mester
által végbevitt ezernyi gyógyulást. Vegyük kézbe az
evangéliumot, elmélkedjünk
az evangélium ezen misztériumain, és a Lélek vezet majd
bennünket, hogy ott jelen legyünk! És az imában – amikor
imádkozunk – mindannyian
olyanok vagyunk, mint a
megtisztított leprás, a vak Bartimeus, aki visszanyeri látását,
Lázár, aki kijön a sírból... Az
imádságban mi is meggyógyulunk, ahogy a vak Bartimeus meggyógyult, vagy a
másik, a leprás... Mi is feltámadunk, ahogy Lázár feltámadt, mert a Szentlélek által
vezetett elmélkedő ima segít,
hogy újra átéljük Krisztus életének eme misztériumait,
hogy találkozzunk Krisztussal, és hogy a vakkal együtt
mondjuk: „Uram, könyörülj
rajtam! Könyörülj rajtam!”
„Mit akarsz?” „Látni, belépni
abba a párbeszédbe.” A keresztény meditáció a Lélek vezetésével abban segít bennünket, hogy párbeszédet folytassunk Jézussal. Az evangéliumnak nincs olyan oldala,
amelyen ne lenne helyünk. Az
elmélkedés számunkra, keresztények számára a Jézussal
való találkozás egyik módja.
És így, csak így jutunk el ahhoz, hogy rátaláljunk önmagunkra.
A meditáció nem önmagunk körül forgás, nem: Jézushoz megyünk, Jézus kegyelme által találkozunk önmagunkkal, általa gyógyulunk, támadunk fel és erősödünk meg.
Találkozunk Jézussal, aki
mindenki megmentője, az
enyém is, mégpedig a Szentlélek vezetésének köszönhetően.
Fordította:
Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

„Vegyétek, ez az én testem!”
78 országból csatlakoztak a világméretű imalánchoz
lomaiból, kápolnáiból volt élő közve- imaszándékaikat osztották meg a vi- zott a szentségimádási lánccal kap- Eucharisztikus Kongresszusra való
títés. Egyes helyszínek élő közvetíté- deó alatti hozzászólásokban. Erdő csolatban: Legyen ez a világméretű készületünk állomása, s éljük át újra
Az eddigi szentségimádások kö- sét több mint ezren nézték; sokan Péter bíboros korábban így nyilatko- szentségimádás az 52. Nemzetközi Isten megújító szeretetét! Amikor Jézus Krisztus feltámadása után
zül most kapcsolódtak be a legbúcsúzott tanítványaitól, elküldtöbben, 78 országból, több mint
te őket az egész világra, hogy
1700 helyszínről csatlakoztak,
hirdessék az örömhírt. Megígértöbbek között Pakisztánból, Kate, hogy velük lesz mindennap a
zahsztánból, Beninből, de a részt
világ végezetéig. Velünk van tavevő országok között találhattuk
nításában, kegyelmében, szentséIzlandot, az Egyesült Arab Emírgeiben, de különösen velünk van
ségeket, Chilét, Új-Zélandot és
az Eucharisztia ünneplésében és
számos más távoli, illetve nem
az Oltáriszentségben, melyet
jellemzően katolikus országot is.
szentmisén kívül is imádattal veA legtöbben Tajvan egyik kaszünk körül.”
tolikus templomában gyűltek
A szervezők kérik a résztveössze, ott 330-an adoráltak. Hivőket, hogy akinek lehetősége
roshimában a Nagyboldogaszvan, küldjön a szentségimádások
szony-székesegyháznál
volt
helyszínéről rövid beszámolót,
imádság, amelyet a helyiek a vivisszajelzést, fényképet a corpus
lágbéke székesegyházának is hív@iec2020.hu címre.
nak. Az imalánc utáni beszámoA 2017-ben elkezdett szentlók szinte kivétel nélkül kitérnek
ségimádási lánc folytatódik! A
arra, mennyire sokat jelentett az
NEK Titkárság munkatársai a
imádkozóknak a személyes jelen2021-es Nemzetközi Eucharisztilét, az Eucharisztia kézzelfogható
kus Kongresszus után az alábbi
valósága. Sokan csatlakoztak az
időpontban hívják imádkozni
imalánchoz otthonaikból. Az ő
legközelebb a hívőket: 2021. nobekapcsolódásukat segítendő,
vember 20., szombat.
Magyarország mellett az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó,
Forrás: NEK Titkárság
Írország és sok más ország temp(Folytatás az 1. oldalról)
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A gyermekbántalmazásról
A téma iránti társadalmi érdeklődésre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
az alábbi nyilatkozatot tette közzé június 2-án.
A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia a
leghatározottabban elítéli a gyermekbántalmazás minden formáját.
A gyermekek bántalmazása, az ellenük
elkövetett visszaélés
súlyos bűn és bűncselekmény, történjék az bárhol: iskolákban, sportklubokban, táborokban vagy családon belül, világi vagy egyházi intézményben. Mélységes együttérzéssel vagyunk mindazok iránt, akik gyermekként sérelmet szenvedtek el. Imádkozunk az ilyen cselekedetek áldozatainak lelki békéjéért, a múltban ejtett sebek begyógyulásáért, és az elkövetők
helyett bocsánatot kérünk.
Minden egyházi személyre, illetve
egyházi intézményben dolgozóra ugyanazok a büntetőjogi szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. A Magyar
Katolikus Egyház a zéró tolerancia elvét
követi minden, a kiskorúak sérelmére elkövetett bántalmazással szemben. Ez arra is kiterjed, ha valakinek ilyen eset a
tudomására jut, és azt nem jelenti az illetékeseknek. Az elmúlt évtizedben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és
az egyes egyházmegyék szigorú eljárásrendet és intézkedéseket vezettek be,
amelyek egyszerre szolgálják a gyermekbántalmazás megelőzését, feltárását,
a bűnösök felelősségre vonását és a traumák feldolgozásában való segítségnyújtást. A társadalom más intézményeihez
hasonlóan az Egyház is folyamatosan
fejleszti gyermekvédelmi rendszerét,
konzultál hazai és nemzetközi szervezetekkel, emellett maga is képez gyermekvédelmi szakembereket.
A Magyar Katolikus Egyház szervezetei minden tudomásukra jutott esetben a Vatikánnal együttműködve a világinál szigorúbb szabályok alapján folytatják le vizsgálatukat. Amennyiben a
cselekmény a világi jogszabályok alapján is büntethető, felhívja a sértetteket és

gondviselőiket, hogy tegyenek feljelentést az állami hatóságoknál. A tettesek
felelősségre vonását segíti, hogy az Országgyűlés 2014-ben eltörölte a súlyos
bűncselekmények, köztük a gyermekbántalmazás elévülését.
A visszaélések feltárása –
főleg, ha évekkel korábban történtek – igen nehéz, mert ez a szörnyű
bűntett többnyire az
áldozatok
lelkében
hagy mély nyomokat,
nincsenek rá sem tanúk, sem egyéb bizonyítékok. Nyomozati jogok és eszközök hiányában az Egyház csak az áldozatok közreműködésével tudja
feltárni a múltat, elítélni a bűnösöket és
segíteni begyógyítani a sértetteken, családokon ejtett sebeket. Az áldozatok
vagy azok szülei olykor nem vállalják a
világi büntetőeljárással járó nehézségeket, de emiatt az Egyházat hibáztatni
több mint igazságtalan.
Rendkívül nehéz a múlttal indulatok
nélkül, alázattal szembenézni: az áldozatoknak, a szülőknek, a társadalomnak
és az Egyháznak egyaránt. Ezt a szembenézést segíti és bátorítja minden
őszinte, elfogultság nélküli önvizsgálat,
jószándékú kritika és tényfeltáró publikáció. Nem szolgálja azonban a társadalom érdekeit, amikor olyan egyoldalú
megnyilatkozások születnek, amelyek
rendszerszintű, ok-okozati összefüggést
sugalmaznak az egyházi hivatás és egy
súlyos bűncselekmény elkövetésére való
„hajlam” között. Nem szolgálja az igazságot, amikor elhallgatják vagy letagadják katolikus közösségünk hasonló esetek feltárásában játszott szerepét, vagy
figyelmen kívül hagyják őszinte, jószándékú erőfeszítéseit, intézkedéseit. Nem
szolgálja továbbá az áldozatok és a társadalom érdekeit sem, ha egyéni és családi tragédiákat hangulatkeltő szalagcímekben egész közösségek, egyházi és
világi hivatások megbélyegzésére, lejáratására használnak fel.
Hívunk minden jó szándékú embert
arra, hogy közös összefogással működjünk együtt az emberi méltóság és az ifjúság védelmében.

Ülésezett a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia
(Folytatás az 1. oldalról)

A püspöki konferencia a téma iránti társadalmi
érdeklődésre tekintettel június 2-án nyilatkozatot
adott ki, amelyben a leghatározottabban elítéli a
gyermekbántalmazás minden formáját.
A Katolikus Pedagógiai Intézet elindította – összhangban a Konferencia korábbi döntésével – a katolikus fenntartású köznevelési és szakképző intézmények kétéves (2021–2022) gyermek- és ifjúságvédelmi
rendszert fejlesztő projektjét. Az MKPK által támogatott projekt célja, hogy mentorált szakmai támogatással gyermek- és ifjúságvédelmi szempontú szervezetfejlesztés induljon el a katolikus köznevelési és szakképző intézményekben. Ennek keretében az intézmények kialakítják a helyi gyermek- és ifjúságvédelmi
stratégiájukat és protokolljukat, valamint megtanulják
a prevenció megtervezését, működtetését, a felmerülő
problémák megoldási stratégiáinak kialakítását.
A 2020 szeptemberére tervezett 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust a koronavírus-járvány
miatt egy év halasztással 2021. szeptember 5. és 12.
rendezik meg Budapesten. A kongresszus előkészületei folyamatosan zajlanak, újra elindult a regisztráció,
az elsőáldozó gyermekeknek is nyitott még a lehetőség a részvételre, de várják a jelentkezéseket többek
között a Hungexpo területén megrendezendő programokra, valamint a nyitó és a záró szentmisére is.
A Kongresszus szervezői ismét közös imára hívják a világot június 5-re, az úrnapja ünnepe előtti
szombatra. A szentségimádáshoz és imalánchoz eddig több mint 1200 helyszínről csatlakoztak világszerte. Bővebb információ: Corpus Domini 2021.
A Konferencia korábbi döntése értelmében az idei
Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvénysorozat is az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus hetében és annak keretében valósul
meg. Szeptember 8-án és 9-én a látogatók teremtésvédelmi és cigánypasztorációs fakultációkon vehetnek részt a Hungexpo területén, valamint szeptember 11-én, a NEK családi napján a Margitszigeten találkozhatnak az intézmények és közösségek képviselőivel, továbbá ingyenes színpadi programok, gyerekprogramok, ifjúsági és felnőtt-előadások várják a
résztvevőket.
A testület megköszönte Főtisztelendő Lukács
László piarista szerzetes több évtizedet felölelő áldozatos szolgálatát, amelyet a Vigilia című katolikus folyóirat élén végzett; egyben kinevezte Főtisztelendő Gájer Lászlót a folyóirat felelős kiadójává.
A főszerkesztői feladatkört továbbra is Görföl Tibor
tölti be.
A püspökök meghallgatták Ternyák Csaba egri
érsek tájékoztatását az Eszterházy Károly Egyetem
vezetésével kifejlesztett Komplex Pedagógiai AlapForrás: MKPK Sajtószolgálat programról. A program legfőbb célkitűzése a vég-

zettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A
Komplex Alapprogram minden tanuló számára biztosítja a tanulási esélyek növelését a komplex pedagógiai módszerek rendszerszemléletű együttesét
magában foglaló személyiségfejlesztő tevékenységek
által. A program épít a tanulók sokszínűségére,
egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő kibontakozására. Bővebb információ: Komplexalapprogram.hu.
Marton Zsolt családreferens püspök beszámolt az
elmúlt időszak családpasztorációs történéseiről, és
tájékoztatta a testületet a közelgő, családokat érintő
eseményekről, tervekről, többek között a Szent József-év és az Amoris laetitia-családév kapcsán az
egyházmegyékben elindult változatos és kreatív
kezdeményezésekről.
Ferenc pápa ez év elején jelentette be, hogy bevezeti a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból 2021. július 25-én Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke és Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke mutat be szentmisét a mátraverebély-szentkúti
nemzeti kegyhelyen.
Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa
(CCEE) 2021. május 5-én rendezett webkonferenciát
életvédelem és család témában. A találkozón többek
között a pandémia hatását, az újrakezdésből fakadó
megújulás lehetőségét járták körül, különös tekintettel a családi kommunióban rejlő erőre. „A családokban megélt szeretet maradandó erő az Egyház élete
számára” (AL 86).
A Konferencia döntésének értelmében Varga Lajos
váci segédpüspök felterjesztése nyomán a testület
Pro Cultura Christiana-díjat adományoz Rácz Gábor
zománcművésznek. Rácz Gábor kortárs egyházművész, legjellemzőbb művei a keresztény szakrális terekbe készült zománcművek (korpusz, pasztofórium,
oltárkép); munkássága kiterjed Erdélyre és Ausztriára, valamint Hollandiában is megtalálhatók alkotásai.
Szabadfoglalkozású iparművészként fő proﬁlja a zománcművészet és a liturgikus terek rendezése.
A püspökök testülete ezúton szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk egyházi egy százalékával a Magyar Katolikus
Egyház szolgálatait támogatták.
Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek, valamint a szolgálattevőinknek a járvány idején
tanúsított áldozatos szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel
és a jövőbe vetett bizalommal ﬁgyeljünk továbbra is
egymásra.
Forrás:
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Több egyházi személy is állami kitüntetést vehetett át
Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes június 3-án a Miniszterelnökség központi hivatalának helyet adó Karmelita kolostorban az egyházi, a külhoni magyar, a magyarországi
nemzetiségi élet kiválóságainak adott át március 15. alkalmából odaítélt kitüntetéseket
a magyar állam nevében.
A rendezvényen a miniszterelnök-helyettes március 15. alkalmából Áder János köztársasági elnök
által adományozott elismeréseket
adott át 66 kitüntetettnek.
A díjátadáson a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata
kitüntetésben részesült mások mellett Böcskei László, a Nagyváradi
Római Katolikus Egyházmegye püspöke; Székely János, a Szombathelyi
Egyházmegye püspöke.
A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Ternyák Csaba metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke; Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke;
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Diaszpóra Tanács
Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke; Lam-

bert Zoltán protonotárius, kanonok,
érseki tanácsos, a Budapest-Városmajori Jézus Szíve Plébánia volt plébánosa.
A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést
vehette át mások mellett Seszták István Pál, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett Bacsmai
László, a Mohácsi Esperesi Kerület
esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa; Horváth
Zoltán István protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent
Teréz Templom plébánosa, a budapesti Szent Margit Gimnázium volt
hittantanára; Legeza József, a Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia
parókusa, a Görögkatolikus Szemle havilap egyik alapítója; Orosz István
görögkatolikus pap, a Máriapócsi
Nemzeti Kegyhely igazgatója; Papp
Miklós, a Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense; Papp Tibor görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke; Pásztor Bazil Tibor nyugalmazott görögkatolikus
esperes-parókus, a Jeruzsálemi Szent
Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend

káplánja; Varga János kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent
János Plébánia plébánosa; Elmer István József Attila-díjas író, újságíró.
A Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést vehette
át mások mellett Boldvai Márton
Bertalan, a Csornai Premontrei Prépostság perjele, a Csornai Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa;
Szónoczky János Mihály, a Miskolci
Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a Magyarországi
Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett Balázs
Pál címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora; Bodonovich Jenő
ügyvéd, volt média- és hírközlési
biztos, az Országos Katolikus Rádió
Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője; Galsi
János római katolikus lelkipásztor,
az ajaki Nagyboldogasszony-plébánia lelkésze; Illés Albert jezsuita
szerzetes; Mándy Zoltán Pál pápai
prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa; Molnár Alajos protonotárius, kanonok, pápai
káplán, a budapesti Regnum Maria-

num Plébánia plébánosa; Radó Tamás, a kapuvári Szent Anna Római
Katolikus Plébánia plébánosa; Wettstein József piarista szerzetes, a váci
piarista rendház házfőnöke, a váci és
a budapesti Piarista Gimnázium tanára.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült
mások mellett Ewa Gamon, a pesthidegkúti Segítő Szűz Mária Leányai
Don Bosco Nővérek közösségének
tagja; Uzsalyné Pécsi Rita nevelésku-

tató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense, a Keresztény
Neveléstudományi Kutatóműhely
vezetője.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett Fritzné Tőkés
Éva sajtóreferens, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának vezetője.
Forrás: Miniszterelnökség; MTI
Fotó: Lambert Attila
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Az Eucharisztia ünneplése (105/3.)

