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Beteljesedés
vagy leépülés?
A második félidő dönt –
gondolatok a nagyszülők
és idősek első világnapjára
Ferenc pápa bátor vagy nagyon is reális. Sokszor gondoltam rá így, de különösen most, amikor a fiatalságot bálványozó korunkban meghirdeti az idősek és a nagyszülők világnapját. Ma, amikor mindenkivel megpróbálják elhitetni,
hogy a húszéveseké a világ, az ötvenes évek csupán az „új
húsz”, és annyi idős vagy, amennyinek érzed magad. Amikor trendi a hatvan pluszosoknak a tetkó és a cicanadrág.
Ezért deresedő hajú asszonyok és férfiak sértődnek meg, ha
„lebácsizzák, lenénizik” őket, pedig ha tükörbe néznének,
láthatnák, hogy bizony nem túloztak, és ezt a megszólítást
akár a tisztelet jelének is tekinthetnék.
Furcsa korszakban élünk. Eleink minden kultúrában a
bölcsesség képviselőiként tisztelték az öregjeiket, így az
időskor áldás, kegyelem és minden természetes megpróbáltatása ellenére is kívánatos életszakasz volt. Ma legtöbbünknek a szorongás jut az eszébe róla. Félünk a betegségtől, a
kiszolgáltatottságtól, és a legjobban a mellőzéstől, hiszen ennek az életkornak nincs értéke egy haszonelvű, teljesítményközpontú, nyertes-vesztes versengésben gondolkodó, a testkultuszt felemelő wellnessvilágban.
(Folytatás a 8. oldalon)

Gyógyító jelenlét
a mindennapokban

Tudós
és lelkipásztor
Varga Lajos püspökké
szentelésének
15. évfordulója
7. oldal

Mentősök zarándokoltak Szentkútra

Mit jelent ma apának
lenni a Biblia
szerint?
(11. rész)

Idén negyedik éve zarándokoltak a mentősök Szécsényből Mátraverebély-Szentkútra. Július 17-én, szombaton Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára és
Csókay András is köszöntötték őket a
kegyhelyen. Lellisi Szent Kamill, a betegek, haldoklók védőszentje búcsúján a
szentmisét követően az idegsebész tanúságtételével buzdította a félszáz mentőst
és a megjelenteket.

Gondolatok Zakariásról
8. oldal

Jöjjön létre zene
és szöveg egysége
Beszélgetés
Kaposi Brúnó
orgonaművésszel
11. oldal

Fotó: Lambert Attila

A nevelés a példa
szintjén
a leghatékonyabb
Beszélgetés a hatgyermekes,
tizenegy unokás Sapszon házaspárral
Ferenc pápa idén januárban bejelentette, hogy bevezeti a
nagyszülők és idősek világnapját, melyet Szent Joachim
és Szent Anna liturgikus emléknapjához közel, július negyedik vasárnapján – ezúttal július 25-én – ünnepel az
Egyház. Sapszon István gyógypedagógus, szociális munkás és felesége, Buzay Ilona orvos negyvenegy éve házasok. Hat gyermekük és eddig tizenegy unokájuk született,
s már úton van a tizenkettedik is. A házaspárral rákosszentmihályi otthonukban beszélgettünk.

Négy éve Pifka Zsolt, az Országos Mentő– Hogyan és mikor ismerkedtek meg?
szolgálat Nógrád megyei vezető mentőtisztje
kezdeményezte a Lellisi Szent Kamill-zaránBuzay Ilona: A budapesti Jézus Szíve-templom Musica
doklatot a nemzeti kegyhelyre, melyet idén tődni, irányt találni, hálát adni jöttek az egész- Sacra kórusában találkoztunk, ahol István alapító tag. Én egy
öccsével, Csabával és Frics Gyulával szerve- ségügyi dolgozók és családjaik.
évvel később kapcsolódtam be a munkába. A Jóisten különlezett. Az utóbbi két évben különös jelentősége
lett a zarándoklatnak a pandémia miatt: töl(Folytatás a 3. oldalon)

Az Egyház és a magyarság
ügyét szolgálta
Keresztes Sándor életútját bemutató kötet jelent meg
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Szent II. János Pál pápáról elnevezett
dísztermében július 16-án mutatták be A
magyarság és az egyház szolgálatában –
Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral című kötetet.

Preraffaeliták a Tate Galleryből
Találkozás Lehoczky Zsuzsával
Bajmóci búfelejtő
Film: Katla
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A Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) egyik alapítója, a rendszerváltást követően elsőként kinevezett
vatikáni nagykövet, nyolcgyermekes
édesapa rokonai, barátai, tisztelői körében neves előadók méltatták Keresztes Sándor politikusi tevékenysé-

gét, az Egyházért és a magyarságért végzett
szolgálatát.
A könyvbemutatót Zombori István történész vezette, köszöntőt Várszegi Asztrik OSB
püspök, emeritus főapát mondott. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, Balogh Margit, az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont
(ELKH BTK) Történettudományi Intézetének
tudományos tanácsadója és Somorjai Ádám
OSB, a vallástudományok kandidátusa tartott
előadást.

ges útmutatása volt ez. Tizenhat-tizenhét éves lány voltam akkor, nagyon szerettem olvasni, énekelni. Egyszer eljött hozzánk édesanyám barátnője, és azt mondta: szép hangod van,
miért nem jelentkezel a Jézus Szíve-templom kórusába? A mai
napig csodálkozom, hogy csupán ez az egyetlen mondat elég
volt ahhoz, hogy megkeressem a kórust. Ott ismertem meg Istvánt. Érdekes, hogy hat-hét évig csak barátok voltunk, bár én
már szinte kezdettől fogva mást is éreztem. Végül aztán csak
beérett a dolog…
(Folytatás az 5. oldalon)
(Folytatás a 9. oldalon)
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Az ima nem rituálé, hanem az élet lélegzése
Június 9-én az imában való kitartásról tartotta a Szentatya az ima témájának szentelt katekézissorozata utolsó előtti, harminchetedik elmélkedését.
Ferenc pápa teljes kateké- egész napot végigkíséri. A lézisének fordítását közreadjuk. legzet ugyanis sosem áll le, alvás közben sem; és az ima az
Kedves testvéreim, jó napot élet lélegzése.
Hogyan lehetséges tehát álkívánok!
Ebben az imádság témájá- landóan fenntartani az imádnak szentelt utolsó előtti kate- kozás állapotát? A Katekizkézisben az imában való kitar- musban gyönyörű idézeteket
tásról lesz szó. Ez a felhívás, találunk a lelkiség történetésőt parancs a Szentírásból ből, melyek hangsúlyozzák a
származik. Az orosz zarándok folyamatos imádság szüksélelki útja akkor kezdődik, ami- gességét ahhoz, hogy az a kekor Szent Pálnak a tesszalo- resztény lét éltető középpontnikaiaknak írt első levelének ja legyen. Lássunk néhány
egyik mondatával találkozik: ilyen idézetet!
Evagriosz Pontikosz szer„Szüntelenül imádkozzatok,
adjatok hálát mindenért” zetes kijelenti: „Azt nem pa(1Tessz 5,17–18). Az apostol rancsolták nekünk, hogy minszavai szíven ütik ezt a férfit. dig dolgozzunk, virrasszunk
Felteszi magának a kérdést, és böjtöljünk – nem, ezt nem
hogy miként lehetséges meg- kérték tőlünk –; de a szünet
szakítás nélkül imádkozni, hi- nélküli imádság törvény szászen életünk rengeteg külön- munkra” (KEK 2742).
Az imádkozó szív. A keböző pillanatra töredezik szét,
melyek nem mindig teszik le- resztény élethez hozzátartozik
hetővé az összpontosítást. Eb- egy olyan lángolás, amely soből a kérdésből kiindulva kez- sem alhat ki. Kicsit olyan,
di meg keresését, mely elveze- mint a szent tűz, amelyet az
ti őt annak felfedezéséhez, ősi templomokban őriztek. Ez
amit ma a szív imájának neve- megszakítás nélkül égett, és
zünk. Ez abból áll, hogy hittel életben tartása a papok felaismételgetjük: „Uram, Jézus data volt. Tehát bennünk is
Krisztus, Isten Fia, irgalmazz kell lennie egy szent tűznek,
nekem, bűnösnek! Egyszerű, mely folytonosan ég, és amede nagyon szép ima. Ez az lyet semmi sem olthat ki. Ez
ima apránként alkalmazkodik nem könnyű, de így kell lena légzés ritmusához, és az nie.

A Szentatya első útja
a kórházból
a Szűzanyához vezetett
A Szentatya július 14-én, szerdán délelőtt elhagyta a
Gemelli Klinikát, és visszatért a Vatikánba. Előtte elment a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy hálát
adjon a Szűzanyának sikeres műtétjéért. Kedden daganatos betegségben szenvedő gyermekekkel találkozott.