2Kor 5,6–10

A Te Deum laudamus himnusz „Te, hogy megmentsd,
magadra vetted az embert –
nem irtóztál a Szűz méhétől”
szakaszának hátterében nem
csak hitvallásformulákat és
megnyilatkozásokat találunk,
hanem alapvető irodalmi forrásként felismerjük a már említett A pogány vallások tévelygéséről című mű sorait is Firmicus Maternus tollából. Könyvének 24. fejezetében a következőket olvassuk: „Krisztus, az
Isten Fia, hogy az emberi nemet
kiszabadítsa a halál kötelékéből, elszenvedte mindezeket, hogy
levegye rólunk a szolgaság kemény igáját, hogy az embert
visszaadja az Atyának” (De errore 24,2). Majd néhány sorral
lejjebb: „Minden elem zavarba
jött a harcos Krisztus miatt –
tudniillik akkor, amikor először

fegyverezte fel az emberi testet a
halál zsarnoksága ellen. Három
napon át harcoltak így viaskodva, míg végül, gonoszsága
erejének legyőztével, megtört a
halál” (De errore 24,2). A feltámadás misztériumának leírásakor pedig így kiált fel a szerző: „Ujjongott az üdvösséget
adó Isten, és diadalkocsiját az
igazak és a szentek serege követte. Akkor emelkedett örömmel kiáltotta a felszabadult emberség: Halál, hol a te fullánkod?”
(De errore 24,4) Ebből a szakaszból lépünk át a következő
kérdéskörhöz. Ez pedig a kereszthalál, a feltámadás és a
mennybemenetel misztériumának kapcsolata az ember
üdvösségével.
Annyi eddig is bizonyos
volt, hogy a himnusz krisztológiai részét teljes egészében

áthatja a 24. zsoltár és annak
korai keresztény értelmezése.
De az is bizonyos, hogy mai
kifejezéssel élve a zsoltár értelmezésében benne van az ember beteljesedésének keresztény felfogása, ahogy ezt Szent
Athanasziosz is mondja: „most
nem a törvény szigora következtében halunk meg mi, akik
Krisztusban hiszünk, mint hajdan (mert megszűnt az átok),
hanem mivel a feltámadás kegyelmével megszűnik és megsemmisül a rontás, immár csak
a testi halandóság következtében áll elő az időben a feloszlás, amely időt mindenkinek
Isten szabott meg, hogy majd
még dicsőségesebb feltámadásban
részesülhessünk” (Szent Athanasziosz: Az Ige emberré válásáról, 21.).
Sztankó Attila

lálhatjuk a másodperceket, a navigációs rendszer percre pontosan megbecsüli, mikor fogunk megérkezni az úti célunkhoz. Vagy legalábbis azt hisszük, hogy az ellenőrzésünk alatt
tarthatjuk a dolgokat.
Szeretnénk, ha a lelki életben is ilyen azonnali vagy legalább kontrollálható módon zajlana a változás. Ha ok-okozati összefüggést tudnánk felállítani az imádsággal eltöltött idő, a
lemondásaink és a jó cselekedeteink, valamint
Isten megtapasztalása, uralmának befogadása
között. Ha előre látnánk a lépéseket, amelyek
a gyógyulásunkhoz vagy a szabadulásunkhoz
vezetnek, és ha tudnánk ezek várható idejét.
Az ország növekedése azonban, éppen mivel
misztérium, csak nagyobb távlatban észlelhető, és magától történik, a maga ritmusa szerint, nem függ az erőfeszítéseinktől. Nem siettethető és nem programozható. A kontrollvesztéstől való félelemmel szemben ott van Jézus példabeszédének biztató üzenete: Isten
uralma olyan belénk ültetett valóság, amely az
élettel együtt növekszik, és a türelmes szemlélő számára egyszer csak megkérdőjelezhetetlenül jelenvalóvá, sőt mindent betöltő élményA HÉT SZENTJE
nyé lesz. A kalász növekedése csak visszanézve látható, a termés remélt, mégis ajándékba
kapott végkifejlet.
Az elvetett magba vetett bizalom, a türelem
és a ráhagyatkozás mellett a példabeszéd rejtetten ﬁgyelmeztet minket még egy fontos doJúnius 15.
logra, amit mindenki tud, akinek földje vagy
kertje van: bár a mag magától terem, a földet
Apja IV. Béla, anyja a konstantinápolyi csá- A szent ábrázolásai: királynéi vagy szerzetesi
naponta gondozni, művelni kell. Akárcsak a szári családból származó Laszkarisz Mária, öltözetben, rózsafüzérrel, koronával, keresztLélek életét bennünk.
nagynénjei Árpád-házi Szent Erzsébet és Prá- tel, betegápolás vagy alamizsnálkodás közben,
Baán Izsák OSB gai Szent Ágnes, nővére Boldog Kinga, húga Jézussal és Máriával.
L. K.
Árpád-házi Szent Margit, unokatestvérei pedig Boldog Gertrúd és Boldog
Szalóme voltak.
GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG
Szülei a tatárjárás idején Krakkóba vitték, és nővére, Kinga, Boleszló lengyel király felesége
gondjaira bízták. Jolán szent életű
nővérében példaképére talált.
csendben hangzó imában: 1256-ban feleségül ment Boleszló
Világos a határvonal a kate„Mert téged illet minden di- kaliszi és gnieznói herceghez, akit
kumenek és a hívők liturgiája
csőség, tisztelet és imádás.”
a nép a jámbor jelzővel illetett. A
között, még ha ez nem is érzéA második imát szintén a férj hazájába, Nyugat-Lengyelorkelhető a hívek számára. A
hitjelöltek távozásra való felAz ókeresztény korban bűnbánó és megtisztulást kérő szágba költöztek. Huszonhárom
jelleg uralja a pap részéről. Ké- éven át éltek szép, szeretetteljes
szólításának utolsó mondatáigyekeztek nagyon
ri lelkének és testének meg- házasságban. Jolán napjai három
ban szerepel ez a váltás: „Senszigorúan betartani
tisztítását „minden testi és gyermeke (Hedvig, Anna és Erki a jelöltek közül ne maradszellemi fertőzéstől”, hogy „el- zsébet) nevelése mellett szeretetjon! Hívők, mindnyájan, ismét
a titokfegyelmet.
ítélés nélkül és ártatlanul” szolgálattal teltek: segített a tempés ismét békességben könyöEz azt jelentette,
végezni a szent szolgála- lomokban, kórházakban, és beterögjünk az Úrhoz!” Utána pehogy az eucharisztikus tudja
tot. De nemcsak a maga, ha- geket, árvákat, szegényeket gondig a pap számára ott áll a liközösségben
nem a hívők számára is kér: dozott a rokonságába tartozó aszturgikonban az előírás is: szét„Ajándékozz, Isten, a nekünk szonyok példáját követve.
csak az vehetett részt,
terjeszti az oltáron az ilitont
Amikor Boleszló az egyik csa(oltárabroszka, amely a korpoaki már keresztény volt esedezőknek is előmenetelt a
szent életben, a hitben és lelki tából halálos sebbel tért vissza,
rálénak felel meg), „s azután a
bölcsességben! Add meg ne- Jolán áldozatosan ápolta, támohívők imáját csendesen mondja”. Tehát az itt következő első saját és a nép bűneiért esedez- kik, hogy ők is, akik minden- gatta. Férje vagyonát halála után
imádság már a hívőkért szól, zen. Majd kéréssel folytatja, kor félelemmel és szeretettel felosztotta az egyház és rokonai
ami arra irányul, hogy méltó szolgálnak neked, bűn és elíté- között, majd visszatért a krakkói
majd a második is.
Az ókeresztény korban legyen a szent áldozat bemu- lés nélkül részesüljenek szent udvarba Kingához. Miután ő is
igyekeztek nagyon szigorúan tatására, melyet „minden né- titkaidban, és mennyei orszá- özvegy lett, a két nővér az ószanbetartani a disciplina arcanit, pért” végez. A nép mindkét god elnyerésére méltókká le- deci klarissza kolostorba költövagyis a titokfegyelmet. Ez litur- említése már a keresztényekre gyenek.” Ebben minden benne zött, ahol tizenkét évet töltöttek.
gikus szempontból azt jelen- – tehát nem a katekumenekre van, ami a keresztény életben Kinga halála után, 1292-ben Jolán
tette, hogy az eucharisztikus – vonatkozik. A papnak érez- fontos a hívő ember számára, átment a gnieznói kolostorba,
közösségben csak az vehetett nie kell emberi gyarlóságát és a végidőkre vonatkozó kicsen- amelyet még férje alapított. Apátrészt, aki már keresztény volt. méltatlanságát, ezért kéri Is- géssel. Ez az ima a kis ekténia nővé választották, de továbbra is
Vigyáztak arra, hogy a „Ne tent, tegye méltóvá és alkal- két kérése közé illeszkedik be, szerényen élt. Krisztus gyakran
vessétek gyöngyeiteket a ser- matossá arra, hogy a Szentlé- és dicsőítő fennhanggal zárul. megjelent neki látomásaiban, egy
tések elé” (Mt 7,6) értelmében lek „ereje által feddhetetlenül Ez utóbbiban szerepel egy legendája szerint az Úr még halámeggyalázás ne érje a szent és botlás nélkül”, tiszta lelkiis- utasítás, amit nem minden la napját is előre megmondta nemisztériumokat, különösen az merettel végezhesse a szent pap tart meg: „kifordul és ál- ki.
A Jolán név a Jolanda magyar
Eucharisztiát. A püspök veze- szolgálatot. S mindez Isten di- dást ad”, miközben a Szentháváltozata (csak a XVIII. századtól
tésével ezért oktatták a kate- csőítésébe torkollik a fenn- romság személyeit említi.
Ivancsó István létezik); jelentése: a viola virága.
kumeneket az egész nagyböjt hangnak nevezett, ám szintén
folyamán. Csak miután már
megtanulták a szükséges dol- JÚNIUS 13., ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP
JÚNIUS 16., SZERDA (Jusztina, Ajtony) –
gokat, utolsó mozzanatként (Páduai Szent Antal áldozópap és egyház2Kor 9,6–11 – Mt 6,1–6.16–18.
pedig a hitvallást is felmond- tanító, Anett, Antónia) – Ez 17,22–24 (Az
JÚNIUS 17., CSÜTÖRTÖK (Laura, Adolf,
ták a püspöknek, akkor követ- Úr megalázza a magas cédrusokat, de felmaMarcián) – 2Kor 11,1–11 – Mt 6,7–15.
kezhetett a megkeresztelésük gasztalja a sarjadó gyenge ágacskát.) – 2Kor
JÚNIUS 18., PÉNTEK (Arnold, Levente) –
húsvét éjszakáján. Az eucha- 5,6–10 (Igyekszünk az Úr kedvében járni, akár
2Kor 11,18.21b–30 – Mt 6,19–23.
risztikus liturgián is csak ettől közel vagyunk hozzá, akár távol járunk tőle.) –
JÚNIUS 19., SZOMBAT – Szent Romuald
kezdve vehettek részt, ám et- Mk 4,26–34 (Isten országa parányi magból
apát emléknapja (Gyárfás, Julianna) – 2Kor
től fogva már értük is szóltak fejlődik hatalmas fává!) – Zsolozsma: III.
12,1–10 – Mt 6,24–34.
az imádságok.
zsoltárhét – Énekrend: Ho 227 – ÉE 588, Ho 227 – ÉE 143, Ho 134 – ÉE 595, Ho JÚNIUS 20., VASÁRNAP ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP (Rafael, Florencia) – Jób
Mindkét imán a bűnbánati 152 – ÉE 189.
38,1.8–11 (Isten a teremtés Ura; ő az, aki mindennek határt szab.) – 2Kor 5,14–17
jelleg uralkodik. Az első imád- JÚNIUS 14., HÉTFŐ (Vazul, Hedvig) – 2Kor 6,1–10 – Mt 5,38–42.
(Aki Krisztusban van, új teremtmény.) – Mk 4,35–41 (Ki ez, hogy még a szél és tenságot hálaadással kezdi a pap. JÚNIUS 15., KEDD – Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja ger is engedelmeskedik neki?) – Zsolozsma: IV. zsoltárhét – Énekrend: Ho 227 –
Megköszöni Istennek, hogy az (Vid, Kerszcencia) – 2Kor 8,1–9 – Mt 5,43–48.
ÉE 593, Ho 227 – ÉE 143, Ho 140 – ÉE 597, Ho 273 – ÉE 190.
oltárhoz állhatott azért, hogy a
Amikor Jézus Isten országáról, uralmáról
tanít, annak egyetemes és objektív, az egész
világra érvényes jelentése van. A mai evangéliumban például arra mutat rá, hogy Isten ereje és jelenléte a világban már megtapasztalható, bár még csak elvetett mag formájában, és
lassan, de feltartóztathatatlanul halad a végkifejlet, a teljes kibontakozás felé. Akármekkora
a krízis, a zűrzavar, bármennyire nem látszik
is, hogy a szeretet és a békesség meghirdetett
uralma hogyan növekszik a földön, az evangélium szavai reménységet és bizalmat árasztanak: a Jézus húsvéti misztériumában elvetett
mag a Lélek működésének köszönhetően napról napra növekszik, anélkül, hogy tudnánk,
hogyan. Tőlünk függetlenül is egyre jobban átjárja a világot, s egyszer csak beérik, és láthatóvá lesz mindenki számára.
Az Isten uralmáról szóló tanítás viszont akkor lesz egészen élő, ha az egyetemessége mellett megjelenik a személyes üzenete, ha a saját
lelki életemben tudom tetten érni. Az elvetett
magról szóló példabeszéd akkor tud megszólítani, ha arra irányítja a ﬁgyelmemet, hogy Isten jelenlétét, erejét, átformáló, szabadító cselekvését hogyan tapasztalom a lelki életemben. Ebben az értelemben az első, ami megérint és változásra hív, a földműves türelme és
ráhagyatkozása.
A mindennapjainkban megszoktuk, hogy
gombnyomásra azonnali változást tudunk elérni. Vagy ha nem is azonnal kapjuk meg,
amire vágyunk, kontroll alatt tartható idő lepergése alatt megtörténik a változás. Egy informatikai anyag letöltésénél látjuk, hány százalékon állunk, a piros lámpánál visszaszám-

Árpád-házi Boldog Jolán

A Szent Liturgiáról (24.)

”

A hét liturgiája
B év

5

EGYHÁZ

2021. június 13.

A magyar kultúra megkeresztelése
Folkmise a budapesti Szent István-bazilikában
Folkmisével ünnepelte kisbúcsúját május 30-án, a Szent
Jobb átvitelének emléknapján,
egyben Szentháromság vasárnapján a budapest-lipótvárosi
Szent István-bazilika. A szertartást Horváth Zoltán, a főtemplom megbízott plébánosa
celebrálta, aki prédikációjában e háromféle ünnepet fűzte
össze.
Magyar hazánk, te jó anya, Fiad
dicsérd ma, őt dalold – zengett fel a
XIII. századi szövegezésű, XV. században lejegyzett bevonulási himnusz énekszóval, tekerőlanttal, fúvósokkal, orgonával május utolsó vasárnapján délelőtt a budapesti Szent
István-bazilikában. A papságot és az
asszisztenciát követve a Honvéd Koronaőrség tagjai hozták vállukon a
nemzeti ereklyét, amelyet a Magyar
Királyi Koronaőrök Díszőrsége és a
Magyarok Nagyasszonya, Világ
Győzelmes Királynője Szent Korona
Lovagrendje tagjai kísértek. A szentmise kezdetén a Szent Jobbot a bazilika szentélyében helyezték el, ahol a
nap folyamán 19 óráig megtekinthető volt.
Különös alkalom volt ez a résztvevők számára, amit a szent ereklye
szentélybe helyezése mellett a tömjénfüsttel a kupola felé szálló zene is
egyértelművé tett. A tekerőt, ha hallja, a legtöbb ember azonnal felismeri, még ha nem is tudja pontosan
megnevezni magát a hangszert.
Nyenyere, nyekergő, szentlélekmuzsika, kolduslant, forgó- és tekerőlant – számos elnevezése juthat
eszünkbe. Az ismerős, ősi hangszer
azonban a név mögött mindig
ugyanaz: szerves része zenekultúránknak, amelyet a középkor óta
használunk, akár a népi kultúra,
akár az egyházzene terén. (Még Vivaldi és Mozart is írt zeneművet rá.)
A Magyar Tekerőzenekar művészei szólaltatták meg ezeket a hangszereket, folkmise keretében, amelyen a tekerősök mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
népzene tanszékének növendékei és
fúvóstanára, Juhász Zoltán; a budapesti Ward Mária Általános Iskola,
Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzenész és népzenész hallgatói, illetve a Szent Angéla
Ferences Gimnázium Várföldi László
vezette énekes tagozata együtt látták
el a liturgikus zenei szolgálatot.
Utóbbi iskola diákjai az olvasmányt
két, a szentleckét egy szólamban énekelték. A gregorián tételeket Rudolf
Krisztina egyházzenész, karvezető, a
Ward Zeneművészeti Szakgimnázium egyházzene szakirányának vezetője, a népénekeket pedig Szabó Ágnes népi énekművész, a Ward Szakgimnázium tanára, a Zeneakadémia
népzene tanszéke népi ének szakirányának vezetője irányításával adták
elő a diák szólóénekesek és a sok
száz résztvevő. Orgonán ugyancsak

a Ward Gimnázium egyházzenésze,
Faragó Ákos működött közre. A magyarázatokkal ellátott kottás énekfüzetet Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi
Intézetének docense és az LFZE népzene tanszékének tanára állította öszsze. Az ünnep főszervezője, lelke –
2017 óta immár ötödik alkalommal –
Juhász Katalin néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia Eötvös
Loránd Kutatási Hálózata Néprajzi
Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa volt.
Különösnek hat a szóösszetétel:
folkmise, azonban az, amit e kifejezés takar, messze nem annyira idegen a korabeli keresztény egyház zenei és liturgiai gyakorlatában, mint
elsőre tűnik. A folklór elsődleges jelentése a néphagyomány, népművészet tartományba esik, a hazai népzenei hagyomány pedig igen sok
szálon kötődik az Egyház saját zenéjéhez, a Szent István óta hazánkban
mind a mai napig élő gregoriánhoz.
A folkmise műfaját Halmos Béla
Széchenyi-díjas népzenész, népzenekutató, hegedűtanár, a magyarországi hangszeres népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója, a Sebő
Együttes alapító tagja, a Kalamajka
zenekar egykori prímása álmodta
meg. Világi témájú népdalkincsünk
testvéreként ugyanis egyházi népénekeink nyelvi és zenei gazdagsága
is olyan örökség, amelyet kivételes
felelősségünk megőrizni és továbbadni az utókor számára.
A folkmise elképzelése jóval több,
mint divat: az egyházzenét anyanyelvén szólaltatja meg. A napi liturgiát énekli gregorián dallamon, hozzá népi hangszerek – tekerő, furulya
és duda – kíséretével a legértékesebb
dallamú és legtartalmasabb szövegű
népénekeket, ezen alkalommal Szent
István-énekeket, históriákat. A magyar egyházzene kútja kiapadhatatlan forrás: felbecsülhetetlen hagyaték, él(het)ő, lélektápláló valóság.
Mivel idén május 30-a Szentháromság vasárnapjára esett, a gregorián dallamon megszólaló liturgikus
énekek erről az ünnepről, a népéne-

Ternyák Csaba érsek május 28-án köszöntőt írt az Egri
Főegyházmegye fenntartásában működő iskolák ballagó
diákjai részére.
Kedves Ballagó Diákok,
Kedves Szülők és Hozzátartozók!
Életünket több mint egy
éve rendkívüli módon megnehezíti a koronavírus-járvány.
Ebben a különleges helyzetben a magyarországi sajtó
képviselői kiválasztották a
2020. év legfontosabb szavát,
amely az egymás szó lett.
Anyanyelvünk egyetlen kölcsönös névmása kifejezi azt,
hogy családunk és barátaink

nélkül nem élhetünk teljes
emberi életet. Egymásra vagyunk utalva, egymásért és
egymásból élünk.
Jézus Krisztus ezt a kölcsönösséget a barátság síkján így
fogalmazza meg János evangéliumának 15. fejezetében:
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a
barátaim vagytok..., mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem

kek pedig Szent Istvánról, illetve a
Szent Jobb megtalálása és oltárra
emelése történetéről szóltak.
*
Horváth Zoltán, a bazilika megbízott plébánosa, a terézvárosi Avilai
Nagy Szent Teréz-templom plébánosa prédikációja elején kiemelte,
Szentháromság vasárnapján azt ünnepeljük, hogy nyilvánvalóvá lett: az
egy Isten három személyű, amit
azonban csakis azért tudunk, mert
Isten így akarta. Jézusban fiát küldte
el erre a világra, Jézus által pedig elküldte a Szentlelket az apostoloknak. A Szentháromság feltárásával
saját belső életét fedte fel a Mindenható, beavatva bennünket az ő legszemélyesebb titkába. Amikor Jézus
felment a mennybe, apostolainak parancsba adta, hogy az egész világon,
minden népnek, nemzetnek hirdessék az evangéliumot. És hogy akik
hisznek, azokat kereszteljék meg az
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ez ugyanaz a keresztség, amelyben
mi is részesültünk, és valljuk azóta is
a Szentháromság egy Istent.
„Talán nem gondolunk rá olyan
sokszor, de a keresztvetésben a
Szentháromságba vetett hit teljesen
átjárja életünket. Amikor keresztet
rajzolunk magunkra, akár reggel
vagy este, akár munkánk kezdetén
vagy után, étkezés előtt vagy azt követően, a Szentháromság egy Istent
valljuk meg. Átjárja életünket” – fogalmazott az esperes.
Nem volt könnyű dolga Istvánnak a keresztény hit elterjesztésében,
hiszen a magyarok nagyobb részben
még pogányok voltak. Istvánnak velük kellett megismertetnie és megszerettetnie a láthatatlan Istent, aki
a Szentháromságban érthető meg.
Vajk uralkodóként óriási feladatra
vállalkozott. Feleségül bajor Gizellát,
II. Henrik német-római császár húgát választotta neki Géza fejedelem,
akinek nagy szerepe volt abban,
hogy a későbbi Szent István király
vállalását teljesíthette. Gizella királyné nemcsak az uralkodásban, de a
hitben is támaszává vált férjének: tanúságot tett róla és megélte kereszténységét. Személyén keresztül Ist-

ván megérthette, mit jelent napról
napra Istennel élni. A Hartvik püspöknek tulajdonított legenda így fogalmaz Istvánról: „[...] kimutatta,
hogy Krisztus a száján, Krisztus a
szívén, Krisztust hordozza minden
tettén”.
„A Szent Jobb iránti tiszteletünknek különösképpen fontos vonása:
Ez a jobb kéz nap mint nap többször
– ahogyan a mi kezünk is – keresztet
vetett. Ez a kéz imára kulcsolódott
újra és újra, hogy Istennel tudjon
dönteni.”
Mint mondta, azt gondolhatjuk, a
régi korok embereihez, régmúlt idők
szentjeihez már semmi közünk.
„Mégis ide gyűjtött bennünket most
valami. Kapcsolódunk hozzá. Mert
mi is megtapasztaljuk, hogy szükségünk van arra, hogy az imádságban
Isten a segítségünkre legyen. Hogy
ki tudjuk fürkészni az Isten akaratát,
s aszerint tudjuk életünket alakítani.”
Annyi lehetőségünk van ma már
egy-egy kérdésben tanácsot kérni –
mutatott rá szentbeszédében a szónok, hozzátéve, a legtöbb tanácsadónak ugyanakkor semmi köze Istenhez. „Isten nem látható. De él, a szívünkben él, mert megkeresztelkedtünk, és a lelkiismeretünk szaván keresztül jelez, válaszol nekünk, ha
megkérdezzük. Szent Istvánnal is
ezt tette” – magyarázta Horváth Zoltán. „Sokszor átéljük, hogy nem értjük vagy nem ismerjük fel a választ”
– mondta. Majd kifejtette: „Először is
hitre van szükség. El kell hinnem,
hogy az Isten mindenható, és megteheti azt, amiért hozzá fordulok. Másrészről elhiszem, hogy azt fogja
megtenni, ami az üdvösségemet
szolgálja, mert én nem ismerem a jövőmet, Ő viszont igen. Ő tudja, mi
fog az üdvösségemre szolgálni. Ráadásul egyáltalán nem biztos az,
hogy ebben a földi életben, emberi
értelemben lesz eredmény.”
Az esperes arra is felhívta a figyelmet, hogy Szent István király a
mai felfogás szerint nem élt sikeres
életet. Nem maradt utóda, a pogányok újra és újra erőre kaptak, és ellene fordultak. Úgy kellett elhagynia
a földi világot, hogy semmi biztosí-

téka nem volt arra, hogy amit megpróbált felépíteni, a keresztény Magyarországot, azt bárki is megtartja,
hogy folytatja a munkát, amit ő elkezdett. Emberi mércével tehát kudarcot vallott. „Ezer esztendő múltán mi mégis itt vagyunk a templomban, mások a képernyők előtt, a
rádiót hallgatva, és szeretettel fordulunk az ő szent ereklyéje felé, megköszönni mindazt, amit tett. Nem
akkor, az ő életében, és nem úgy,
ahogyan ő szerette volna, de mégis
az történt, amit Isten akart” – mondta, hozzátéve: „Ebben hitt, ezt hitte
el Szent István, amikor a Nagyaszszonynak a Szent Koronával felajánlotta egész magyar nemzetét.”
Az Isten elé alázattal lehet lépni –
figyelmeztetett. „Szent Istvánban
megvolt az alázat. Újra és újra imádságra kulcsolta a kezét, keresztet vetett, és hitt abban, hogy Isten megteheti mindazt, amit ő emberi életében
nem tud megvalósítani.”
„Nem én mondom meg, mit akarok. Azt kérem, hogy ő tegye meg általam azt, ami a legjobb. A »legyen
meg a te akaratod« ezt jelenti” – magyarázta az esperes, rámutatva, keresztény államalapító királyunk ebben az egyik legfőbb erőforrásunk.
„Ezt értette meg Szent László király, amikor Imrével és Gellérttel
együtt István szentté avatását kérte
VII. Gergely pápától.” Ismerjük a
Szent Jobb megtalálásának történetét.
Szent királyunk bebalzsamozott és
mumifikálódott holttestét 1083-ban
kiemelték a székesfehérvári Nagyboldogasszony-templom közepén álló
márványszarkofágból, és elrejtették a
bazilika alatt lévő sírkamrában. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki,
és a bazilika kincstárába vitték. A
kincstár őre azonban eltulajdonította,
ezért nem találták meg Székesfehérváron, amikor a szenttéavatási eljárás
során a sírt felnyitották. Ezt is jóra
fordította azonban az Isten, hiszen
így maradt épen, így tisztelhetjük ma
is szent nemzeti ereklyeként – mutatott rá Horváth Zoltán.
„Szent László megértette és folytatta István művét. Ő is felismerte,
hogy nem a nyugat-európai kultúrát
kell elhozni Magyarországra, nem attól leszünk keresztények. A magyar
kultúrát kell megkeresztelni. Kultúránkat megőrizve leszünk keresztény
magyarok, magyar keresztények.”
Szent László továbbvitte Szent István örökségét. „Ezért vannak itt ma
az énekeseink, népzenészeink. Ezt
szeretnénk kifejezni. Szent István
öröksége a magyarság megkeresztelése” – zárta beszédét Horváth Zoltán.
Az ünnepi szertartás az Ó, Szent
István, dicsértessél kezdetű, csángó
dallamon megszólaló népénekkel ért
véget.
Horogszegi-Lenhardt Erika
Fotó: Thaler Tamás