Aranyszájú Szent János,
egy másik, a konkrét életre figyelő lelkipásztor a következőképpen prédikált: „A piaci
tömegben vagy a magányos
séta során is lehet gyakran és
buzgón imádkozni; a boltban
is lehetséges, akár vásárolsz,
akár eladsz, vagy főzés közben is” (KEK 2743). Kis imákkal: „Uram, irgalmazz nekünk”, „Uram, segíts rajtam.”
Az ima tehát egyfajta kottatartó, ahová életünk dallamát
helyezzük.
Nem áll ellentétben a mindennapi munkával, nem mond
ellent a sok apró kötelezettségnek és találkozónak. Ha valami, akkor ez az a hely, ahol
minden cselekedet megtalálja a
maga értelmét, okát és békéjét.

Természetesen nem könynyű ezeket az elveket a gyakorlatba ültetni. Egy apa és
egy anya, akiket ezernyi feladat köt le, talán nosztalgiát
éreznek életük egy olyan szakasza iránt, amikor könnyű
volt rendszeres időt és teret
találni az imádságra. Aztán
ott vannak a gyerekek, a
munka, a családi élet teendői, az idősödő szülők… Az
embernek az a benyomása,
hogy sosem fog mindennel
végezni. Ekkor jó arra gondolni, hogy Isten, a mi
Atyánk, akinek az egész világegyetemről kell gondoskodnia, mindig emlékszik
mindannyiunkra. Ezért nekünk is mindig emlékeznünk
kell őrá!

Aztán arra is gondolhatunk,
hogy a keresztény szerzetességben a munkát mindig is
nagy becsben tartották, nemcsak a saját és mások ellátásának erkölcsi kötelessége miatt,
hanem egyfajta egyensúly, belső egyensúly érdekében is: veszélyes az ember számára, ha
olyannyira elvont az érdeklődése, hogy elveszíti a kapcsolatot a valósággal. A munka
segít abban, hogy kapcsolatban maradjunk a valósággal.
A szerzetes összekulcsolt
kezén jól láthatók a lapáttal és
kapával dolgozók bőrkeményedései.
Amikor Lukács evangéliumában (vö. 10,38–42) Jézus azt
mondja Szent Mártának, hogy
az egyetlen dolog, amire igazán szükség van, az Istenre
való odafigyelés, semmiképpen sem akarja lebecsülni azt
a sok szolgálatot, amelyet
nagy elkötelezettséggel végzett.
Az emberben minden „két
részből áll”: testünk szimmetrikus, két karunk, két szemünk, két kezünk van… Így a
munka és az imádság is kiegészítik egymást.
Az ima – amely mindennek
a „lélegzete” – a munka létfontosságú háttere marad, akkor is, ha imánk nem talál kifejezési formát.
Embertelen dolog, ha a
munka annyira beszippantja

az embert, hogy már nincs
ideje imádkozni.
Ugyanakkor az életidegen
ima nem egészséges. Az élet
konkrétságától elidegenedő
ima spiritualizmussá, vagy
rosszabb esetben rituálévá válik. Emlékezzünk arra, hogy
miután Jézus a Tábor-hegyen
megmutatta dicsőségét a tanítványoknak, nem akarta
meghosszabbítani az extázis
pillanatát,
hanem
velük
együtt leereszkedett a hegyről, és folytatta mindennapi
útját. Mert annak a tapasztalatnak a szívükben kellett maradnia, mint hitük világossága
és ereje. Világosságul és erőként kellett szolgálnia a rákövetkező napokon is: a kínszenvedés napjain is. Így az
Istennel való együttlétnek
szentelt idők újjáélesztik a hitet, mely segít bennünket az
élet konkrét megélésében, a
hit pedig táplálja az imát,
megszakítás nélkül. A hitnek,
az életnek és az imádságnak
ebben a körforgásban égve
marad a keresztény szeretetnek a tüze, amit Isten vár tőlünk.
Ismételgessük azt az egyszerű imát, amelyet oly jó ismételgetni a nap folyamán:
„Uram, Jézus, Isten Fia, irgalmazz nekem, bűnösnek!”
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Új normák a régi rítusra
vonatkozóan
Ferenc pápa július 16-án közzétett
Traditionis custodes kezdetű motu
propriója felülírja a II. vatikáni
zsinat előtti misekönyv használatának módozatait: a döntések viszszakerülnek a megyés püspökök
hatáskörébe. A régi rítusú liturgiához kapcsolódó csoportok nem
zárhatják ki a liturgikus reform, a
II. vatikáni zsinat és a pápák
Magisztériumának törvényességét.

Újságírói kérdésekre válaszolva Matteo Bruni, a szentszéki
sajtóközpont igazgatója megerősítette, hogy szerdán délelőtt a
Szentatya elhagyta az Agostino Gemelli Kórházat. Mielőtt
visszatért volna a vatikáni Szent Márta-házba, elment a római
Santa Maria Maggiore-bazilikába. Lerótta tiszteletét a Salus
Populi Romani-kegykép előtt, köszönetet mondott a SzűzFerenc pápa, miután
anyának a sebészi beavatkozás sikeréért. Imádkozott minden
betegért, különösen azokért, akikkel kórházi kezelése során ta- egyeztetett a világ püspökeivel, elhatározta, hogy mólálkozott.
dosítja azokat a normákat,
amelyek az 1962-es misekönyv használatát szabályozzák, melyeket elődje,
XVI. Benedek tizennégy évvel ezelőtt mint „a római rítus rendkívüli formáját” engedélyezett. A Traditionis
custodes kezdetű motu propriót kísérő levelében Ferenc
pápa elmagyarázza döntésének okait. Most felsoroljuk a
legfontosabb újdonságokat.
A zsinat előtti rítus szerinti szertartás szabályozásának
a felelőssége ismét az adott
egyházmegyei liturgikus élet
vezetőjére hárul. A püspöknek meg kell győződnie arról, hogy a régi rítus szerint
celebráló csoportok „nem zárják ki a liKedden délután a pápa köszöntötte a kórterméhez közeli turgikus reform, a II. vatikáni zsinat előgyermekonkológiai osztály pácienseit. A Szentatya az onnan írásainak és a pápák Magisztériumának
kiszűrődő szolidaritáskoncert hangjaira lett figyelmes, majd át- érvényességét és legitimitását”.
A régi rítusú szentmiséket mostantól
ment, hogy köszöntse a gyermekeket és szüleiket. Délután fél
ötkor Ambrogio Sparagna és az Olasz Népi Zenekar adott fogva már nem a plébániatemplomokban
hangversenyt az onkológiai osztályon ápolt gyermekeknek. „A mutatják be, hanem a püspök jelöli ki a
szív visszhangja” elnevezésű projekt keretében tizenöt koncer- templomot és a szertartások napjait. Az oltet adtak a Rómáért Zenei Alapítvány és a római karitász vasmányoknak „népnyelven” kell elhangozniuk, a püspöki konferenciák által jóváegyüttműködésével.
Forrás: Vatikáni Rádió hagyott fordítást használva. A szertartást a
Fotó: Vatican News püspök által delegált pap mutatja be. A

püspökre hárul az is, hogy ellenőrizze, alkalmas-e vagy sem a régi rítusú szertartások fenntartása, ellenőrizve „tényleges
hasznosságukat a spirituális növekedés
számára”. Szükséges ugyanis, hogy a
szentmise bemutatásával megbízott pap ne
csak a liturgia méltó ünneplését viselje a
szívén, hanem a hívek lelkipásztori és spirituális gondozását is – írja Ferenc pápa.
Az Istennek szentelt élet intézményei
és az apostoli élet társulatai, amelyeket
„annak idején az Ecclesia Dei Pápai Bi-

zottság hozott létre”, a Szerzetesi Kongregáció fennhatósága alá kerülnek. Az Istentiszteleti és Szerzetesi Dikasztériumok figyelemmel kísérik majd az új rendeletek betartását.
A dokumentumot kísérő levelében Ferenc pápa elmagyarázza, hogy az elődei
által meghatározott, a régi misekönyv
használatát illető engedményeket főleg
az a szándék vezette, hogy kedvezzenek
a Lefebvre érsek által vezetett szakadás
utáni újraegyesülésnek.