Egymásra vagyunk utalva
Ternyák Csaba érsek a ballagókhoz
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.
Arra rendeltelek benneteket,
hogy elmenjetek, gyümölcsöt
teremjetek, és gyümölcsötök
megmaradjon, s hogy bármit
kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt
parancsolom nektek: szeressétek egymást!”
Bízom abban, hogy a katolikus iskolában megértettétek,

megtanultátok és megtapasztaltátok, hogy az igazi barát,
aki életét adta értetek, maga Jézus Krisztus, aki mindig veletek marad. Az ő nagyszerű
példája segítsen benneteket,
hogy ti is igaz barátok legyetek, mindig és mindenütt helyt
tudjatok állni a nagybetűs életben, és tudjatok másokért élni.
Tanulmányaitok befejezése alkalmából veletek együtt

adok hálát a teremtő és
gondviselő Istennek az iskolátokban szerzett tudásért, az
elmélyített hitért, minden
szép élményért és tapasztalatért!
Életetekre, családotokra és
iskolátokra Isten bőséges áldását és a Boldogságos Szűz
Mária oltalmát kérem!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Merényi Zita
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Egyedül Istennel lehetsz tartósan boldog
Simon Dávid, a Győri Egyházmegye frissen felszentelt papja úgy véli,
mivel a boldogság minden ember
legmélyebb vágya, az Egyháznak azzal az örök igazsággal kellene megszólítania az embereket, hogy az Istennel élt élet a hosszú távú, kikezdhetetlen boldogság egyetlen útja. Isten az, aki át tudja alakítani az ember szívét és életét, ő az, aki „boldoggá tudja szeretni az embert” – vallja.
Isten az imában lépésről lépésre veszi birtokba a lelket. Ez az együttlét
átalakítja az ember bensőjét, alkalmassá és készségessé teszi az Istentől jövő szeretet befogadására és továbbadására. Ha akarjuk, ő megszabadít bennünket szenvedélybetegségeinktől, megkötözöttségeinktől,
amelyek könnyen elérhető örömöt
kínálva lassan megfojtják az ember
lelkét.
Dáviddal nem szokványos a társalgásunk, lépten-nyomon fontos
gondolatokat idéz legkedvesebb olvasmányaiból, amelyek segítséget,
támaszt jelentenek számára az útján.
Megszólal Szent Domonkos, Sziénai
Szent Katalin, Eckhart mester, Edith
Stein, C. S. Lewis, Szent John Henry
Newman és Matta el Meszkin, az
egyiptomi Szent Makariosz-kolostor
lelkivezetője. Arca derűt, ﬁgyelmet
és lelkesedést sugároz. Pap akart
lenni, hogy az őt megmentő és szabaddá tevő szeretetről beszéljen, Istenről, aki nem kielégíteni akarja az
embert, mint a világi hívságok, hanem betölteni, teljessé tenni. Elmondása szerint élete értelme az Istennel
való egyesülés, és legfőbb célja engedni, hogy ez a jelenlét egész benső
világát formálja.
„A pap óriási felkiáltójel. Egy ember, aki lemond a szerelemről, a családról, a gyerekvállalásról, és odaajándékozza magát Istennek. Miért?
Bakócz Tamás halálának
500. évfordulója alkalmából
Esztergomban emléknapon
idézték fel a nagy jelentőségű
főpap és államférfi életútját.
Június 5-én Erdő Péter bíboros, prímás mutatott be szentmisét a bazilika Bakócz-kápolnájában, majd előadásokkal és
egy újonnan elkészült játékfilm bemutatásával emlékeztek meg az Erdődről indult,
győri és egri püspökké, később esztergomi érsekké lett
főpásztorról.
A Jagelló-kor egyik legjelentősebb alkotása, az egyetlen, épségben fennmaradt magyar reneszánsz korabeli épület az esztergomi bazilika Bakócz-kápolnája, amelyet névadója 1506 és 1511 között
Gyümölcsoltó Boldogasszony
tiszteletére építtetett az esztergomi Várhegyen álló középkori Szent Adalbert-székesegyház mellékkápolnájaként.
Itt kezdődött az ünnep, amelyen a jobbágysorból indult,
majd főpappá lett Bakócz Tamás előtt tisztelegtek. Az oltár mellett a Bakócz-címer, a
kocsikerékből kinövő szarvas
Herczeg Ferenc szavaival
szólva „kevélyen alázatos emlékeztető a pátriárka bognár
apjára”.
Erdő Péter mutatott be
szentmisét az ünnepen. Homíliájában láttatta a „háborútól, veszedelmektől, rendezetlenségtől és marakodástól” szenvedő ország megmaradásáért küzdő államférfit
és a reformáció miatt válsággal fenyegetett Egyházban a
hitélet megújítását előmozdító főpapot.

A többség biztosan elgondolkodik
ezen. Én azt szeretném, hogy az életemmel kíváncsivá tegyem az embereket, hogy tudni akarják, ki a főnököm, a gazdám, ki vezet, ki éltet, ki
az, aki boldogít. A papon legalábbis
át kell sejlenie Krisztusnak, de az
igazi az, ha átragyog. Milyen jó lenne az ő kegyelméből elérni ezt! Ezért
arra törekszem, hogy Istennel sok
időt töltsek, és próbáljam kifeszíteni
a lelkem vásznát, hogy lassan-lassan
rárajzolhassa az arcát.”
Simon Dávid kulcsfontosságúnak
tartja, hogy a pap elérhető és megszólítható legyen. Nem szabad arra
várnia, hogy a másik kezdeményezzen. Nyitnia kell az emberek felé,
minden alkalmat meg kell ragadnia,
hogy Isten élő és az életet megváltoztató szeretetéről beszéljen nekik.
Véleménye szerint a pap fontos
küldetései közé tartozik az is, hogy
megfelelő körülményeket teremtsen
az Istennel való találkozásra, mert
ezek segítik a szív megnyílását, azt,
hogy az ember megtapasztalhassa
Isten ölelését, irgalmát, jelenlétét.
„Mindent meg kell tennünk azért,
hogy segítsük Isten működését. Egy
kicsit olyanok vagyunk, mint a műtétet segítő asszisztens: megfelelő
feltételeket kell biztosítanunk ahhoz,
hogy Jézus, az orvos nyugodtan dolgozhasson. Igaz, ő bárhol képes operálni, de úgy tapasztaltam, hogy jó
körülmények között szívesebben
dolgozik.” Simon Dávid úgy látja,
hogy sokan nagyon elvont módon
élik meg a hitüket, anélkül, hogy
megtapasztalnák Istent az életükben,
a szívükben. Ezért is elengedhetetlen, hogy a pap igyekezzen méltó alkalmakat teremteni a hívők, a keresők és az Úr találkozására a liturgikus eseményeken, a lélekemlő szentmisében, a szentségimádásban, a di-

csőítésben, a lelkigyakorlatokon, a
zarándoklatokon, a szentgyónásban.
A frissen szentelt pap katolikus
intézményekben tanult, általános iskolától kezdve az érettségiig a soproni orsolyitákhoz járt. A Pázmányon
végzett, szociológia szakon. Harmincegy évesen, az El Camino végére érve mondott igent Isten hívására.
A domonkosoknál volt jelölt; öt hónapot egy franciaországi rendházban
töltött, hogy franciául tanuljon. Később az egyházmegyés papság mellett döntött, az egri szemináriumba
került. Végül, hogy közel lehessen a
szülővárosához, átkérte magát a
Győri Egyházmegyébe. Itt szentelték
diakónussá, most pedig pappá, és itt
végzi majd a szolgálatát is.
Bár egyházi iskolákban tanult,
Dávid lélekben sokáig nagyon távol

volt Istentől. Arról beszél, hogy voltak függőségei, kényelmes, egocentrikus, önző életet élt. Az életének
nem volt iránya, mélysége. Ürességet, belső magányt érzett, amíg nem
engedte, hogy Isten rátaláljon. „Nagyon romlott ember voltam. Ezt nem
dicsekvésképpen mondom, hanem
Isten megbocsátó, lelket átalakító
szeretetét akarom hangsúlyozni.
Nem vagyok különleges ember, ha
Isten ezt tette velem, ugyanezt teszi
bárkivel, aki hozzá fordul, sőt, még
nagyobb dolgokat is” – mondja.
Huszonkilenc évesen fedezte fel
az imát, amin keresztül Isten apránként gyógyítgatta. Kezdetben az iskolában tanult rózsafüzérhez fordult, amiből tizedeket imádkozott
mindennap. Amikor hivatástisztázó
zarándoklatra indult, az El Caminót
járva már egymást követték a teljes
rózsafüzérek. Nem sokkal később a
Szent Szűz oltalmába ajánlotta magát, akihez ezer szállal kötődik. Dávid számára az ima részesülés Isten
szentháromságos életében, szeretetében, bölcsességében, békéjében.
Ezért az életében elsőbbséget élvez
az imádság, ami véleménye szerint a
legnagyobb „hiánycikk” a világban,
még az Egyházhoz szorosabban kötődők körében is. „Az a tapasztalatom, hogy még a szentmisére járók
között is nagyon kevés az olyan ember, akinek Isten az élete fundamentuma, aki sokat időz nála, és az
imádságon keresztül felé fordulva,
vele éli a mindennapjait. Pedig az
imádság az átistenülés, a belső gyógyulás útja. Imádkozás nélkül lehetetlen a Krisztus-követés, a hasonulás hozzá. Akkor lesz lelki megújulás, akkor indul növekedésnek az
Egyház, akkor tudunk majd kovászként hatni a világban, ha sokkal, de
sokkal több lesz a komolyan imád-

kozó keresztény, az olyan ember,
akinek az ima olyan, mint a levegővétel. Mély imaéletre kell elvezetni
az embereket. Nincs más út, ami a
lassú hanyatlásból kifelé vezet!”
Dávid Kapuváron végezte a diakónusi gyakorlatát. Ismerősök beszámolói szerint a szolgálatát áthatotta az igyekezet, hogy minden alkalmat megragadjon a találkozásra
és az emberekkel való beszélgetésre,
Krisztus üzenetének közérthető átadására. Dávid számára követendő
példa a bordeaux-i domonkosoknál
látott gyakorlat, miszerint az atyák
szentmise után hosszan beszélgetnek a hívekkel a templom előtt. Reméli, hogy szolgálata során vasárnaponként nem kell majd miséről misére szaladnia, és időt tud szakítani
erre. De szívesen mutatkozik az emberek életének színterein is, és aki találkozik vele, az szinte biztos, hogy
aznap gazdagabb lesz egy Szűz Máriát ábrázoló „csodás éremmel”.
„Mindenki, de a pap számára különösen fontos, hogy sok időt töltsön
imádságban. Ha ki tudok tartani az
imában, sőt mélyülni és gazdagodni
tud az imaéletem, akkor az Úr megáldja minden tevékenységemet, és
minden jól fog menni. Ha azonban
felszínessé válik az imaéletem, akkor
elkerülhetetlen a lelki terméketlenség és a fásultság, majd végül az öszszeomlás” – vallja Simon Dávid. A
beszélgetésünk után már nem volt
kérdés számomra, hogy miért választotta jelmondatául a Szent Domonkostól származó gondolatot:
„Az Istennel vagy Istenről beszélni.”
Imádkozzunk mi is érte, hogy megmaradjon benne a lelkesedés, és
mindig állhatatos legyen az imában!

Ki volt Bakócz Tamás?
A kivételes főpapra és államférﬁra emlékeztek Esztergomban
A főpásztor ezt a gondolatot bontotta ki az emléknap
folytatásában a Szent Adalbert Központban tartott köszöntőjében is: „Ötszáz évvel
ezelőtt nagy volt a bizonytalanság. Az ország a lét és a
nemlét határmezsgyéjén állt.
Bakócz tudta, hogy a Magyar
Királyság egymaga nem tud
megküzdeni a fenyegető veszéllyel, és jó diplomáciai érzékkel kapcsolatokat keresett
Európában, de hiába. Az ország török hódoltság alá került. Bakócz mélyen átérezte,
hogy az isteni gondviselés kezében vagyunk.” Erdő Péter
szerint csodák sorozatának
köszönhető, hogy a százötven
éven át tartó megszállás alatt
bekövetkezett pusztulás után
újabb százötven év elteltével
„nagy álmok és erőfeszítések
summájaként” újraindulhatott
az élet Esztergomban, és a város ismét a magyar katolicizmus egyházi és egyházművészeti központjává lett. „Ma
rajtunk múlik, hogy Esztergom vonzó és kulturált hely
legyen, hogy szépségeire és
értékeire felhívjuk a figyelmet,
és megmutassuk a városnak
azt az arcát, ami Bakócz Tamásnak is tetszene” – mondta
a bíboros.
Hernádi Ádám, Esztergom
polgármestere arról beszélt,
hogy a városban – vallási és
történelmi múltja okán – még

számtalan, feldolgozatlan téma rejtőzik, amely arra vár,
hogy szélesebb nyilvánosságot kapjon. A múlt egy ilyen,
eddig kevéssé ismert területét
állítja a középpontba az a történelmi játékfilm, amely Tóth
Máté Miklós A nagyrahivatott
című drámája alapján készült,
és Erdődi Bakócz Tamás életé-

nek utolsó éveit dolgozza fel.
Egy értékmentő közös munka
eredménye ez az alkotás, ami
csak itt születhetett meg, Esztergomban, és új színt ad a város kulturális életének” –
mondta köszöntőjében a városvezető.
Horváth Richárd, az MTA
Bölcsészettudományi Kutató-

központjának főmunkatársa
Bakócz Tamás életútját idézte
fel.
Bakócz vitathatatlan érdeme, hogy már idejekorán felismerte a török európai terjeszkedésének veszélyét, és világosan látta azt is, hogy a Magyar Királyság nem lesz képes
egyedül megvédeni magát –
hangsúlyozta
előadásában
Horváth Richárd.
A megemlékezés következő előadója, Török Csaba, az
Esztergom-Vári Nagyboldogasszony és Szent Adalbert
Főszékesegyházi
Plébánia
kormányzója, teológiai tanár
amellett sorakoztatott fel érveket, hogy Bakócz Tamás a
döntései és a választásai folyományaként emelkedett alacsony sorból a magasba. Nagy
befolyásra tett szert, és történelmünk egy nehéz időszakában, a kibontakozó belharcok
és a nagy külső fenyegetettség
idején ott állt a király és a
nemzet mellett. Neki is köszönhető, hogy országunk képes volt megfelelni a kor kihívásainak.
Bakócz részt vett az V. lateráni zsinat előkészítésében. A
korát átható vallási formálódás láttán felismerte a hitélet
megújításának szükségességét, és jelentős erőfeszítéseket
tett ennek érdekében.
II. Gyula pápa halála után
Bakócz befolyásos bíborosként

Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
esélyes volt a pápai trónra. Reálpolitikuskét látta, hogy megválasztása sorskérdés: ez óriási
segítséget jelentene Magyarország számára a török fenyegetésével szemben. Végül azonban Giovanni de Medicit választották pápává, aki mindent
megtett azért, hogy Bakócz
számára vonzóvá tegye a hazatérést. Bővítette a magyar
prímás jogköreit és fennhatósági területét, és keresztes hadjárat szervezésével bízta meg.
Így tért haza Rómából Bakócz. Élete utolsó éveiben jelentősen leértékelődött az
arisztokrácia szemében, felrótták hibáit, származását, de
továbbra is a király – II. Ulászló – pártfogoltja maradt. Ezek
az évek Bakócz számára Esztergomról szóltak. Felkarolta
az egyházi és a művészeti életet, építkezett, reneszánsz
könyvtárat hozott létre.
A halálának 500. évfordulóján tartott emléknapon mutatták be első alkalommal az
életéről és pályájáról szóló, A
nagyrahivatott című filmet. Az
alkotás Tóth Máté Miklós azonos című történelmi drámája
alapján készült, amelynek ősbemutatójára 2015-ben került
sor az esztergomi Várszínházban. A film a Rómából hazatérő Bakócz Tamás életének
utolsó szakaszát dolgozza fel,
képet adva a mélyről indult és
magasra jutott ember, a főpap
és az államférfi szolgálatának
és szerepvállalásának mozgatórugóiról. A filmet az M5 csatorna tűzi majd műsorára.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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A közösségi élet formálásáért
Beszélgetés Baranya Bencével, a Sapientia hallgatói önkormányzatának leköszönő elnökével
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán is működik hallgatói önkormányzat (HÖK), melynek 2019
májusától tagja és kulturális programfelelőse, majd
2020 májusától az elnöke Baranya Bence. Őt kérdeztük
a szervezet működéséről, céljairól, eredményeiről, valamint a saját terveiről május 17-én, az új HÖK-elnök
megválasztása előtt néhány órával.

morálteológust, tanszékvezetőt. Az egyik HÖK-ösünk volt
a moderátor. Terveztünk egy
második fordulót is, de ezt
őszre halasztottuk. Ennek a
témája még maradjon titok,
de annyit elárulhatok, hogy
egy olyan kérdésről szeret-

bevonják. Rövid és hosszú távú céljaikkal a főiskolának új
jövőt adnak. Nagyon sokféle
módszer szerint lehet a teológiát oktatni, Jákó atya nyitott
ezekre. Reméljük, hogy sokkal
több gyakorlati tárgyunk lesz,
eddig az előadások kilencven

– Mikortól működik hallgatói önkormányzat a Sapientián, és hogyan lehet bekerülni
ebbe a testületbe?
– A főiskola 2000. január
elején alakult meg három hittudományi főiskola, a ferences, a piarista és a bencés öszszevonásával. Az oktatás 2000
szeptemberében kezdődött.
2007 októberében hozták létre
a hallgatói önkormányzatot,
ez tulajdonképpen egy érdekképviseleti szerv, amely a
hallgatók főiskolai életét
igyekszik jobbá tenni. A szervezetnek minden hallgató a
tagja, ők alkotják a közgyűlést. A HÖK választmánya
nyolc-tizenkét főből áll, egyéves ciklusokban működik, a
jelenlegi éppen most zárult le.
Az új választmányba minden
hallgatót három hallgatótársnak kell jelölnie. Ha a jelöltek
tizenkettőnél többen lennének, választást kell tartanunk.
Ekkor egy fényképpel és céljaik ismertetésével versengenek
a kiválasztottak a közösségi
felületen. Ha tizenkettőnél kevesebben vannak a jelöltek, és
elfogadják a tisztséget, akkor
ők lesznek a következő évi vezetőségi tagok. Most tizenegy – Ön mióta vesz részt a váhallgatóból kilencen mondtak lasztmányban?
igent a felkérésre, van köztük
olyan is, aki nem tudta, hogy
– A Sapientiára 2018 szepjelölték.
temberében kezdtem járni.
Amikor 2019 májusában jelöl– Milyen céllal jött létre a Sa- tek a HÖK-be, tizenhárman
pientián a HÖK, és mi a sze- voltunk, választást kellett tartani. Izgultam, hogy beválaszrepe?
tanak-e, de így történt. Szeret– A felsőoktatási törvény tem volna felpezsdíteni a teokimondja, hogy egy felsőokta- lógiai kutatásokat a hallgatók
tási intézményben a hallgatói körében. A közösségi élet forönkormányzatnak kell az ösz- málása is fontos volt számomtöndíjakat kiosztania. Ezen a ra, a főiskolán elsőként meg is
szociális és a tanulmányi ösz- választottak kulturális és
Közös
töndíjak értendők, valamint a programfelelősnek.
sporttámogatás. A HÖK kép- színház- és múzeumlátogatáviseli a főiskola vezetősége fe- sokat szerveztem, mert úgy
lé a hallgatók közösségét. A látom, a hallgatók szomjazzák
szenátusban két fő, a HÖK el- a kultúrát, és különösen vágynöke és alelnöke van jelen, de nak arra, hogy az közösségi
minden bizottságban részt élmény legyen. A HÖK anyavesz a HÖK két-két delegáltja, gilag is támogatta ezeket a
így a fegyelmi bizottságban, a programokat. Kerekasztal-behallgatói jogorvoslati bizott- szélgetéseket is tartottunk,
ságban, a minőségbiztosítási, melyeken tanárokat kérdeztanulmányi esélyegyenlőségi tünk a szakterületükről, de
és kreditátviteli, valamint a akár az életükről is. Ezáltal
felvételi bizottságban is. A még jobban megismerhették
szenátus fölött csak a fenntar- egymást a hallgatók és a tanátói konferencia áll, amely a rok. Sajnos a vírusjárvány
három fenntartó rend vezető- közbeszólt...
jéből, a ferences és a piarista
tartományfőnökből és a pan- – A pandémia alatt tudtak
nonhalmi főapátból áll. A sze- online programokat szerveznátus tagja a rektor, a rektor- ni?
helyettes, a tanári konferencia
által delegált két tag, a szakfe– Nagy esemény volt a feblelősök és a fenntartó szerze- ruári kerekasztal-beszélgetétesrendek tagjai közül a fenn- sünk, amelyre nem csak a főtartói konferencia által kijelölt iskola berkein belülről kérhárom tag, valamint a HÖK tünk fel előadókat. A vakcina,
két delegált tagja. A bizottsá- az etika és az Egyház jövőkégok kevés fővel működnek. A pe volt a téma. Ötven-hatvan
fegyelmi bizottság még egy- embert vártunk, de ennél
szer sem ült össze, amióta a százzal több vendégünk lett.
Sapientia létezik. A minőség- Meghívtuk Velkey György főbiztosítási bizottság nemrég orvost, a Bethesda Gyermekjött létre, ezen a fórumon a kórház főigazgatóját, Görföl
HÖK-ös tagok jelenléte miatt Tibor teológust, a Vigilia foa saját céljainkat is jobban tud- lyóirat főszerkesztőjét, a Sapijuk képviselni.
entiáról pedig Papp Miklós

ötven százalékának adunk
ösztöndíjat, az előírás szerint
csak a nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatók jogosultak rá. Nappali tagozatra
inkább a fiatal korosztály jár,
a szerzetesek is, esti tagozatra
pedig azok, akik már dolgoznak. Ők általában katekéta-lelkipásztori munkatársnak készülnek. Az évfolyamprogramokat is finanszírozni szoktuk, például egy-egy közös
vacsorát. Nagyon jó élményem volt, amikor az egyik
évfolyam mentortanárát meghívhattuk bowlingozni.
A tanulmányi felelős tartja
a kapcsolatot a tanulmányi
osztállyal, ő delegálja a tagokat a felvételi bizottságba. Van
egy bő százoldalas hallgatói
követelményrendszerünk, ezt
jól kell ismernie, mert ő segít
eligazodni ebben a hallgatóknak, illetve ő terjeszti fel a kéréseiket egy felsőbb szintre.
– Miért nem indult újra elnökként?

nénk beszélgetni, amely érinti
a mai világban jelen lévő Egyházunkat. Az épületben van
egy nagy előadótermünk, itt
tartjuk majd az eseményt, de
szeretnénk online is közvetíteni, mert így sokkal többen
részt vehetnek rajta.
– Egy évig volt a HÖK elnöke, éppen a mai napon jár le
a megbízatása. Elnökként
milyen céljai voltak, és ezeket hogyan tudta megvalósítani a digitális időszak alatt?
– Tavaly márciusban zárt
be a főiskola, májusban volt a
választás. Elnökjelölt csak választmányi tag lehet, felterjesztése után a választmány
négyötödös többségének kell
elfogadnia az új vezetőt. A
HÖK teljesen autonóm szervezet, a felterjesztésbe az
egyéb egyetemi szervek nem
szólnak bele. Nagy nehézséget jelentett, hogy az alakuló
ülést is online kellett megtartani. Az elnöki programomban szerepelt az alapszabályunk megújítása, hiszen az
sok elavult vagy a gyakorlatunkkal nem egyező pontot
tartalmazott. Februárban a
közgyűlés ezt el is fogadta.
Fontos volt számomra, hogy
jogszerűen működjön a hallgatói önkormányzat, mindenről készüljön jegyzőkönyv.
Szerettem volna a hallgatóknak még több, teológiával
kapcsolatos programot szervezni. És újraindítottuk a főiskolán a tudományos diákköri
konferenciát.
Amikor elnök lettem, két
hónapig még Várnai Jakab
atya volt a rektor, majd Fehérváry Jákó atya vette át a főiskola vezetését. Megkezdődött
az intézmény stratégiai tervezése, melybe a hallgatókat is

százalékos túlsúlyban voltak.
Természetesen megkérdeztük
erről a hallgatókat egy kérdőív segítségével, melyben kitértünk a vizsgákra, a tantárgyakra, a hallgatói életre vonatkozó témákra is. A hallgatók harminc-negyven százaléka által kitöltött kérdőívek a
rektor atyához és a tanszékekhez is eljutottak. Még az ebédszünet hosszának problémáját
is érintettük, mert az déltől
két óráig tartott. Ez alatt van a
szentmise és a zsolozsma. Ez
a rendszer a jelenléti időben
nagyon jól működött, de a
kétórás időtartam még így is
hosszú volt. Az is a céljaim
között szerepelt, hogy a hallgatók ügyei rajtunk keresztül
kerüljenek a rektor atya elé,
hiszen közvetíteni szerettük
volna a kéréseiket.
– A HÖK-ön belül milyen felelősök vannak? Az elmúlt
évben tízen voltak a választmányban, melynek tagja volt
egy piarista és egy bencés növendék is.
– Az elnök és az alelnök
mellett van kulturális, tanulmányi és gazdasági felelős.
Az utóbbi kezeli az ösztöndíjakat, a költségeket. Rendkívüli és rendszeres támogatásokat is nyújtunk, ez utóbbiak
közé tartozik a szociális és a
lakhatási támogatás, illetve a
tanulmányi ösztöndíj. A hallgatók között vannak olyanok,
akik kizárólag itt tanulnak, de
olyanok is, akik az ELTE-n
végzik a másik tanár szakjukat. Ők itt hallgatják a teológiát, a pszichológiát és a pedagógiát, ott pedig a közismereti
tantárgyakat vendéghallgatóként. Ez a két csoport külön
elbírálás alá esik az ösztöndíjak odaítélésekor. A hallgatók

– Szeptembertől már nem
fogok itt tanulni nappali tagozaton. Két szakra járok jelenleg: esti tagozaton a katekétalelkipásztori munkatárs képzést ebben a félévben fejezem
be, nappalin pedig hittanár
szakra járok három éve, de
szeptembertől a Pázmány Kánonjogi Posztgraduális Intézetébe megyek vendéghallgatónak, majd teljes jogú hallgatónak. Dolgozom is, két éve
rendszergazda vagyok több
helyen. Idén informatikát tanítottam Esztergomban, a
Meszlényi Zoltán Katolikus
Általános Iskolában. Az elfoglaltságaim nem engedik, hogy
újra induljak elnökként, de
úgy gondolom, át is kell adni

”

Nagy esemény volt
a februári kerekasztalbeszélgetésünk,
amelyre nem csak
a főiskola berkein belülről
kértünk fel előadókat.
A vakcina, az etika és az
Egyház jövőképe volt
a téma.
Ötven-hatvan embert
vártunk, de ennél százzal
több vendégünk lett.
Terveztünk egy
második fordulót is,
de ezt őszre halasztottuk.
Ennek a témája
még maradjon titok

nappali tagozatos hallgatók
is benne vannak. A HÖK inkább a nappali tagozatosokat
képviseli?
– Nehéz volt az estisekkel
közösséget találni, de ezt fontos célnak tartottam. Idén szerencsére volt egy estis hallgató a választmányban, és mivel
én is járok esti képzésre, így
jobban tudtuk képviselni őket.
Az évfolyamfelelősök megbeszélésén a HÖK is részt vett,
ez a fórum is jó alkalom volt a
találkozásra.
– Hogyan kell elképzelni egy
HÖK-ös hallgató életét?
– Nagy rugalmasságot kíván ez a feladat. Az online térben bármikor elérhető vagyok, ezért nincs olyan heti
vagy napi meghatározott időszak, amikor a hallgatók megkereshetnek. November közepéig hetente egy napot dolgoztam, négy napot pedig itt
töltöttem az irodában, sokszor
még a szombat délelőttöt is. A
választmánynak vannak időszakos elfoglaltságai, például
a költségvetés megszavazása
vagy az ösztöndíjak odaítélése. A rendkívüli juttatásokra
bármikor lehet igényt benyújtani, a rendszeres támogatásokra félévente kell pályázni,
a tanulmányi ösztöndíjat pedig automatikusan kapják a
hallgatók. A sporttámogatás
korábban úgy valósult meg,
hogy béreltünk valahol egy
termet, ahol focizni vagy kosarazni lehetett. Úgy éreztük,
hogy ez nem korrekt a többi
hallgatóval szemben, így változtattunk ezen: igyekszünk
támogatni azokat is, akik
egyesületnél vagy egyénileg
sportolnak.
– Ki lesz az utóda?
– Ezt majd a választmány
eldönti másfél óra múlva. Maguk között már nyilván sejthetik, hogy a tavalyi hat választmányi tag közül ki lesz a
jövő évi elnök.
– Merre fejlődhet a HÖK?
Milyen új célok jöhetnek
szóba?
– Az ösztöndíjak kiosztásán túl is vannak állandó feladataink – ilyen például a gólyanapok szervezése –, melyekről a választmánynak kell
gondoskodnia. Minden elnök
úgy alakítja a HÖK munkarendjét, ahogyan ő a legjobban tud dolgozni. Hogy az új
elnök hogyan áll a főiskola
többi szervéhez, miként kommunikál velük, hogy a HÖKöt teljesen autonóm szervezetként képzeli el, vagy velük
együttműködve vezeti, az a
saját belátásán múlik. Én igyekeztem mindig a konszenzust
keresni, mindenkivel jóban
lenni. Persze adódtak konfliktusok is, de ezeket meg tudtuk beszélni.

a lehetőséget a többieknek.
Előfordult már olyan, hogy
valaki két éven át volt a HÖK
elnöke, de általában egy évig
töltjük be ezt a pozíciót, hiszen az ezzel járó feladatok
sok időt és energiát emészte- – Mit üzenne az olvasóknak?
nek fel. A HÖK választmányának három új és hat régi
– Jöjjön mindenki a Sapientagja van, jövőre ebben a tes- tiára teológiát tanulni, ez a
tületben sem leszek már jelen. legjobb főiskola!
– Kétszáz hallgatója van a főiskolának, ebben az esti és a

Vámossy Erzsébet
Fotó: Lambert Attila
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A cigányság az Egyház szívében él
Gyermeknapi ünnepség Szátokon
(Folytatás az 1. oldalról)
Az egybegyűlteket Dúl Géza atya,
a Ceferino Ház cigánypasztorációs
irodájának vezetője; Csemer Csaba
volt önkormányzati képviselő és Lakatosné Bangó Mária, a kállói Ceferino Ház napközis csoportjának vezetője köszöntötték.
A gyerekek Érsekvadkertről, Rimócról, Valkóról, Kállóról, Dejtárról,

Becskéről érkeztek Szátokra, hogy
részt vegyenek az egész napos programon. Mivel az időjárás szeles, felhős volt, a nap elején együtt imádkoztak a jobb időért – és imájuk
meghallgatásra talált.
A nap programjának ismertetése
után a Paramisi Társulat bemutatta a
Miklóska című varsányi népmesét.
Az énekes-táncos történetben a
hat testvér legkisebbike, Miklóska
útnak indul, hogy megkeresse a gazdagságot. Testvéreit, kik a közönség
soraiból kerültek ki, azonban varjúvá varázsolják, és csak akkor változhatnak vissza, ha Miklóskából király
lesz. A legkisebb gyermek próbákat
áll ki, végül legyőzi a sárkányt is, így
elnyeri az öreg király lánya kezét.
Visszaváltozott testvéreivel boldog
táncot járnak, majd elénekelik a Zöld
az erdő, zöld a hegy is kezdetű cigányhimnuszt.
A helyi roma önkormányzat elnöke, Bogdán Sándor főzte a kiváló gulyáslevest, amiből minden vendégnek bőven jutott.
A napfényes ebéd után érkezett
az ünneplők körébe Marton Zsolt
váci megyéspüspök, aki megtekintette a gyerekek által összeállított je-

leneteket Boldog Ceferino életéből.
A személyes hangvételű konferáló
szövegeket Csemer Csabának köszönhettük, aki külön hálás volt
azért, hogy a megtérésében szerepet
játszó Ceferino-történetet láthatta viszont a Takács Mária Klarissza ferences szegénygondozó nővér által
vezetett rimóci gyermekcsoport előadásában, melynek végkifejlete ez
volt: legyetek jók mindenkivel!

A kállói ﬁatalok spanyol polgárháborús, táncos jelenetében a most itt
élő cigány testvérekért is könyörögtek. A szép számmal színpadra vonuló vanyarci gyerekek saját maguk
által írt dallal kezdték előadásukat.
A küzdelem és a hűség erejét mutatták be a dejtáriak, Ceferino életéből kiemelve a börtönjelenetet.
A szátoki gyerekek előadásában
is fontos szerepe volt a börtönnek,

ugyanis Ceferinót tisztázatlan ügy
miatt igaztalanul elítélték. A helyiek
előadásukat az Üdvözlégy Mária eléneklésével zárták, hiszen a rózsafü-

zér volt a börtönben a spanyol polgárháborúban kivégzett, cigány boldoggá avatottnak a fegyvere.
Az előadások végén a rimóci gyerekek áldást énekeltek a főpásztornak, csengő hangon.