XVI. Benedek döntését a Summorum
pontificum kezdetű motu proprio 2007ben történt közzétételével az a meggyőződése támasztotta alá, hogy ez a rendelkezés nem vonja kétségbe a II. vatikáni
zsinat alapvető döntéseit, megtámadva
annak tekintélyét. Ratzinger pápa tizennégy évvel ezelőtt alaptalannak nyilvánította azt a félelmet, hogy a plébániai közösségekben szakadás következik be,
mert, amint írta: „a római rítus használatának két formája gazdagíthatta volna
egymást”. De a Hittani Kongregáció által a közelmúltban a
püspökök körében végzett
felmérésre érkezett válaszok
„olyan helyzeteket tárnak fel,
amelyek fájdalmat okoznak és
aggodalommal töltenek el” –
írja levelében Ferenc pápa.
A nagylelkűen felkínált engedményeket többen arra
használták fel, hogy „növeljék
a távolságokat, megkeményítsék a különbségeket, ellentéteket teremtsenek, amelyek
megsebzik az Egyházat, fékezik előrehaladását, kiteszik
a megosztottság kockázatának”.
Kételkedni a II. vatikáni
zsinatban – magyarázza Ferenc pápa – „azt jelenti, hogy
kétségbe vonjuk maguknak a
zsinati atyáknak a szándékait,
akik kollegiális hatalmukat ünnepélyes
módon gyakorolták cum Petro et sub
Petro, Péterrel és Péter vezetése alatt az
egyetemes zsinaton, valamint végső
elemzésben kételkedés magában a Szentlélekben, aki az Egyházat vezeti”.
„Krisztus Teste egységének megvédése miatt vagyok kénytelen visszavonni
az elődeim által engedélyezett lehetőségeket” – írja motu propriója kísérőlevelében Ferenc pápa.
V. R.
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Gyógyító jelenlét a mindennapokban
Mentősök zarándokoltak Szentkútra
ötlet származik Istentől, ennek
megkülönböztetésére
Bánk atyától tanulta a hármas
szabályt: a gondolat hirtelen
jöjjön, rendkívüli legyen és
megfeleljen az evangélium tanításának.
Henri Dunant ilyen hirtelen ötletből fakadóan hozta
létre a Vöröskeresztet, de a
szívsebészet is egy ilyen véletlennek köszönhető. 1896 környékén ugyanis Frankfurtban
egy orvos minden addigi tapasztalat ellenére mégiscsak
megműtött egy halálra szánt,
szíven szúrt beteget, és ezzel
megmentette az életét. Mert
szembemenni az orvostudomány által hirdetett addigi
nézetekkel, és ennek a bátor
döntésének köszönhető, hogy
bebizonyosodott: lehet a szívet is műteni.
Ugyanilyen véletlen volt,
amikor Međjugorjében a Mladifest eseményén egy francia

(Folytatás az 1. oldalról)
Az esti szentmise előtt
Orosz Lóránt kegyhelyigazgató, majd Rétvári Bence köszöntötte a mentősöket. Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt másfél évben milyen óriási terhelésnek voltak kitéve a
járvány miatt, gondoljunk
akár a védőruha folytonos viselésére, a sterilizálásokra, az
ismeretlen helyzetekkel való
megküzdésre, a véget nem
érő tesztelésekre, segítségnyújtásra.
Kapaszkodókra van szükség a mindennapokban, a családi életben és a munkában is,
és ez nem más, mint a Jóistenbe vetett hit: a mentősök is az
ő munkatársai az élet fenntartásában – mondta a politikus.
Beszédében kitért a vallásszabadság fontosságára, amiért
napjainkban egyre inkább
meg kell küzdenünk. Kifejezte
háláját az egészségügyi dolgozóknak az elmúlt másfél év
megfeszített munkájáért, és reményét hangoztatta, hogy az
átoltottság miatt várhatóan
nem kell újra szembesülnünk
hasonló nehézségekkel.
Az este hat órakor kezdődő
szentmisén Komáromi Jób
mellett, aki maga is végigjárta
a huszonöt kilométeres távot
a zarándokokkal, koncelebrált
Orosz Lóránt kegyhelyigazgató, Komáromi Előd, Bucskó
Nándor ferences szerzetesek,
Varga András salgótarjáni esperes és György Alfréd, a
Kamilliánus Rend osztrák–
magyar provinciájának tartományfőnöke.
A bevonuláskor ünnepélyesen behozták Lellisi Szent
Kamill szívereklyéjét.
György Alfréd a szentmise
bevezetőjében kifejezte örömét, hogy a karizma él, és
ahogyan az ő rendjük, úgy a
mentősök is Szent Kamillt választották védőszentjüknek. A
szívet újra kell éleszteni lelki
értelemben is – hangsúlyozta
a kamilliánus szerzetes, és
megköszönte, hogy ehhez van
a mentősökben bátorság, alázat és emberség. Szent Kamill
gondolataiból idézte az alábbiakat a tartományfőnök a betegek ellátásának megéléséhez: „Legyetek olyan, mint a
virág, mely árasztja illatát, és
mindenütt otthagyja illatának
nyomát.” Majd megemlékezett arról, hogyan terjedt Kamill karizmája: a solferinói
csatában 1595-ben Henri
Dunant látta a kamilliánusokat, akik a vörös kereszttel a
ruhájukon ápolták a csatában
megsebesülteket még az ellenség táborából is. Megszületett
benne a Nemzetközi Vöröskereszt létrehozásának gondolata, melynek lelkületét a mentősök is átvették.
„Kamill-vírusként vagyunk
jelen a világban, lüktető szeretettel hirdetjük, hogy jó az Isten, és meggyógyítja szívünket, lelkünket. Legyetek ennek a gyógyító jelenlétnek
mindennapos hírnökei!
A beteg a szenvedő Isten
szeme fénye” – fejezte be köszöntőjét a kamilliánus tartományfőnök.
A szentleckében Szent János apostol arra buzdított,
hogy ahogyan Jézus életét adta értünk, úgy nekünk is éle-

tünket kell adni testvéreinkért, a szükséget szenvedőkért. Nem zárhatjuk el szeretetünket tőlük, aminek nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is meg kell mutatkoznia.
Szintén János evangéliumából
hallhattuk a szeretet parancsát, valamint hogy nagyobb
szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez a két szentírási rész
az egészségügyi dolgozók jelenlétében még aktuálisabb
volt a pandémia hullámaiban
vállalt önfeláldozó munkájuk
miatt.
Komáromi Jób a szentleckét és az evangéliumot magyarázva kifejtette, hogy a halálból új életre csak akkor születhetünk, ha szívvel szeretjük
testvéreinket.
„De tényleg így van ez? –
tette fel a kérdést. – Még mindig a kezdeti szeretettel végzed szolgálatodat az embertársaid felé? Nem égtél még ki?
Szeretettel tudsz fordulni testvéredhez, akihez éppen kihívtak? Mindannyiunk életében
vannak elakadások, de hogyan tudunk a lelkünk elhalt
területeiből
feltámadni?”
Szent János ezekre a kérdésekre válaszolt tanácsaival: ha Isten szeretetéből és érte segítünk, nem fogunk kiégni. Az
embertársaktól nem lehet elegendő kielégítést kapni ezért a
munkáért, kizárólag Isten tudja megfizetni mindazt, amit a
mentősök tesznek értük, és ő
az, aki kiválasztotta őket a
szolgálatnak erre a módjára. A
Fiú úgy szeret minket, mint
ahogyan őt szereti az Atya, és
ha ebben megerősödünk, valóban megújul a lelkünk –
hangsúlyozta a szónok.
A mentősöket arra buzdította a szónok, hogy a Máriakegyhelyen forduljanak legbensőbb vágyaikkal égi édesanyjukhoz, aki ráérez a nehezen megfogalmazott, a szív
mélyén elrejtett kéréseikre is,
és válaszol rájuk szeretete melegségével.
Csókay András idegsebész
előadása kezdetén megerősítette a prédikációban elhangzottakat: egy kisfiút, kedves
nagypapát könnyű emberi
szeretettel szeretni, de az éjszaka közepén tomboló részeg, agresszív páciensekhez
ez nem elég: Isten szeretete

kell ahhoz, hogy örömmel
menjen gyógyítani a kihívott
mentős.
Az idegsebész visszaemlékezett orvosi hivatásának alakulására. Gyermekkori vágya
volt a gyógyítás, mégsem
ment orvosnak. Huszonhat
éves, kétgyermekes apa volt
már, amikor visszatért a régi
hívás, és jelentkezett az orvosi
egyetemre. Hosszú ideig mentősként, majd baleseti sebészként is dolgozott, átélte a
helyzeteket, amit a jelenlevők
is megtapasztalnak nap mint
nap.
Mint a NEK hírnöke elmondta, hogy hosszú időbe
telt neki is, míg igazán közel
került az Eucharisztiához. Az
értelem útján közeledett: az az
Isten, aki a semmiből létrehozta az univerzumot; aki
élettelen anyagból élővilágot