A mesevonat szállította a ﬁatalokat a szentmisére, a Mindenszentektemplomba, de hogy nagyobb legyen az élmény, előtte egy kis kört
tettek a faluban. Messzire elhallatszott örömük, nevetésük szívmelengető hangja.
A szentmisén a templom megtelt
velük és felnőttekkel is. Marton Zsolt
püspök mellett Dúl Géza koncelebrált, valamint Molnár András állan-

dó diakónus és Szabad Attila püspöki szertartó teljesített szolgálatot.
Az ünnepélyes bevonulás alatt a
Szentlelket hívta a cigány közösség,
Mihály Gusztáv énekvezetésével.
Bencsok Erzsébet, a helyi Karitász
vezetője köszöntötte elsőként a fő-

pásztort. Elmondta, a Karitász a cigányok és a nem cigányok közötti
békés és emberhez méltó együttélésen munkálkodik.
Csemer Csaba a cigányság nevében köszöntötte a főpásztort, megvallva, hogy a cigányság nem az
Egyház peremén, hanem a szívében
van.
Marton Zsolt püspök kiemelte: a
Jóisten mindenkinek ugyanolyan
szeretetet és méltóságot ad, majd
kérte Boldog Ceferino közbenjárását
a szentmisében a szátoki közösségért és a Ceferino Házért.
Az olvasmányt, mely Sirák ﬁa
könyvéből származott, Bencsok Erzsébet olvasta fel. Isten a saját képmására alkotta az embert – hangzott
el a roma közösségben. Máté evan-

géliumából a sziklára épített ház példázatát hallhattuk.
Marton Zsolt váci megyéspüspök
szentbeszédében a ﬁatalokhoz szólt
elsősorban. Kiemelte, mennyire fontos az alap a ház építésében. „Az életünk is egy ház építéséhez hasonlít:
amikor megszülettünk, megkereszteltek bennünket, az életünk meg lett
alapozva. Akik megházasodtak, megint komoly házépítésbe fogtak.
Mindnyájunk életének van háza. A
kérdés, milyen alapjai vannak, és ki
lakik benne. Ha az élő Istenre alapozunk, a belé vetett hitre, reményre és
szeretetre, akkor már nagy baj nem
lehet – biztatott a püspök. – Két ember szeretetkapcsolatát is Istenre kell

A szentáldozás után a ﬁatalok
hosszú sorokban várták a főpásztor
személyes áldását. Majd az asszisztenciával ünnepélyesen az orgonakarzat közelébe vonulva Marton
Zsolt megáldotta a Boldog Ceferinóról készített festményt és a képmását
ábrázoló lobogót. „A szentek és boldogok Jézus Krisztus barátai, testvéreink és kiváló jótevőink. Közbenjárnak értünk” – hangsúlyozta a püspök.
Dúl Géza a szentmise végén elmondta: „A földön különböző szerepeket játszunk. Az Egyháznak sokféle arca van: ha Afrikába megyünk,
ott Krisztust négernek ábrázolják; ha
Dél-Amerikába, ott indiánnak; ha

alapozni, sőt még a püspöknek is Jézus Krisztusra kell építenie.
Ő legyen életünk házának a lakója, akkor szeretet, békesség és öröm
lesz bennünk. Ez nem azt jelenti,
hogy nem lesznek esetleg véleménykülönbségek köztünk, de ezeket békével, szeretettel és örömmel tudjuk
megoldani, mert ő a rendező, életünk házának ura.”

Kínába, ott kínai szemmel festik le.
Itt és most az Egyház cigány arcát
láttam meg.”
Szavaival megerősítette vágyát,
hogy a cigányság találja meg a helyét az Egyházban. A szentmisén átélhette, hogy a püspök körül mekkora szeretet valósul meg, és mennyire
igaz a régi mondás: ahol a püspök,
ott az Egyház.
A Ceferino Házba visszavonulva
a gyerekeknek kiosztották a rajzpályázat díjait. Oláh Lajos festőművész
az első helyezettnek felajánlotta egy
festményét.
Gyermeknapot ünnepeltünk egy
kivégzett cigány boldogra emlékezve. Itt a környéken sok gyermek már
tizennégy éves korában vagy nem
sokkal később szülővé válik. Az általános iskola elvégzése is igencsak
problémás lehet számukra. De a mai
nap nem erről szólt, hanem arról,
hogy ők is, kisebbek és nagyobbak
szeretett gyermekek, a mennyei Atya
gyermekei, akik, mint Boldog Ceferino, eljuthatnak hozzá.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Lambert Attila

2021. június 13.
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Az Isten,
az ember és a világ közötti harmóniáért
A Jézus Szíve Társasága centenáriumán
Suller Melinda SJC általános elöljáróval beszélgettünk
idős emberek szolgálata a mi területünk. De számos testvér segít a karitászban határon innen és túl. Romániában a magyar ajkú fiatalok pasztorációjában szolgálunk.
Az biztos, hogy a lelkigyakorlatokra nagy az igény, a hívő emberek
rendszeresen keresnek lelkivezetőket, és nehezen találják meg a számukra megfelelőt. Vannak ugyanakkor más jellegű női programjaink is.
A Gyöngyszemek lelkiségi műhelyt
már nyolc alkalommal rendeztük
meg, a női identitással foglalkozik.
Tahiban huszonkilenc éve működik
a lelkigyakorlatos házunk. Itt arra törekszünk, hogy különféle lelkigya– Jelenleg hol vannak házaik Ma- korlatot kínáljunk a mélyebb lelki
életet élőknek és a keresőknek is,
gyarországon?
akik még az út elején tartanak.
– Budapesten két helyen van házunk, Tahiban a Szív Lelkiségi Köz- – Jelenleg hány testvér szolgál a tárpont található, én is itt élek. Pécelen saságban?
idősek otthona, Kecskeméten és Szegeden Korda üzleteink működnek,
– Harmincöt, és ketten képzésben
Békéscsabán és Kőszegen pedig fi- vannak. Az Emmausz hivatáskereső
óküzletünk. A határon túl Szatmár- program idén ősztől is indul. A
németiben, Kolozsváron és Gyulafe- résztvevők lelkivezetésben, önismehérváron élünk. Máriazellben ma- retben és a közösségi élet megtagyar zarándokházat tartunk fenn.
pasztalásában kapnak támogatást.
Budapesten, a Horánszky utcában,
– Korábban említette a népszerűsé- a Pázmány Egyetem információs
güket. Talán nem tévedek, ha úgy technológiai és bionikai karán tanuló
gondolom, ezt még inkább emelte a lányoknak nyújt otthont huszonöt fős
karantén idején megtartott online szakkollégiumunk.
Újdonság, hogy a Szív Lelkiségi
női lelkigyakorlat...
Központban művészetterápiás hét– Igen, sőt külön áldás volt, hogy végéket és beszélgetős napokat hirnem csak egyénileg lelkigyakorla- dettünk meg a járvány okozta lelki
toztak a jelentkezők, hanem kisebb nehézségek feloldására. Szeptembercsoportokat alkottak, és megosztot- re pedig tervezünk egy újabb nagyták egymással a gondolataikat, ima- szabású lelkigyakorlatot a teremtéstapasztalataikat. Családok, barát- védelemmel kapcsolatban. Pécelen
nők fogtak össze. Általában úgy az ősz folyamán az idősotthonhoz
tartjuk, hogy magányos világ az on- kapcsolódóan látogatóházat építet– Gyakorlatias Jézus Szíve-lelkiség a miénk. Isten, az ember és a világ közötti harmóniát próbáljuk előmozdítani, és a teremtett világ megszentelésén fáradozunk. Az 1917-es
nagykáptalanon így foglaltuk össze
a karizmánkat: szemlélődő gyakorlatiasság, Isten elgondolása szerinti
női létünk, a teremtett világ megszentelése, anyagi és szellemi javaink jóra történő felhasználása, a
szükségben szenvedőkre való odafigyelés egyházi lelkülettel és a magyarságért érzett felelősség. Belső
közösségi életünket is gondosan
ápoljuk.

A társaság azután egészen a szétszóratásig tovább növekedett. 1949ben tizenhat helyen éltek testvérek
– Hogyan zajlott a társaság élete a az akkori Magyarország területén. A
jelenleg Szlovákiában lévő Csízfürmúlt század első felében?
dőn is volt lelkigyakorlatos házunk.
– Kezdettől fogva nagyon népszerű volt a társaság. Amint elindul- – Mi történt a társasággal 1950-ben?
tunk, máris Mezőkövesdre hívtak
bennünket, ott le is telepedtünk,
– A szerzetesrendek feloszlatásámég 1921-ben. Előmozdítottuk a Jé- nak időszakára mi már fel voltunk
zus Szíve-tisztelet kialakulását és a készülve. A rendalapítónk átélte a
jezsuiták letelepedését.
kommünt (1919), akkor menekülnie
A karizmánk az első letelepedési kellett Budapestről. Tudta, hogy
helyen sokoldalúan kibontakozott: vissza fog térni a kommunizmus,
óvoda, mozi, hímzőműhely nyílt, az ezért fel is készítette erre a testvéreutóbbi a mai Matyó Múzeum őse. ket. A társaságunkban már eredetiAbban a házban volt a testvérek leg is voltak közösségben élő testvéKorda könyvesboltja, maga a hímző- rek és az otthonukban élők is, akik
műhely, a kosárfonó és más népi kovászként hatották át a környezemesterségek tanulásának helyszíne. tüket. Újszerű volt ez abban az időA testvérek ezzel munkát adtak az ben.
embereknek.
1950. november elején megszűnt a
Szegeden 1924-ben indult a kö- központi házunk, azután valamenyzösség, és ugyanebben az évben nyi házunkat elvették, és a Korda
Kecskeméten is. A Tisza partján nép- összes fióküzletét államosították.
főiskola létesült (ott tanított Bálint Mezőkövesden a hímzőt, a mozit is.
Sándor is), illetve a hitoktatónők és Az otthon lakó testvérek gondostanyasi iskolák tanárnőinek tovább- kodtak a többiek elhelyezéséről.
képzése is zajlott. A testvérek ápol- Többen összeköltöztek, így alkotva
ták a népi hagyományokat.
közösségeket.
Közösség alakult KiskunfélegyháA szétszóratás idején is tartották a
zán, Kálozon, Kolozsváron is. 1927- közösségi kapcsolatokat. Kern Marben Pécelen elindult egy gazdasági git általános elöljáró nagyon sokszor
iskola lányok számára, ahol főzést, ült börtönben. 1953-ban tizenkét
mezőgazdasági munkákat, gyógy- testvér került börtönbe, volt, akire a
növény- és virágkertészetet, kisállat- munkatábor várt.
tenyésztést tanultak. Fontos cél volt
1955-ben és 1968-ban újbóli letara magyar mezőgazdasági tevékeny- tóztatások következtek, a legutolsó
ség színvonalának emelése, korsze- üldöztetési hullám 1972-ben volt.
rűsítése. A lányok a falujukba visz- Ekkor a társaság fiatal testvéreit cészatérve tovább tudták adni a meg- lozták meg, emiatt sokuknak el kelszerzett tudást. 1938-ban Pécelen lé- lett szakadniuk a közösségtől. 1988tesült Magyarország első női lelki- ig nem is mertek a testvérek új tagogyakorlatos háza, ennek létrejöttét kat felvenni.
még megérte az alapítónk.
Ebből a nagyon nehéz időszakból
három dolgot emelnék ki. A testvé– Bíró Ferenc halála után hogyan rek igyekeztek kicsi falvakba telepedni, kántorkodtak, titokban hitokalakult a közösség élete?
tattak ott, ahol nem szolgált pap. Ez
– Páter Bíró gondoskodott arról, volt az úgynevezett belföldi misszihogy önállóvá válhasson a közösség. ónk. Balatonfürden a testvérek háziMég az ő életében átvette a vezetést ipari szövetkezetet alakítottak, naLafranco Margit, aki 1945 januárjá- gyon sok osztályon kívüli személyban egy bombázás során halt meg. nek adva ezzel munkát: ajándéktárA II. világháborúban Pécelen egy gyakat készítettek. A Korda titokban
testvérünk, Szabó Mária vértanúha- árusította a könyveit, nyomtattak,
lált szenvedett, orosz katonák ölték árusítani jártak búcsúkra. Számunkmeg. Sírja Pécelen van, ápoljuk az ra máig kedves, a szívünkhöz közel
álló evangelizálás volt, hogy plakáemlékét.
(Folytatás az 1. oldalról)

tokat készítettek a templomok előterébe. Hitoktatásra akkoriban nem
volt lehetőség, egyházi gondolatokat csak így tudtak terjeszteni, ezáltal adtak lelki táplálékot az embereknek.
– Hogyan történt az újjáalakulás a
rendszerváltozás után?
– Külföldön élő testvérek kezdeményezésére. Bécsi testvérek foglalkoztak a menekült magyarokkal
és a magyar cserkészet támogatásával. A többi testvér Kanadába ment,

line tér, ők mégis túl tudtak lépni tünk, ahová már a karácsony előtti
ezen, és az internet közösségterem- időszaktól kezdve folyamatosan jöhettek a hozzátartozók, hogy láthastővé válhatott.
sák a rokonaikat.
Mint említettem, a közösségünk– A társaság mostani stratégiájába,
re a gyakorlati szeretet, az otthonoslelkiségébe beleillik mindez?
ság, az odafigyelés a jellemző. Nem
– Elsősorban a lelkigyakorlatok az a szándékunk, hogy hatalmas
szervezésére helyezzük a hangsúlyt, projekteket hozzunk létre, hanem
lelkivezetésre, segítő beszélgetésre arra törekszünk, hogy amit teszünk,
képzett testvéreink vannak. Tovább- az hiteles és vonzó legyen.
ra is fontosnak tartjuk a katolikus
Körössy László
– Hogyan fogalmazható meg egy- sajtót, illetve, ha a társadalom pereFotó: Merényi Zita
mén lévőkre gondolunk, akkor az
szerűen ez a karizma?
ott Hamiltonban, Torontónban és
Courtlandben telepedtek le, és szintén a magyar pasztorációban tevékenykedtek. Akik nyugatra mentek,
átmentették és korszerűsítették a
közösség karizmáját. Az itthon élő
testvérekkel összefogva 1987-ben
zsinati szellemben meg tudták újítani a konstitúciónkat, és az apostoli
élet pápai jogú közösségévé válhattunk.
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KÖZLEMÉNYEK, APRÓHIRDETÉSEK
IMAÓRA

ADÁSVÉTEL
JÓ ANGYAL KÖNYVESBOLT Budapesten, a Ferenciek terén. A
Pax Kiadó könyvei is megtalálhatóak kínálatunkban. Kapható: Sienai Szent Katalin: Dialógus, Lélekmentő füzetek, Valtorta Máriakönyvek, stb. Tekintse meg kedvezményes ajánlatunkat is! www.
joangyal.hu, T.: 06/20-775-2453