teremtett; aki az élővilágból
kiemelte az embert, és minden egyes embert egyedüli
személyként alkotott meg; feltámasztotta az Úr Jézust, miért ne tudná megtenni, hogy
egy kis ostyában Jézus valóságosan jelen legyen?
Az Eucharisztiával kapcsolatosan személyes megtapasztalásait is megosztotta. Édesapja nyolcvannyolc éves volt,
amikor haldoklott. A fulladás
veszélye miatt nem vehette
magához az Eucharisztiát,
csak a betegek szentségét tudta kiszolgáltatni neki a meghívott pap. Másnap reggelre
Csókay András elhívta jezsuita nagybátyját a haldoklóhoz,
mert nagyon szerette volna,
ha édesapja mégis megáldozik. „Ébredj fel, Laci, meg
akarlak áldoztatni” – mondta
neki. Erre a beteg rövid időre

magához tért, magához vette az Oltáriszentséget, majd még
aznap meghalt.
Csókay doktor a
kisfia megrázó halálának történetét is megosztotta a jelenlevőkkel, akik közül a mentősök különösen érthették, milyen lehetett
a megfulladt gyermeket másfél órán keresztül újraéleszteni –
sikertelenül. A szülők
hiába
imádkoztak,
már csak a hit segített,
hogy Isten jobban szereti a gyermeket, mint
ahogyan őt a szülők
tudják szeretni. Az
Oltáriszentség jelenlétében később a gyászoló édesapa megbizonyosodott afelől, hogy
kisfia Jézussal van, és ez tonnányi súlyokat emelt le a szívéről. Megértette, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, és az igazi boldogságot ez a hit adja, bármilyen helyzetbe is kerüljünk.
A tragédia drámává szelídült, elmélyült a tudat, hogy a
feltámadásban
dicsőséges
testben támadunk majd fel,
ami megölelhető, szerethető,
és nem lesz idő- és térkorlát a
szeretetkapcsolatok megélésében.
A következőkben kiemelte,
hogy mennyire fontosak lehetnek az ötletek, Isten sugallatai az életünkben, és ezek
megvalósításából születnek
meg az igazán nagy dolgok.
Természetesen nem minden

atyával beszélgetve kialakult
Csókay Andrásban a nigériai
orvosmisszió gondolata, amely
2016-tól működik. A bangladesi sziámi ikrek szétválasztásában is több véletlen gondolat
segített: a Jézus-ima során jöttek azok a szakmai újító ötletek, melyek lehetővé tették a
műtétet.
A kreatív gondolatok a lélek mélyéből származnak, és
ebben az elmélyülésben a Jézus-ima segít – vallja az idegsebész. Figyelmeztetett arra is,
hogy ha Isten terveit megvalósítjuk, ott és akkor támadásoknak leszünk kitéve, belép a
„váltóállító”, aki féligazságokkal félrevezet.
Ez történt a sziámi ikrek
szétválasztásakor is: komoly
szellemi harcon kellett átmenni, hiszen a műtét azonnali sikerességének hírül adása leállította a kislányokért végzett
közbenjáró imát, és a gyerekek többször is kerültek
halálközeli állapotba, amin
csak az újabb kérő imák segítettek, illetve a szentek, boldogok és Mindszenty bíboros
közbenjárása.
Köszönjük mindnyájan az
egészségügyi dolgozók és a
mentősök megfeszített, embert próbáló munkáját, amivel
mindent megtettek azért,
hogy a világjárvány tombolása alatt ne érezzük elhagyatva
és kiszolgáltatottnak magunkat, és jó kezekbe kerüljünk.
Isten áldását kérjük további
szolgálatukra.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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A ráhagyatkozás útján járni

Az Eucharisztia ünneplése (107.)

Jn 6,1–15
A kenyérszaporítás csodája, amit a mai ezt teszi, hanem megvárja, hogy elinduljunk,
evangéliumban olvasunk, előkészítése az Oltá- mint a tanítványok. S a „kenyérosztás” pillanariszentségnek. Hasonló szavakat találunk itt, tában azt éljük meg, hogy a kegyelme kimerítmint az utolsó vacsorán: vette a kenyeret, hálát hetetlen forrás. Akkor adja a segítségét, amikor
adott, kiosztotta. E csodát követően Jézus a szükség van rá. Akkor, amikor odanyújtod a
kafarnaumi zsinagógában beszél szintén az másiknak a kenyeret, vagyis amikor a munOltáriszentségről. Ez egyúttal az Istenre ha- kád, a rád bízott feladatot végzed. Hitet, bizalgyatkozás eseménye. Hiszen aki életet merít mat kér tőled az Isten! Az életünkben talán ez
a legnehezebb dolgok egyike, de
az Oltáriszentségben köztünk lééppen ezért lenne olyan fontos.
vő Jézusból, az egyre inkább a ráSok keserűségtől, aggodalomtól,
hagyatkozás útján jár.
panaszkodástól szabadulnánk
Többször eltűnődtem ezen az
meg, ha a magunkévá tennénk ezt
eseményen. Milyen nagy próbatétel lehetett ez a tanítványok Mi is szeretnénk, ha Isten az evangéliumi életstílust. Nick
számára! A tehetetlenség nyo- előre bebiztosítana ben- Vujicic, aki kezek és lábak nélkül
masztó érzése keríthette őket ha- nünket, ha a rendelkezé- is boldog, sokfelé tesz tanúságot
talmába ennyi emberrel szemben. sünkre bocsátaná a szüksé- erről. Ő mondta egyszer: „El kelMit lehet ilyenkor tenni? Vala- ges kegyelmet, hogy aztán lett döntenem, hogy haragszom
hogy meg kellene oldani ezt a ne- bátran neki merjünk fogni Istenre azért, amim nincs, vagy
hálát adok neki azért, amim van.”
héz helyzetet! De azzal a pár kea feladatainknak
Az Istenre hagyatkozó élet rengenyérrel és hallal nem mehetnek
teg gazdagságot hordoz magásokra. Jézus mindvégig nyugodt
marad, mint a viharvert bárkában. S a tanítvá- ban. Mert aki ilyen életet mondhat magáénak,
nyokat nem nyugtatgatja, hanem egyszerűen az a jelenben él, és szeme fürkészően keresi a
utasításokat ad nekik. Ők pedig teszik, amit lehetőségeket. Ezáltal, a tanítványokhoz hamond, s közben talán arra gondolnak, milyen sonlóan, elcsodálkozik azon, hogy mennyi
kellemetlen lesz, ha nem tudnak mindenkinek minden megmarad. Teli szívvel kerül ki életéételt adni. Sokkal megnyugtatóbb lett volna, nek kihívást jelentő eseményeiből. Ferenc pápa
ha Jézus előre odavarázsol nekik egy nagy ke- Christus vivit kezdetű apostoli buzdításában
nyér- és halhegyet, amiből aztán bőségesen azt írja a fiataloknak, hogy vegyék észre az utat
vehetnek, minden kétséget félretéve. De az Úr- ott is, ahol mások csak falakat látnak.
A kenyérszaporítás csodája szép lassan az
nak nem ez a módszere. A kegyelmet akkor
adja, amikor arra éppen szükség van. Sem életünk részévé válik, és amikor a „Krisztus
teste!” elhangzik előttünk az áldozás pillanaelőtte, sem utána.
Mi is szeretnénk, ha Isten előre bebiztosíta- tában, akkor átöleljük a szívünkben az egész
na bennünket, ha a rendelkezésünkre bocsáta- életünket, amely a ráhagyatkozás útján válik
ná a szükséges kegyelmet, hogy aztán bátran kimeríthetetlen kosárrá.
Bátor Botond OSPPE
neki merjünk fogni a feladatainknak. De nem

”