Virrasztó imaóra - matutínum (énekelt zsolozsma) a
kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő-kápolnában 2021. június
10-én, csütörtökön 21 órától Nagy Ákos karnagy vezetésével. Utána szentmise és éjszakai virrasztás. Cím: 1125
Budapest, Galgóczy u. 49. (BKK: Széll Kálmán térről a
128-as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig)
ÁLLÁS
Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő-kápolna: engeszteA ZALAEGERSZEGI SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉ- lő virrasztás hazánk lelki megújulásáért minden csütörtöBÁNIA kántort keres. Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és a kön 20 órától pénteken 5 óráig az Oltáriszentség előtt. 22
munkabérigény megjelölésével a zeg3@ martinus.hu e-mail-címre órakor szentmise. Cím: 1125 Budapest, Galgóczy u. 49.
küldött levélben. Bővebb információk: http://zeg3.martinus.hu
(BKK: Széll Kálmán térről a 128-as busszal a végállomáÉLETJÁRADÉK
sig, a Regőczi István térig)
Csobánka-Szentkúton a régi hagyományokhoz híven
HA ANYAGI GONDJA VAN, és kevés a pénze az élethez, életjáradéki szerződést kötnék Önnel ingatlanért cserébe, ottlakás nél- folytatódnak a nagy múltú elsőszombati szentmisék.
kül. Nagy összegű készpénzt és havi járadékot kínálok. Leinfor- 2021. május 1-jétől október hónapig minden első szombaton a Szentkúti kápolnában fél 11-kor kezdődő ünnepémálható család vagyunk. T.: 06/20-941-6368
lyes engesztelő rózsafüzér-imádságra és a 11 órakor kezINGATLAN
dődő szentmisére várják a zarándokokat a festői szépséKULCS községben, a Makádi utcában 850 nm-es, belterületi, gű Mária-kegyhelyen. A kegyhely Sarlós Boldogasszonyápolt telek ásott kúttal, kerítéssel, a Duna felől élő koronaakáccal, napi búcsúját az ünnep másnapján: július 3-án, az első
szombati szentmisén, 11 órakor tartjuk.
akár két családnak is eladó. T.: 06/20-525-4895
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng-imacsoportja
RÉGISÉG
minden programját megtartja. Az eredeti időpontokban toEGYKORI PIARISTA diák antikvitása régiséget vásárol. T.: 06/20- vábbra is otthonainkban imádkozunk. A résztvevők áldást
980-7570
kapnak a megadott időpontban az Oltáriszentséggel.
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget és Honlapunkon keresztül elérhetők vagyunk: www.szeretetmás régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk. Buda- lang.info.hu – Programok: június 17., csütörtök 17 órától
pest VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-266-4154 – nyitva: hétfő– szentségimádás lesz édes Hazánkért. Minden magyar
imádkozzon minden magyarért!
szerda 10–17, csütörtök 10–19 óra között.
Szentmisék Mindszenty József bíboros boldoggá
TÁRSKERESŐ
avatásáért: 2021. július 6., kedd; augusztus 6., péntek;
69/190 CM, humán és közgazdasági érdeklődésű közgazdász
szeptember 6., hétfő; október 6., szerda; november 6.,
római katolikus férfi hasonló érdeklődésű, független, magas,
szombat; december 6., hétfő. A boldoggáavatási szándékcsinos, nemdohányzó, budai vagy belvárosi diplomás hölgy isra mondott szentmiséket 7 órakor, a Magyar Katolikus Rámeretségét keresi, 64-69 évig. Telefonszámos válaszát a Kiadió adásával egy időben a Szent István Rádió is közvetíti
dóba kérem. Jelige: hit és szeretet.
a budapest-városmajori Jézus Szíve-templomból.
A Boldogasszony Imaszövetség tagjai a kért imaSZOLGÁLTATÁS
szándékok mellett rendszeresen másért is fohászkodnak
égi Édesanyánkhoz a hét minden napján: hétfőnként az
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén házegyedülállókért és a magányosokért, keddenként a katonál is. T.: 06/1-213-5726
likus oktatási intézményekért és a fiatalokért, szerdánként
TÖBB ÉVTIZEDES tapasztalattal vállaljuk ólomüvegablakok res- az állami és az egyházi vezetőkért, péntekenként az időtaurálását, tervezését, kivitelezését. Tóth Erzsébet tel.: 06-20-438- sekért, a betegekért és a szenvedőkért. Továbbra is sze5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu
retettel várják a híveket a tagok sorába. Csatlakozni az

A hirdetések tartalmáért
és azok valódiságáért
a hirdető
vállal felelősséget.

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

egész év folyamán bármikor lehetséges. Bővebb információ: https://pecsiegyhazmegye.hu/cimke/imaszovetseg

BÚCSÚ
A Jézus Szíve-főbúcsúra szeretettel várnak mindenkit
a sümegi ferences kegytemplomba. Június 12-én, szombaton este fél 6-kor ünnepi zsolozsmát tartanak. Utána
szentmise lesz, majd este 9 órakor is mutatnak be szentmisét. Azután reggelig virrasztás, június 13-án, vasárnap
8-kor, 10-kor és 12-kor lesznek szentmisék. A 10-es ünnepi misét az újonnan fölszentelt püspök, egykori ferences diák, Berta Tibor pontifikálja. A 12-es misét Barsi Balázs atya végzi.

GYÉMÁNTMISE
Pásztor Győző prépost, kanonok gyémántmisét tart
2021. június 20-án 10 órai kezdettel a Dabas-Sári Mária
Mennybemenetele római katolikus templomban.

LELKIGYAKORLAT
MEGNYITOTTUNK! Szent Gellért Lelkigyakorlatos
Ház (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 139.): Június
18-án 18 órától 20-án 13 óráig: Hivatásukat nem gyakorló
papok lelkigyakorlata. Június 21-én 18 órától 24-én 13
óráig: Máriáspapi Mozgalom lelkigyakorlat Sóti János SJ
atya vezetésével, papoknak és híveknek egyaránt. Július
7-én 18 órától 10-én 13 óráig „Ne félj, nem ítéllek el. Kiút
az abortusz okozta fájdalomból”. Lelkigyakorlat Kovács
Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária mentálhigiénés lelkigondozó vezetésével. Július 29-én 18 órától augusztus 1-jén 13 óráig Kardos Csongor ferences házfőnök atya lelkigyakorlata. Részvétel védettségi igazolással
lehetséges. Elérhetőség: 06-26-383-212, 06-30-466-0749

2021. június 13.
KIÁLLÍTÁS

„Eucharisztikus csodák a világban” és a „Népek igaza” Isten szolgája Márton Áron püspök hitvallóról készült kiállítás tekinthető meg a Budapest, VIII. kerület
Tisztviselőtelep Magyarok Nagyasszonya téri (volt Rezső
téri) Magyarok Nagyasszonya-templomban június 4-től
szeptember 12-ig vasárnaponként 10-12 óráig, hétköznap
a szentmisék alkalmával. Mindenkit szeretettel hívnak és
várnak.

KÖZHASZNÚSÁGI TÁJÉKOZTATÓ:
Az Alapítvány Papnevelés Támogatására és az Esztergomi Érseki Szeminárium Újjáépítésének segítésére
közhasznúsági jelentése a 2020. évről.
Alapítványi bevétel (adatok ezer forintban): 4 566 Ft,
ebből adomány: 4 472 Ft, bankkamat: 4 Ft, 1% felajánlásból: 90 Ft.
Kiadás: 1 651 Ft. A kuratórium határozata alapján oktatás, szociális segély és egyéb szociális támogatás papnövendékek részére, továbbá sportszervásárlás, egészségügyi támogatás, kulturális kiadások és könyvvásárlás a papnövendékek és a könyvtár részére.
Az alapítvány költségei: fenntartási, bank- és postaköltség, nyomtatványvásárlás, hirdetés. A felajánlott 1
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Punya, egy cigány mese Jézusról
Háromdimenziós Biblia pauperumot mutattak be Pécsett
Az esztergomi Keresztény Múzeum kiállításáról is sokaknak
ismerős lehet Versegi Beáta
Mária CB meséje, a Punya –
Egy falat kenyér. A szerző
Hoﬀmanné Toldi Ildikó drámapedagógussal közösen nagyot álmodott, s ez az álom
május 29-én valóra vált Pécsett, a Magtár Látogatóközpontban: a Keret Alkotó Csoport bemutatta a meséből írt
színdarabot, amely a ﬁataloknak és a cigányságnak is elviszi Jézus történetét.
Versegi Beáta, a Nyolc Boldogság
Közösség szerzetesnője és Hoffmanné Toldi Ildikó magyartanár, drámapedagógus, playback színész alkotói
kapcsolata nagyon érdekesen alakult. „Ildi az egyik keresztlányom
osztályfőnöke volt hat-hét évvel ezelőtt – emlékezik vissza Beáta nővér.
– Már akkor mondta a barátnőm,
hogy egyszer meg kell ismerkednünk. Nem gondoltuk volna, hogy a
találkozásunk később ennyire meghatározó lesz.” Ildikó így emlékezik
vissza a kezdetekre: „Találkoztunk
2019-ben egy ifjúságpasztorációs
előadáson. Már ott kialakult Beátával az együttműködésünk. Drámapedagógiával érzékenyítettem a jelenlévőket az előadásában elhangzottakra. Megállapítottuk, hogy szívesen dolgoznánk együtt, hiszen egy
nyelvet beszélünk, és mindkettőnk
titkos vágya, hogy tegyünk valamit a
mélyszegénységben élőkért.”
A Punya történetének megírása
már közös ötlet volt. A Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus (NEK)
egyik szlogenje, a MindenkiNEK nagyon elgondolkodtatta Beátát. Azon
tűnődött, milyen formában lehet az
Eucharisztiáról és Jézusról szóló
üzenetet valóban minden korosztálynak és társadalmi csoportnak átadni, érthetővé, befogadhatóvá tenni. Az is foglalkoztatta, hogy valamit
tenni kellene kifejezetten a cigányságért. Ildikó olvasta Beáta Élet-forrás
című könyvét. Ennek apropóján írt
Beátának egy üzenetet, amelyben azt
is kifejezte, hogy szívesen folytatná
vele a közös munkát. „Beáta ötlete
volt, hogy Jézus történetét és a mise
»születését« vigyük el a cigányságnak. Mondtam, hogy szerintem ezt
csak mesében lehet megírni.” Igen
ám, de nem biztos, hogy olvassa is
majd a célközönség. Ildikónak, mivel már dolgozott terepen, támadt
egy ötlete: a színdarabokat mindenki
szívesen megnézi, legyen dráma is a
meséből. „Azokban a napokban
imádkoztam, nagyon egyértelmű jelet szerettem volna kapni Istentől,
hogy meg kell-e írnom a történetet,
mert sem a meseíráshoz, sem a cigányokhoz nem értek – emlékezik
vissza Beáta. – Eközben Ildi újra üzenetet küldött. Ez a válaszod? – kérdeztem a Jóistentől.”
Megszületett a történet, Toldi Ildikó tanácsára úgy, hogy könnyen előadható legyen. Így kevés benne a leíró rész, viszont tele van eseménynyel, fordulattal, különböző élethelyzetekkel. A mesekönyvhöz
Ráczné Kalányos Gyöngyi csodálatos képeket festett. Képregény, drámapedagógiai anyagok, érzékenyítő
programok is születtek a mesekönyv
kapcsán. Ildikó és Beáta két társukkal online pedagógiai képzést tartottak pedagógusoknak a pandémia
alatt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiójának
szervezésében működő „Mesélő
anyukák” csoport is foglalkozni kezdett a történettel, amely közelebb
vitte őket nemcsak a saját identitásuk értékeléséhez, hanem Jézushoz
is. Az esztergomi Keresztény Múze-

umban időszaki kiállítás mutatja be
azt a sajátos Punya-univerzumot,
amely egy év alatt alakult ki a mesekönyvhöz kapcsolódóan.
A mostani premier Toldi Ildikónak köszönhető, aki évekkel ezelőtt
drámapedagógusként
többekkel

kó a rendezői ars poeticáját. – A
színházi nevelésben az idő nagy részét a közösségépítés teszi ki, hiszen
az előadáson is csak egymásra számíthatunk. Ebben a szeretetközösségben nem csupán a darab köt öszsze minket. Van olyan egyetemista,

együtt megalapított Pécsett egy színházi nevelési egyesületet, a Keret Alkotó Csoportot. Khaled-Abdo Szaida
tollából megszületett a forgatókönyv, Ildikó pedig összetoborozta a
színészeket, hozott koreográfust,
rendezőasszisztenst is. Mindehhez a
Pécsi Egyházmegyétől és a NEK Titkárságától kapott támogatást. „A
Keret Alkotó Csoport kifejezetten
hátrányos helyzetűekkel, akadállyal
élőkkel (látássérültekkel, értelmükben akadályozottakkal) működtet
fejlesztő színházat. Tulajdonképpen
ez egy kistérségi művészeti misszió”
– fogalmaz Beáta nővér.
„A darabjainkkal társadalmi
problémákat vetünk fel” – tudtuk
meg Ildikótól. Példaképpen említ a
Punyából egy történetet, amely párhuzamba állítható a mai kor problémáival. „Van egy leprás apa Jézus
korában, aki a betegsége miatt kénytelen távozni a családból. Valami hasonló következik be napjainkban is,
amikor az apák hosszú időre külföldi munkát vállalnak. De az sem ismeretlen helyzet, hogy a családfő
börtönbe kerül. Mindkét esetben kiszolgáltatottá válik a család, az egysége megbomlik. Amikor megmutatjuk ennek a helyzetnek a fájdalmát,
rájövünk, hogy bár sokszor nem tudunk segíteni egymásnak, de van
kapaszkodó, van egy közös hit és
egy közösség, amelyben nem hagyjuk cserben egymást.”
Az előadáshoz a színészeket februártól válogatták. Sokan jelentkeztek a hittudományi főiskoláról és a
cigányság köréből is, de azokra is
számítani lehetett, akik az évente Pécsen előadott Passióban szerepelnek.
Mivel a covid harmadik hulláma
közbeszólt, máshogyan kellett szervezni a próbákat. Volt, aki minden
próba előtt teszteltette magát, ami
komoly költséget jelentett számára.
„A próbák két és fél hónapig tartó
időszaka alatt betartottunk minden
szabályt – mondja Ildikó –, minden
alkalommal tíznél kevesebben jöttünk össze. Szájmaszkban próbáltunk, és nem érintettük meg egymást. A fiatalok nagyon fegyelmezetten betartották ezeket a korlátozásokat. Most, a főpróbán vettük le
először a maszkot, és csodálkoztunk
rá egymás arcára.” Eredetileg május
16-ra tűzték ki a bemutató időpontját, de a járványhelyzet miatt ez akkor még nem valósulhatott meg. A
május 29-i bemutatóra is csak zárt
körben kerülhetett sor.
„A próbákon igyekeztünk a magunkévá élni a történetet, és azt kerestük, mi közünk van a benne szereplő alakokhoz. Én vallom, hogy
minden rendezésben az ember a kiindulópont – osztja meg velünk Ildi-

aki korrepetálta a fiatalabbakat, más
kenyeret sütött vagy munkát talált a
színésztársának. Sokan közülük
együtt kosárlabdáznak. Az egyik
szereplőnk a bemutató előtt munkát
kapott volna Ausztriában, de lemondta, mert ő már elköteleződött,
ehhez a csapathoz tartozik. Megéljük, hogy áldozatot hozunk a közösségünkért. Két és fél hónap alatt egymást nem ismerő emberekből közösséget teremtett a közös cél.”
A bemutató előtti nap délutánján
együtt főztek a csapat tagjai, azt tervezték, hogy a finom vacsorát a premier után fogyasztják majd el. A színészek nemcsak a bogrács, hanem a
kihangosított telefon körül is össze-