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (30.)
A Hiszekegy elimádkozása előtt azt a felszó- kezdetén áll. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya
lítást kaptuk, hogy „figyelmezzünk”. S íme, szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje fogja igazi
utána ismét elhangzik a felhívás, amely immár liturgikus közösségbe az együtt imádkozókat. S
a felajánlásra vonatkozik: „Álljunk illően, áll- így kezdődhet el a legszentebb rész.
„Emeljük föl szívünket” – énekli a pap.
junk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent
áldozatot békességben felajánljuk.” Igen, a leg- Annyira ősi mondat ez, hogy a Liturgia kifejszentebb cselekményre a legteljesebb módon lődésének gyökeréhez vezet vissza. Éppen
oda kell figyelni. Ezt segíti elő az állás. Ha va- ezért mind Keleten, mind Nyugaton minden
laki leül, mindjárt kényelembe helyezkedik, s eucharisztikus liturgiában jelen van. Már a
a figyelme is ellankad. Ennek elkerülése érde- Hippolütosz (235) által leírt liturgikus formula
kében kell állni. Nem is akárhogyan. Találó a tanúskodik róla, sőt, ószövetségi gyökerei
magyar fordításunk: „álljunk illően”, míg az vannak. A jeremiási Siralmak könyve ezt írja:
eredeti görögben az áll, hogy „szépen”, az „Emeljük fel szívünket kezünkkel együtt Isószlávban pedig, hogy „jól”. A tiszteletadás tenhez, aki az égben van” (Siral 3,41). Míg
egyik legősibb kifejezése az állás. Nem csak a azonban a próféta itt az Úrhoz való visszatékeleti liturgikus hagyományban van jelen: ele- résre buzdít, addig a Liturgia az Istennel való
gendő megnéznünk például a nagy nyugati kapcsolat elmélyítésére szólít. Ezért hangzik a
bazilikákat, amelyekben nincsenek padok. válasz így: „Fölemeljük az Úrhoz.” Ugyanis a
(Persze a modern kényelmi szempontok sze- legszentebb cselekményhez közeledünk, ezért
rint már székeket helyeznek el bennük a szer- fontos, hogy szívünket Istenhez közelítsük. S
tartásokra.) A „félelem” ismét a figyelem össz- érdemes megfontolni, hogy a szív mind a
pontosítását segíti elő, és természetesen nem a Szentírás, mind a szentatyák tanítása alapján
rettegésről van itt szó. A „békesség” jelentősé- az egész embert jelenti. Tehát minden képességét pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni, günkkel oda akarunk fordulni az Úrhoz. Érdeannyira szükséges az áldozatbemutatás tiszta- kes, hogy a nyugati formula múlt időt használ,
ságához (Mt 5,23–24). (Megjegyzendő, hogy a tehát azt jelzi, hogy ez már meg is történt. Így
szövegben egy kis kiigazításra lenne szükség: kezdődhet a hálaadás.
Ivancsó István
a mondat végén az „ajánljuk fel” lenne a helyes változat.)
Miután tehát a Szent LiturJÚLIUS 25., ÉVKÖZI 17.
gián jelen lévők összeszedték
a figyelmüket – és ez termé- VASÁRNAP (id. Jakab apostol,
szetesen a papra is vonatko- Kristóf) – 2Kir 4,42–44 (Elizeus
zik –, elkezdődhet a Liturgia próféta húsz árpakenyérrel jóllakatja
legszentebb része, az anafóra, a népet, sőt még marad is belőle.) –
ami a nyugati szentmise ká- Ef 4,1–6 (Egy az Úr, egy a hit, egy a
nonjának felel meg. Ám előtte keresztség azok számára, akik egybea pap még a Szent Pál-i áldást tartoznak Krisztusban.) – Jn 6,1–15
adja a hívekre: „A mi Urunk, (Jézus hirdeti az evangéliumot, és a
Jézus Krisztus malasztja, az csodálatosan megszaporított kenyérrel táplálja az embereket.) –
Atyaisten szeretete és a Szent- Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend: Ho 221– ÉE 551, Ho 221 –
lélek közöltetése legyen ÉE 150, Ho 116 – ÉE 598, Ho 214 – ÉE 280.
JÚLIUS 26., HÉTFŐ – Szent Joakim és Szent Anna, a
mindnyájatokkal”
(2Kor
Boldogságos
Szűz Mária szülei emléknapja (Anikó, Anita) –
13,13). A görögkatolikus liturgiába az Újszövetségnek egy Kiv 32,15–24.30–34 – Mt 13,31–35.
JÚLIUS 27., KEDD – Szent Charbell Makhlouf áldozópap emlékrégebbi fordításából került be
napja
(Olga, Árvácska) – Kiv 33,7–11; 34,5b–9.28 – Mt 13,36–43.
így ez a szöveg. Ám az idézet
JÚLIUS 28., SZERDA (Győző, Szabolcs, Viktor) – Kiv 34,29–
ugyanaz, mint ami a római
katolikus szentmisében is je- 35 – Mt 13,44–46.
len van, bár ott a szertartás

Te az Isten jobbja felől, az Atya dicsőségében székelő. A Te Deum laudamus-himnusz 18. verse a
24. zsoltár Krisztus megtestesülésének, feltámadásának és mennybemenetelének misztériumára vonatkozó értelmezései közül az utóbbira vonatkozik. De nem pusztán önmagában,
hanem a rákövetkező verssel együtt: Eljövendő
bírának hiszünk!
A 18. vers és a krisztológiai kijelentés hátterében szentírási szövegeket és hitvallásformulákat találunk: „Szólt az Úr az én Uramnak:
»Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad
zsámolyává teszem«” (Zsolt 110,1; vö. Mk
14,62; 16,19; Zsid 1,13; 8,1; 10,12; 12,2). Illetve:
„Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely
minden más név fölött van, hogy Jézus nevére
hajoljon meg minden térd az égben, a földön
és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy
»Jézus Krisztus az Úr!« az Atyaisten dicsőségére”(Fil 2,8–11; vö. Ef 1,20; Kol 3,1; 1Pt 3,22).
A már többször említett, 430 és 500 között,
valahol Arles környékén szerkesztett Quicumque kezdetű hitvallásban a következő sorokat

találjuk: „sedet (sedit) ad dexteram Patris, inde
venturus est (!) iudicare vivos et mortuos”. Azaz
„ül az Atyának jobbja felől, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat” (DH 76).
Az I. Szirmiumi hitvallás (351) hasonlóképpen fogalmaz: „és felment (gör. analephtenta)
a mennybe, és az Atya jobbján ül (gör.
kathesztentha) (…). Ülni (gör. kathedzomenosz) fog ugyanis az Atya jobbján, nemcsak
ebben a korszakban, hanem az eljövendőben
is” (DH 139).
A Te Deum laudamus-himnusz szövegének
kutatói és magyarázói már a XX. század közepén több olvasatot kínáltak. Az első: Téged, az
Isten jobbja felől, az Atya dicsőségében ülő, eljövendő bírának hiszünk. A második: Téged
az Isten jobbja felől székelő, az Atya dicsőségében eljövendő bírának hiszünk.
A liturgia Laus angelica-himnuszának V. századi forrásaiból ugyan nem következtethetünk
az előbbi hatására a Te Deum-himnuszra, de
nem zárható ki, hogy a Te Deum liturgikus használata hatott a Gloria in excelsis Deo kezdetű
himnusz ma ismert szövegének kialakulására.
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE

Boldog Titus Brandsma
Július 27.
A keresztségben az Anno Sjoerd nevet
kapta. Szülei, akiknek egy kis tejüzemük
volt, jámbor és elkötelezett katolikusok
voltak, akik megtartották hitüket a túlnyomórészt református holland régióban.
Négy lányuk és két fiuk volt, és egy kivételével valamennyi gyermekük szerzetes lett.
Sjoerdben korán feléledt a hivatás,
ezért a középiskolát a ferencesek vezette
megeni kisszemináriumban végezte.
Egészségügyi problémái miatt azonban
nem fogadták el jelentkezését a ferences
rendbe. Ekkor a kármelitákhoz kérte felvételét, 1898-ban lépett be a boxmeeri kolostorba. Édesapja emlékére vette fel a Titus rendi nevet.
1905-ben szentelték pappá, majd Rómában, a Gergely Egyetemen doktorált. A
kármelita misztika szakértője volt, beszélt
olaszul, franciául és angolul, illetve olvasott spanyolul. Ő fordította le Avilai Szent
Teréz műveit holland nyelvre. Ossban, a
kármelita szemináriumban tanított, és
szerkesztette a helyi napilapot. Részt vett
a Nijmegeni Katolikus Egyetem (ma
Radboud Universiteit Nijmegen) alapításában, ahol a filozófia, a történelem és a
misztika professzora volt, illetve egy ideig
a rektori tisztséget is ellátta. Népszerű előadó és író volt: 1935-ben előadókörútra
hívták az Egyesült Államok kármelita intézményeibe. Ugyanebben az évben a katolikus újságírók egyházi tanácsadójává
nevezték ki. Szintén 1935-ben jelent meg egy
cikke, amelyben megfogalmazta véleményét a
zsidóellenes házassági törvényekkel szemben.
Később arról írt, hogy az a katolikus kiadvány,
amely náci propagandát közöl, többé nem nevezhető katolikusnak. Ettől kezdve folyamatosan megfigyelték.

1940-ben a német hadsereg lerohanta Hollandiát. Titus Brandsma nyíltan felszólalt a náci ideológia ellen, illetve az oktatás és a sajtó
szabadsága érdekében. Vállalta, hogy személyesen felkeresi a katolikus újságok szerkesztőit a holland püspöki kar levelével, amelyben
azt kérik, ne közöljenek le hivatalos náci dokumentumokat. Tizennégy
szerkesztővel tudott találJÚLIUS 29., CSÜTÖRTÖK – kozni, mielőtt 1942-ben
Szent Márta emléknapja (Flóra, letartóztatták.
Beátrix, Virág) – 1Jn 4,7–16 – Jn
Több börtönben is ra11,19–27 vagy Lk 10,38–42.
boskodott, ahol megkíJÚLIUS
30.,
PÉNTEK
– nozták, míg végül a
Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter dachaui koncentrációs tápüspök és egyháztanító emléknapja borba szállították. Egész(Judit)
–
Lev
23,1.4–11.15– sége gyorsan romlott.
16.27.34b–37– Mt 13,54–58.
Kérte rabtársait, hogy
JÚLIUS 31., SZOMBAT – Loyolai Szent Ignác áldozópap imádkozzanak az őrök
emléknapja (Heléna, Oszkár) – Lev 25,1.8–17 – Mt 14,1–12.
lelki üdvéért. Próbálta titAUGUSZTUS 1., ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP (Liguori Szent kolni, milyen beteg, mert
Alfonz Mária püspök és egyháztanító, Boglárka) – Kiv 16,2–4.12– tudta, ha bevonul a kór15 (Isten az éhező népnek kenyeret ad a mennyből.) – Ef 4,17.20–24 házba, nem kerül ki on(Öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten hasonlóságára alkotott, nan élve. Végül azonban
új teremtmény.) – Jn 6,24–35 Aki hozzám jön, nem éhezik, és aki hisz már nem tudott tovább
bennem, nem szomjazik többé.) – Zsolozsma: II. zsoltárhét – dolgozni. Egy „orvosi kíÉnekrend: Ho 226 – ÉE 591, Ho 226 – ÉE 151, Ho 132 – ÉE 540, sérlet” részeként halálos
Ho 152 – ÉE 189.
injekciót adtak be neki.
L. K.

A hét liturgiája
B év
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Ennyi szeretetet csak gyerekektől kaphat az ember
Az érdi Marianum tábora
Mit csinál egy kisgyermekes anyuka, ha váratlanul lesz
egy szabad órája? Bevásárol, próbálja utolérni magát a
házimunkában, vagy végre nyugodtan – elejétől a végéig
– elolvas egy újságot egy ﬁnom kávé társaságában?
Mindhárom lehetőség megfordult a fejemben, de végül
egy negyediket választottam, és egy hirtelen támadt ötletet követve Nagytétény felé vettem az irányt.
Hálát adni és imádkozni
csendben, ez járt a fejemben,
amikor a pillanatnyi tartózkodási helyem szerinti legközelebbi templom felé kanyarodtam. Bárcsak nyitva lenne! Erre hétköznap délelőtt tíz óra
tájban nem sok esélyt láttam.
De tévedtem, tárt kapu fogadott, mintha csak rám várt
volna az üres templom. Pár
perc múlva aztán kiderült,
hogy a nagytétényi Nagyboldogasszony-templomba más
látogatók is érkeztek: néhány
felnőtt kíséretében egy gyerekekből álló csapat lépett be az
ajtón.
Pár elsuttogott kérdés – elsőként: Nem zavarok, ha maradok? – után kiderült, hogy
Érdről, a Marianum Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnáziumból jöttek a nyári táborozók,
akiket Botos István, a helyi
plébániai képviselő-testület
elnöke fogadott a templom
előtt. A gyerekek az alsó tagozatból, az 1–4. évfolyamról érkeztek. Négy tanár és két idősebb diák – mint később megtudtam, 12. osztályba készülő
marianumosok – kísérték
őket. Az utóbbiak a közösségi

szolgálatukat teljesítették a táboroztatásban segédkezéssel.
A második napi programjukba csöppentem bele: a hittant oktató tanár néni, Némethné Annus Krisztina az általa ismert és szeretett nagytétényi templom bemutatását
szervezte meg erre a napra.
„Nézzétek, az örökmécses piros fénye jelzi, hol van Jézus.
Felé fordulva térdelünk le,
amikor belépünk a templomba.” A tanító néni iránymutatásával a gyerekek helyet foglalnak a padokban, Botos István pedig mesélni kezd nekik: 1333-ból már van írásos
emlék a templomról, amit
Szent Mihály tiszteletére szenteltek fel, és amely a török hódoltság idején istállóvá és raktárrá, majd rommá lett. „Nem
tudjuk, hogy ki tervezte, mert
abban az időben nem ez volt a
fontos, hanem az, aki építtette.” Megtudom, hogy a templom Rudnyánszky Józsefnek
és feleségének, Száraz Juliannának köszönhetően épült újra, és Padányi Bíró Márton
veszprémi püspök szentelte
föl 1755. október 5-én.
„Felteszem a kérdést: Kinek
a tiszteletére szentelték fel a

templomot?” – fordul a gyerekekhez Botos István, és talán
nem is számít rá, hogy azonnal
érkezik a válasz. Szűz Mária
tisztelete hozta el ugyanis a
marianumos
táborozókat
Nagytéténybe, mivel az érdi iskolának, akárcsak a templomnak, Nagyboldogasszony a védőszentje. Emiatt a templomról
szóló előadás nem ér véget a
történelmi és művészettörténeti ismertetővel: először az egyik
kislány áll fel a helyéről, és
imádkozza el hangosan az
Üdvözlégyet a szószékből, majd
felhangzik az iskola himnusza.
„Mária Édesanyánk, / sereged dala zeng ma az égig. /
Küzdeni harcba siet, / liliom
lobogója fehérlik” – éneklik
csilingelő hangon a gyerekek,
én pedig magamban hálát
adok, hogy ide vezetett ma az
utam.

A templom előtt csoportkép készül, majd a tanító nénivel, Krisztivel telefonszámot
és e-mail-címet cserélünk,
hogy később mesélhessen, és
képeket küldhessen a táborról. Némethné Annus Krisztina négy éve dolgozik az érdi
iskolában, Százhalombattáról
érkezett ide. Pályája elején a
Szent András iskolában tanított Szentendrén, és mióta eljött onnét, vágyott arra, hogy
egyszer újra katolikus intézményben taníthasson. Krisztina – mielőtt mesélne a gyerekekkel töltött hétről – szabadkozik, hogy tulajdonképpen
nem is vele kellene beszélnem, hiszen ő csak kísérő volt,
évek óta Zsók Csilla kolléganője a napközis tábor főszervezője. Idén az utolsó pillanatban derült ki, hogy megtarthatják a szokásos táboraikat,

melyekben a kötelező felügyelet biztosításán túl
szerettek volna „elmenős”
programokat is szervezni,
így mindennap izgalmas
kalandok vártak a részt
vevő harminchét gyerkőcre.
Reggelente hét órától érkezhettek a gyerekek: közös imával és reggelivel indult a napjuk, ezután következtek a programok,
majd ebéd és csendes pihenő. Ilyenkor Bruno Ferrero
tanulságos könyvéből meséltek nekik, majd meg is
beszélték a hallottakat. Délután jöhetett az önfeledt játék:
foci, hulahoppkarikázás és
ugrálókötelezés, vetélkedők,
rajzverseny és az utolsó nap – a
nagy meleg miatt – hűsítő vízipisztolycsata. A tábort különlegessé tette, hogy minden napra
választottak egy védőszentet,
akihez a délelőttre szervezett
programot kapcsolták.
A hét első napján Érd óvárosába sétáltak el, a minarethez és a Szent Rozália-kápolnához: „A hétfői szentünk
nagyon időszerű volt, mert
Szent Rozália a járványos betegségek szentje.” Kedden, a
templomi látogatás után, a
nagytétényi kastélyparkot is
felfedezték. Az utazás miatt a
nap szentje Szent Kristóf volt.
Szerdán az Érdi Rendőrkapitányságról érkezett két hölgy
a táborozókhoz, és rolleres
ügyességi
akadálypályán

próbálhatták ki magukat a
gyerekeket. Aznap a rendőrség védőszentjéről, Szent
Györgyről mesélt a tanító néni. Csütörtök reggel biciklivel
indult a csapat az érd-ófalui
Szent Mihály-templomhoz,
amelynek kertjében a szent
életű apáca, Bogner Mária
Margit sírja található. Ezen a
napon a „magyar Kis Szent
Terézként” is emlegetett nővér életéről hallhattak a gyerekek. Az utolsó nap délelőttjén az érdi Magyar Földrajzi
Múzeum játékos vetélkedővel várta a csapatot. A pénteki védőszent így az állatok és
a természet védőszentje,
Szent Ferenc lett.
A tanító nénik fontosnak
tartották, hogy lelkiséggel és
jókedvvel töltsék meg a napokat. A kiválasztott szentek életén keresztül igyekeztek megmutatni a gyerekeknek, hogyan vehetik észre Isten szeretetét az életükben. Az elgondolás bevált, a lelkesedés a
nagy meleg ellenére sem csökkent, és péntek délután többen is megkérdezték, jöhetnek-e jövő héten is. S hogy
mit adott ez a tábor a pedagógusoknak? Krisztina válaszából azt érzem, erre egyetlen
szó is elég: szeretetet. Bővebben pedig: „Ennyi szeretetet
csak gyerekektől kaphat az
ember. Ez mindannyiunkat
feltölt.”
Szendéné Kiss Nóra