Németh Eszter, a Pécsi Tudományegyetem elsőéves tanító szakos
hallgatója Lea szerepét kapta, a történet szerint egy örömanyát alakít.
„Nagyon szeretem a roma kultúrát,
és a szívemen viselem, hogy a cigányság közelebb kerüljön az Egyházhoz. Pécstől távol lakom, egy
olyan helyen, ahol a környező falvakban sok roma él. A próbák alatt
megérintett a gondolat, hogy a megváltás mindenkiért megtörtént, és a
Szentírás mindenkinek szól. Nem
számít a bőrszín vagy az, hogy milyen tájról származnak az emberek.”
„Mindenkiben ott rejlik Jézus” –
vallja Arnold Sebestyén, akinek a
Megváltón túl egy cigány legény és
egy katona szerepét is el kell játszania. Nem könnyű számára a gyors
karakterváltás. „Az idei évi Passióban
is Jézus voltam, bár egyáltalán nincs
Jézus-arcom. Pécsen tanulok testnevelés és etika szakos tanárnak.” Nem
lehet könnyű megformálni Jézust,
gondoljunk csak a keresztre feszítés
jelenetére. „Sokszor beleéltem magam, hogyan érezhette magát Jézus.
Úgy veszi magára mindenki bűnét,
hogy nem tett semmi rosszat. Másokért bűnhődik, ugyanakkor mindenkinek megbocsát. Az átlagember ezt
igazságtalanságnak érzi, a mai világban nem reális ez a magatartás.
Olyan ember vagyok, aki igyekszik
vidáman élni az életét, éppen ezért
nem volt könnyű magamra vennem
a rossz dolgok súlyát.”
Barta Rachel régebben szinkronszínész is volt. Tizenkilenc éves, roma származású, most érettségizett, a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre
jelentkezett dizájnkultúra szakra. Intenzív energiát hoz a csapatba. A fő-

gyűltek, így őket is megismerhettem
a távolból.
Elsőként Czopf Ági számolt be a
darabbal kapcsolatos élményeiről.
„Én Kincsót játszom, egy cigány kisfiút. A való életben egy hete fuvolaművész vagyok, ezzel a premierrel
ünneplem a diplomámat. Lányként
kisfiút játszani nagy kihívás nekem.
Kincsó egy naiv, huncut gyerek, aki
rácsodálkozik Jézusra, és átéli a csodát. A saját életemben is vágyom erre.” Ágit megérintette és elgondolkodtatta a történet egy pillanata: „A
kuruzsló varázskövet ajánl Lolának,
cserébe azért, ha odaadja magát neki. Vajon igent mond-e Lola? Miért
érdemes odaadni az életünket, és
miért nem? Ezek nagyon feszült pillanatok voltak számomra.”

szereplő, Cinka lányát alakítja. „Ambivalens érzéseket váltok ki a nézőkből. Az elején egy fiatal, aranyos kislány vagyok, akit aztán elad a nagybátyja. A sok kilátástalanság ellenére
rátalálok a szerelemre. Mire azonban
elérném az idilli állapotot, meghal a
szerelmem, én pedig eladom magam
örömlánynak. Ám Jézus felkarol, így
a végén pozitív szereplő leszek –
mesél az általa megformált szerepről
Rachel. – Mivel roma származású
vagyok, magam is sokszor tapasztaltam, hogy kiközösítenek, nem állnak
szóba velem. Szerencsés vagyok,
mert én jobb körülmények között
élek, de közelről ismerek olyan sorsokat, mint azé a lányé, akit a darabban játszom. A próbák elején napokig nem tudtam szabadulni a szere-

pemből fakadó nyomasztó érzésektől, de a színészközösség ebben is
sokat segített.”
A hittan–kémia szakos harmadéves hallgató, Németh Zsófi kapta
Mária szerepét. „Eleinte nagyon távol állt tőlem Szűz Mária alakja, de
aztán ráébredtem, hogy ő is ember
volt, lehet kapcsolódni hozzá. Ma
már mélyen átérzem, amit ő érezhetett. Például amikor Jézus tanítani
kezd, Mária nem tudja, hol és kikkel
van a fia. Ezt az aggodalmat nagyon
át tudtam élni, ahogyan a mély fájdalmat is, amit a Golgotán érez. Mária ugyanakkor a kánai esküvőn is
felbukkan. Ott egy vidám asszony,
aki emberként vigad és örül, akár azt
is mondhatnánk, hogy bulizik.”
Elsőéves teológiai hallgató a Pécsi
Hittudományi Főiskolán, és szerepelt az ifjúsági passióban Poór
Zsombor is. A kuruzsló mellett Józsefet, Keresztelő Jánost és a katonát
alakítja. „Mindegyiket nehéz szerepnek élem meg. Nem érzem hasonlónak magam Keresztelő Jánoshoz,
nem vagyok szent ember. Nehéz eljátszanom, hogy bűnbocsánatot közvetítek másoknak, miközben a való
életben én szorulok rá a bocsánatra.
Az is nehéz nekem, hogy nem vagyok mentes az előítéletektől. Ez a
darab éppen ezért kihívás volt a számomra, de hamar megtanított a többi ember elfogadására.”
A péntek esti közös főzésről nagyon hiányzik Kovács Izabella, aki a
mese főhőse, Cinka szerepét kapta.
A roma származású asszony felnőtt
fiának születésnapja van, együtt ünnepelnek, ezért nincs a színészekkel.
A való életben Izabella takarítónő.
Több szakmája is van, de mindig nehezen kapott állást. „A főszereplőnk
egyedül nevelte fel a gyerekeit. Most
jött el az életében az a pillanat, amikor végre nem a túlélésről szól minden” – említi róla elismeréssel Versegi Beáta. Izabella magával hozta a
darabba azt az erőt, ami az eddigi
küzdelmeiből származik. Ez a sugárzó energia most a főszerep megformálásában jelenik meg.
„A Punya egy protodarab, egy háromdimenziós Biblia pauperum. Jézus történetét leírták, aztán a középkorban a templomok belső falaira
festették, hogy mindenki megismerhesse, az írástudatlanok is. A mostani előadást úgy is felfoghatjuk, hogy
Jézus életének története lejött a templom falairól, és mi három dimenzióban eljátsszuk. Ráadásul most egy új,
meglepő nézőpontból, egy cigányasszony szemén keresztül láttatjuk a
megváltás történetét. Június 8–9–10én pécsi helyszíneken játszunk, többek között a város perifériáján működő Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában, valamint a Pécsi
Püspöki Hittudományi Főiskolán is
lesz előadásunk. (Az alkotókkal és a
színészekkel a beszélgetések még a
május végi bemutató előtt készültek
– a szerk.) Tervezzük, hogy az Ormánságba is elvisszük a darabot.
Szeptember 9-én pedig Budapesten,
az Ars Sacra Fesztivál keretében a kelenföldi Szent Gellért-templomba
várjuk majd a fővárosi érdeklődőket” – tudtuk meg Ildikótól.
A zártkörű bemutató után Kovács
Izabella a közösségi oldalán így számolt be az élményéről a szerepéből
vett szó szerinti idézettel: „Ébren vagyok vagy álmodok, milyen különös
éjszaka, találkozások.” Kívánjuk,
hogy sok ilyen különös találkozásra
nyíljon még alkalom az előadásokon, és nemcsak egymással, hanem,
ahogyan Sebestyéntől hallottuk, a
bennünk élő Jézussal is.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Csortos Szabolcs
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Csornai búcsú

HÍREK KÉPEKBEN

Megáldották a gyermekeket
a Szerecsen Mária-kegyképnél

• Június 4-én, pénteken
reggel a budavári Nagyboldogasszony-templomban Erdő Péter bíboros,
prímás mutatott be koncelebrált szentmisét a tíz éve
elhunyt Mádl Ferenc államfő lelki üdvéért.

Május 30-án ünnepelték a csornai pre- get ábrázolja. A szentmisén közreműködött a
montreiek a Rábaközi Szerecsen Mária II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola
búcsúját. A 11 órai szentmisét Mihályi tanulóinak kórusa.
Jeromos tihanyi bencés perjel mutatta be. Ünnepélyesen elhelyezték a kegyoltárnál azokat a fogadalmi szíveket, amelyek Fazakas
Zoltán Márton apát és a konvent
imáit jelképezik, majd 17 órakor
került sor a kegyképnél a gyermekmegáldás hagyományos szertartására.
• Sajtótájékoztatón ismertette tevékenységét és céljait az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
fél évvel ezelőtt megalakult turisztikai irodája június 4-én a budapesti D50 Kulturális Központban.

Május utolsó vasárnapja a premontreiek által őrzött kegykép ünnepe. Igazi
ünnepet ülhettek, délelőtt szentmise keretében „ajánlották a szíveiket” a Szűzanyának. A délelőtti szentmise főcelebránsa és szónoka, Mihályi Jeromos tihanyi
bencés perjel szentbeszédében az édesanyai
szeretetről szólt, majd a szentmise végén átadott egy reprodukciót egy barokk kori térképről, amely az akkori Rábaközi Főesperessé-

• A Katolikus Karitász megalakulásának 90., újjáalakulásának 30.
jubileumi évében szeretettel hív
mindenkit, hogy június 30. és július 3. között gyalogos zarándoklat
keretében adjanak hálát a szervezetért, önkénteseiért, a szeretetszolgálatot végzőkért, a rászorulókért, és a „szeretet útját” járva
együtt imádkozzanak és elmélkedjenek a másokat szolgáló szeretetről. Jelentkezési határidő: június 28.
1920-ban a katolikus Lengyelország egyedül állt a szovjet
agresszióval szemben, amely
az egész világon uralkodóvá
akarta tenni a kommunizmust.
A Vörös Hadsereg 1920. május
20-án áttört a határon, és a világforradalmi tervekkel összhangban elindult Varsó felé, melynek mielőbbi elfoglalására Lenin utasította – számolt be az AciPrensa spanyol nyelvű portál, K. V. Turley a National
Catholic Registeren megjelent írását
ajánlva az olvasók ﬁgyelmébe.
2020-ban, a visztulai csoda századik évfordulóján nyílt meg a budapesti Hadtörténeti Múzeum időszaki
kiállítása, amely a lengyel–bolsevik
háborúban nyújtott magyar segítséget dolgozza fel, valamint ebből az
alkalomból Lengyeltótiban a városi
park A Visztulai Csoda park nevet
kapta a lengyel nagykövetség kezdeményezésére.
Lengyelország helyzete reménytelennek tűnt 1920-ban, a nyugati
hatalmak nem álltak mellé. Az akkori brit miniszterelnök, Lloyd George
kijelentette: Lengyelországnak el kell
fogadnia a sorsát.
Mindenki érezte, hogy csak a csoda segíthet. A częstochowai Máriakegyhelyen gyertyát gyújtottak, és
kétségbeesetten imádkoztak a Fekete
Madonnához – soha nem volt ilyen
nagy szükség a közbenjárására.
XV. Benedek pápa augusztus 5-én
valamennyi hívőt arra kérte, imádkozzanak Lengyelországért, kérjék
„a Szent Szűz közbenjárását, hogy a
lengyel nemzet megmenekülhessen
a végső vereségtől, és ez az új csapás
elkerülje Európát”.
Józef Piłsudski államfő, a lengyel
hadsereg főparancsnoka egy éjszakát imádságban töltött, majd elkezdte összegyűjteni a seregét, annak ellenére, hogy a britek táviratban is
sürgették, adják meg magukat a
szovjeteknek, hogy elkerüljék a teljes
megsemmisülést. Piłsudski azonban
folytatta a minél ütőképesebb sereg
felállítását. Velük szemben a mintegy százezer fős Vörös Hadsereg

Délután a gyermekeknek és a családoknak
jutott a főszerep. A gyermekmegáldás szertartásán a prédikáció témája az ünneplő ruha
volt. A búcsúra mindannyian szépen felöltöztek, és szépen felöltöztették virágokkal a Mária-oltárt is, hiszen meg
akarták ünnepelni és szeretetüket kifejezni Máriának.
A hagyományos gyermekmegáldási szertartáson a zenei szolgálatot a
csornai katolikus óvoda
gyermekei végezték, valamint orgonán közreműködött Réti-Szabó Gábor,
Gyömöre község országos
hírű, 13 éves kántora.
Forrás és fotó:
Győri Egyházmegye

A visztulai csoda
Amikor a Szűzanya megmentette a világot a kommunizmustól
állt, forradalmi láztól égve, Varsó elpusztítását tűzve ki célul.
Augusztus 12-én Piłsudski elindult, hogy csatlakozzon a fő ütőerőt
jelentő csapataihoz, és búcsúzáskor
csak annyit mondott feleségének:
„Isten kezében van az ügyünk.” 13án a szovjetek támadást indítottak
Varsó ellen, elfoglaltak néhány külvárost.
A külföldi diplomaták elhagyták
a várost, néhány kivétellel: a pápai
nuncius, Achille Ratti bíboros, a későbbi XI. Piusz pápa ott maradt, fo-

lyamatos imát szervezett, és a
monstranciát a magasba emelve eucharisztikus körmenetet vezetett
Varsó utcáin, miközben már záporoztak a szovjet lövedékek.
Eredetileg augusztus 17-re tervezte Piłsudski az ellentámadást, de hamar jött az üzenet a lengyel tábornokoktól, akik látták, hogy a város nem
tud addig kitartani – és elindultak.
Augusztus 15-én, Mária mennybevétele ünnepén folyamatosan támadták Varsót a Vörös Hadsereg egységei. Aznap reggel azonban a város

központjában lévő lengyel erőknek
sikerült valahogy megállítani őket,
majd vissza is foglaltak tőlük területeket, bár erre nem sok esély látszott
korábban. Az ellenség nem értette,
mi történt a lengyelekkel.
Különös hírek kezdtek terjedni
Varsóban: voltak, akik azt állították,
a lengyel arcvonal fölött megjelent a
częstochowai Fekete Madonna. Míg
a lengyelek megújuló erővel harcoltak, a szovjetek mintha elvesztették
volna az erejüket és a sikerbe vetett
hitüket is; egy orosz katona később

A varsói nunciatúra kertjében 2019-ben állítottak szobrot Achille Ratti bíborosnak.
A későbbi XI. Piusz pápa folyamatos imát szervezett,
és a monstranciát a magasba emelve eucharisztikus körmenetet vezetett Varsó utcáin,
miközben már záporoztak a szovjet lövedékek

úgy emlékezett vissza augusztus 15.
délutánjára: „Eljött az a pillanat,
amikor nemcsak az egyes egységek,
hanem az egész hadsereg elvesztette
a hitét abban, hogy legyőzheti az ellenséget. Mintha egy zsinór, amit
egyre jobban kifeszítettünk [az invázó kezdete óta], hirtelen elpattant
volna” – idézi Turley.
Hogy Varsót támogassák és a
szovjet előretörést megakadályozzák, Józef Piłsudski vezetésével
megkezdődött az ellentámadás is.
Jelentős ellenállásra számítottak a
lengyelek, de meglepően simán haladtak előre; már csapdára gyanakodtak. Amikor aztán végül 17-én
komolyabb szovjet haderővel találták szemben magukat, az összecsapás tragikusan végződött – a szovjet
hadsereg számára. Rengeteg embert
vesztettek, köztük magas rangú tiszteket is. A Visztula partján a lengyel
csapatok sikeresen megsemmisítették a szovjet erőket, az utánpótlási
vonalakat is elvágva. Amikor Lenin
megtudta, mi történt a Visztulánál,
letett világforradalmi terveiről.
A lengyelek pedig ismét elmentek
Częstochowába, és gyertyát gyújtottak a Fekete Madonna előtt.
A varsói csatát gyakran a nem hívők is a visztulai csoda néven emlegetik, hiszen végül is maga a győzelem csodaszerű volt, előre nem megjósolható. A hívő emberek azonban
isteni beavatkozást feltételeznek, amiért sokan könyörögtek is; számukra
nem véletlen, hogy a legnehezebb
harcokban Radzyminnál aratott győzelem éppen Mária mennybevétele
ünnepére esett. Ezért augusztus 15.
lengyel nemzeti ünnep, a Lengyel
Hadsereg napja.
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