Az Egyház és a magyarság ügyét szolgálta
Keresztes Sándor életútját bemutató kötet jelent meg
(Folytatás az 1. oldalról)
A rendezvényen jelen volt többek
között Kuminetz Géza, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem rektora is.
A magyarság és az egyház szolgálatában – Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral című kötetben publikált interjúkat Javorniczky István készítette
1988-ban és 1994-ben, a szöveget Keresztes András szerkesztette.
Zombori István történész úgy fogalmazott: a kötet „szenzációs olvasnivaló” a 20. század egyik meghatározó politikusának a háttérben,
csendben végzett, mégis nagy hatású munkájáról, szolgálatáról, egyúttal a kor kiemelkedő egyházi embereiről, állami tisztségviselőiről, illetve a 20. századi magyar egyháztörténelem kevéssé ismert, mégis jelentős
történéseiről.
Zombori István megemlítette,
hogy a könyvbemutató helyszíne
egykor a Szent István Társulat díszterme volt, azé a társulaté, amelyet
az állam az 1970-es évek elején meg
akart szüntetni, és amely végül Keresztes Sándor közbenjárására mégis
megmaradt, s jelenleg is működik.
Várszegi Asztrik OSB püspök,
emeritus főapát előadásában méltatta Keresztes Sándort mint jogászt,
politikust, pártelnököt, vatikáni
nagykövetet, s mint tisztességes, derűvel is megáldott, hívő embert, valamint a Keresztes családdal való
személyes, baráti kapcsolatáról is beszélt.
Elismeréssel szólt az 522 oldalas
interjúkötetet gondozó Keresztes
András „igényes, letisztult” szerkesztői munkájáról.
Keresztes Sándor (1919–2013)
Magyarókereken (Kolozs vármegye)

született, a kolozsvári egyetemen
szerzett államtudományi diplomát.
Egyetemista évei alatt részt vett a katolikus szociális mozgalmak – az
Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO) és a Magyar Dolgozók
Országos Hivatásszervezete – erdélyi megszervezésében.
1944-ben a román katonaság elől menekülve
került Budapestre (Budafokra), ahol részt vett a
zsidók mentésében, emiatt a nyilasok letartóztatták, a kivégzést csak alig
tudta elkerülni.
1945-től a keresztény
szociális eszméket valló
Demokrata Néppárt szervezésében
működött
közre Barankovics István
mellett, később parlamenti munkát végzett.
A Rákosi-féle leszámolási politika
keretében 1948 nyarán „klerikofasiszta” múlttal vádolva megfosztották parlamenti mandátumától. 1956ban egyik újraindítója volt a Demokrata Pártnak, ezért 1957-ben internálták.
Keresztes Sándor 1949-től 1950-ig
háziipari harisnyakötésből tartotta el
családját. Ezután 1963-ig az Új Ember
katolikus hetilap kiadóhivatalában
pénzbeszedő volt, majd fűtőként
dolgozott.
1962-ben a Pécsi Tudományegyetemen jogtudományi doktorátust
szerzett. 1963-tól üzenetközvetítő
szerepet vállalt lllyés Gyula író és
Márton Áron gyulafehérvári püspök
között.
1980-ig (nyugdíjba vonulásáig) az
Új Ember kiadóhivatalának munka-

társa volt. 1980–89 között a Szent István Társulat jogi tanácsadójaként
működött.
Az 1980-as évek végén több egyesület, köztük a Márton Áron Társaság létrehozásával ismét bekapcsoló-

dott a közéletbe. A rendszerváltásnak is részese volt az 1989-ben alakult Kereszténydemokrata Néppárt,
amelynek szervezése Keresztes
Sándorék lakásán indult el. A pártnak egyik vezetője, majd elnöke lett.
1990-ben országgyűlési képviselővé választották. Rövid parlamenti
munka után az új kormány első vatikáni nagykövetévé nevezték ki.
Nagyköveti tevékenysége megalapozta az azóta is élő államközi kapcsolatokat, egyúttal sikerült vatikáni
segítséggel európai üggyé tenni az
őshonos kisebbségek sorsát.
Szentszéki tárgyalásai révén meghatározó szerepe lett abban, hogy a
gyulafehérvári egyházmegye érseki
rangra emelkedhetett. Nagyköveti
megbízatása 1994. július 7-én járt le,
1998-ig volt országgyűlési képviselő.

Keresztes Sándor feleségével,
Rácz Erzsébettel nyolc gyermeket
nevelt fel; hosszú, tartalmas élet
után, 2013. augusztus 14-én hunyt el.
A könyvbemutatón a kötet előszavának szerzője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy Keresztes
Sándor az Egyházat és a
hazát szolgálta, különös
tekintettel szülőföldje, Erdély sorsára. Többek közt
megszervezte az erdélyi
plébániák magyar nyelvű
Bibliával, más egyházi
könyvekkel és magyar kiadványokkal való ellátását a Ceaușescu-éra idején.
Balogh Margit, az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Bölcsészettudományi
Kutatóközpont
(ELKH BTK) Történettudományi Intézetének tudományos
tanácsadója előadásában arról beszélt, hogy Keresztes Sándor teljes
életművének megismeréséhez fontos
adalék az általa és kutatótársa által
felvett húsz órányi interjú is, amely
még kiadásra vár, és ami a politikus
keresztény szociális és társadalmi
munkájára helyezi a hangsúlyt.
Balogh Margit felhívta a figyelmet arra, hogy köztudott, Keresztes
Sándorral két alkalommal is aláírattak ügynöki beszervezési nyilatkozatot, erről ő maga is többször beszélt. Tényleges ügynöki jelentést
azonban nem tett. Az első alkalommal történt beszervezés után, 1958
januárjában kérte az illetékeseket a
kapcsolat megszakítására, s az év júliusában mint alkalmatlant ki is zárták a hálózatból.

Az 1970-es évek közepén ismét
aláírattak vele egy együttműködési
nyilatkozatot, de később, a kapcsolat
megszüntetésekor, 1977-ben kelt belső jelentésükben a belügyi szervek
megállapították: „(Az általa) adott
információk alapján ügyet nem kezdeményeztünk, operatív intézkedéseket nem hajtottunk végre. Munkadossziéjában elhelyezett jelentések
operatív értékkel nem bírnak.”
1994-ben ügynökmúlttal vádolták
az idős politikust. Ezzel kapcsolatban Balogh Margit leszögezte, „történészi felelősséggel kijelentem, Keresztes Sándor nem volt ügynök, hanem a rendszer áldozata, miközben
próbált minden tőle telhetőt megtenni az Egyházért és a hívőkért”.
A könyvbemutató végén Somorjai Ádám OSB többek közt Keresztes
Sándor szentszéki nagyköveti tevékenységéről beszélt, egyúttal kitért a
Vatikánhoz fűződő, az állami megbízatás előtti időszakban kifejtett tevékenységére is.
Külön megemlítette a politikus sikerrel véghez vitt azon akcióját,
amelynek keretében lengyel közvetítéssel egy százharminc oldalas francia nyelvű dokumentumot juttatott
el Roger Marie Élie Etchegaray
baszk származású (a kisebbségi
ügyeket felkaroló) francia bíboroshoz az erdélyi magyarok helyzetéről.
A magyarság és az egyház szolgálatában – Életútinterjú dr. Keresztes Sándorral című kötet megjelenését Kövér
László, az Országgyűlés elnöke, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a
Barankovics Alapítvány támogatta.
Körössy László
Fotó: Lambert Attila
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A Szentlélek segít
a hit útján járni
Nyolcvanéves a nagyberki Krisztus Király-templom
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Templombúcsú
és harangmegáldás
Dunaszentbenedeken

vadra az ördögök is engedelmeskedtek nekünk.«
Kettős ünnepre gyűltek össze a dunaEgy másik alkalommal történik, mikor Péter
szentbenedeki és környékbeli hívek júliegész éjszaka fáradozik a társaival együtt, ám
us 11-én, vasárnap, hiszen a Szent Benesemmit nem fognak. Jézus akkor odalép hozzá,
dek-templom búcsúján az egyházmegye
és azt mondja neki a fárasztó, kudarcokkal teli
főpásztora, Bábel Balázs kalocsa-kecséjszaka után: »Evezz a mélyre, és vessétek ki a
keméti érsek az egyházközség új haranghálót a bárka jobb oldalán.« »Nem mindegy,
ját is megáldotta.
A román stílusban épült nagyberki templo- hogy a bal vagy a jobb oldalán?« – tehetné fel a
mot 1941. július 6-án szentelték fel – derült ki kérdést Péter, ám a válasza egészen izgalmas:
A község Bács-Kiskun megyében fekszik, a
a szentmise előtt tartott fényképes bemutatón. »A te szavadra kivetem a hálót.« Biztos volt Kalocsai-Sárköz északnyugati peremén, a DuEzt követően Szász Gyula helyi plébános benne, hogy tapasztalat alapján nem lehet ha- na bal partján, a paksi atomerőművel átellenköszöntötte az egybegyűlteket: „Jó arra gon- lat fogni ott, mert egész éjszaka halászott, és ben. A településről a Jókai-novellákban olvasdolni és csodálatos felidézni azt,
hatjuk: „Paks alatt nyoma sincs már annak a
hogy nyolcvan évvel ezelőtt egy
híres várnak, melyet I. Lajos királyunk adomáakarattal és nagy hittel építették ezt
nyozott Apostagi Zemplén vitéznek, ki a tatáa templomot őseink. Nekünk már
rok elleni harcában életét mentette meg, sem
csak fenntartanunk és betöltenünk
annak az apátságnak, melynek alapító levele a
kell.”
Vatikán levéltárában őriztetik.
Varga László püspök a szentmise
Vár és kolostor fölött a vizafogók nádsövéprédikációjában a bérmálkozásra kényei láthatók manapság. Kerülik a veszedelszülőkhöz szólt: „Nem felelőtlenség
mes helyet a hajósok. Szent-Benedek és Uszód
kimondani azt a mondatot a mise
határában két nagy domb van. Várak voltak. A
elején, hogy ti vagytok az Egyház jöDuna ledöntötte őket, betakarta iszappal. A
vője, reménye? Mondhatjátok azt,
két falu házai cölöpökre vannak építve. A Duhogy nem is ismer bennünket a püsna minden évben végigsöpör rajtuk. Olyankor
pök, hogy mondhat ilyet. Tényleg
arra a két dombra menekülnek, s onnan kianem ismerlek titeket, és ez a találkobálnak egymáshoz kötekedve: »Úsztok, uszózás kevés lesz ahhoz, hogy megismerjelek semmi sem akadt a hálójába. Most pedig kiveti diak! Buktok, benedekiek!«”
benneteket, viszont ismerem a Szentlelket. Azt a hálót, és az megtelik.”
A július 11-én tartott búcsúi szentmise előtt
Ha az emberfia visszajön, talál-e hitet Bábel Balázs érsek megáldotta az új, 113 kiloga Lelket, aki az Egyházat kétezer éve élteti, s
aki az Egyházban tanúságtevő keresztényeket Nagyberkiben, Kaposváron vagy a környé- rammos harangot, mely Szent Benedek tiszteformál azokból, akik hajlandók együttműköd- ken? – tette fel a kérdést szentbeszédében a letére készült, s a település templomának díkaposvári megyéspüspök. – Talál-e olyan ke- sze lesz.
ni vele.
Annak idején az Egyház s a kereszténység resztényeket, akik hajlandóak Jézus szavára
is egy apró csapattal indult. Jézus tizenkét em- bármit megtenni? Nem a statisztikai adatok
bert választott ki. Nem erkölcsi alkalmasságuk számítanak, hanem a hit. Azok számítanak,
és nem is az értelmi színvonaluk alapján vá- akik hajlandóak Jézus szavára megtenni bárlasztotta ki őket (...) Ami igazán fontos volt Jé- mit. Ha lesznek ilyen emberek, akkor ebben a
zus szemében, az a hitre való készség, alkal- templomban százhatvan év múlva is lesz kemasság. Az, hogy képesek-e arra, hogy elhigy- reszténység. Ha nem, akkor ezt a templomot
gyék, amit ő hirdet, tanít, s hogy képesek-e egyszer csak be kell zárni, mert elfogynak
megtenni azt, amit kér tőlük ― hangsúlyozta azok, akik hisznek Jézus Krisztusban.
„Ti alkalmasok vagytok erre a hitre, mert a
a főpásztor.
Péternek, aki mindent tudott a halászatról, Szentlélek, akinek a kiáradásáért imádkozni
a Genezáreti-tóról, a vízről, azt mondta Jézus, fogok ebben a szentmisében, mindegyikőtöket
hogy »Gyere, lépj ki a vízre.« Ezt egyetlen is- képessé teszi arra, hogy tudjon hinni Jézus szakolában sem tanították. Péter a hitre való kész- vában, és képes legyen arra, hogy megtegye az
ség alapján kilép a vízre a csónakból, s legna- evangéliumot, amit Jézus kér tőle” – buzdította
a jelenlévőket Varga László püspök.
gyobb döbbenetére tud járni a vízen.
A szentmise zenei szolgálatában közreműAmikor Jézus először elküldi a tizenkettőt,
azt kéri tőlük, menjenek és hirdessék: elérke- ködött a helyi pedagóguskórus, valamint KoA szentmisére való ünnepélyes bevonulást
zett Isten szereteturalma, Isten országa. Na- már Gréta és Tőczik Benedek.
követően a település polgármestere, Vargyas
A szentmise végén Deák Gyula nagyberki Mihály, valamint a hittanosok és a házigazda,
gyon egyszerű bizonyítékot kellett adni az
embereknek: Jézus azt kéri a tanítványoktól, polgármester – a köszönetnyilvánításokat kö- Pata Jenő Gábor plébános köszöntötte a főhogy imádkozzanak a betegek gyógyulásáért, vetően – szeretetvendégségre hívta a megje- pásztort. A köszöntőkben Bábel Balázs pappá
a megszállottak szabadulásáért. Jézus szavára lenteket.
szentelésének negyvenedik évfordulójáról is
Forrás: Kaposvári Egyházmegye megemlékeztek.
elmennek, és megcsinálják. Amikor visszajönFotó: Kling Márk
nek, azt mondják Jézusnak: »Uram, a te szaA kalocsa-kecskeméti érsek prédikációjában Szent Benedek ünnepléséről szólt. Elmondta, hogy kétszer is benne van Benedek
SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE
apát az Egyház kalendáriumában: márciusban, a nagyböjti időben visszafogott módon
történik, de a II. vatikáni zsinat óta július 11-én
is felragyog ünnepe, hiszen ő Európa fővédőszentje és a nyugati szerzetesség atyja. Akkor
élt, amikor a mai Európa még nem létezett.
Recsegett-ropogott a Római Birodalom, valami új volt születőben, zajlottak a barbár támadások. Úgy tűnt, hogy a kialakult kultúra a
múlté lesz; vége mindennek. De Benedek szerA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
zetesrendjével átmentő lett, hiszen megőrizte
Titkárságának munkatársai Tóth Tamás titkár vea kereszténység tanítását, de a klasszikus rózetésével kétnapos látogatást tettek a Szombathemai és görög műveltséget is. A kolostorokban,
lyi Egyházmegyében július 8-án és 9-én.
ahol írták, másolták a műveket – és körmükre
A tanulmányi kirándulás első napján Kőszegre látogattak. Sétát tettek Kőszeg belvárosában, megismerve annak történetét és nevezetességeit. A Jézus Szíve-plébániatemplomban szentmisén vettek részt, amelyet Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke mutatott be.
A szentmisét követően a kőszegi kálvárián felsétálva
a Kálvária-templomhoz és a Trianoni kereszthez kirándultak. A templom múltjáról és jelenéről Kamper László
grafikusművész tartott rövid előadást.
A Brenner János Hittudományi FőisA kirándulás második napja Szombathelyen, a Sarkola Szombathelyi Képzési Központja
lós Boldogasszony-székesegyházban szentmisével kezfelvételt hirdet a 2021–22-es tanévre.
dődött, amelyet Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrált.
A központ hittanár–nevelőtanár, katekéEzt követően a püspöki palotát és a Szily János Látota és lelkipásztori munkatárs, valamint rógatóközpontot tekintették meg az MKPK Titkárságának
mai katolikus kántor szakra várja a jelentmunkatársai. A program a velemi Szent Vid-kápolnákezőket.
hoz tett kirándulással zárult.
A jelentkezési határidő: 2021. augusztus
A két nap során Maurer Péter, a Martineum Felnőttképző Akadémia igazgatója kísérte a 15.
vendégeket.
Forrás: Szombathelyi Egyházmegye
Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat
Fotó: Ács Tamás
Július 11-én, vasárnap ünnepelték a Krisztus Király-templom szentelésének nyolcvanadik évfordulóját Nagyberkiben.
A Varga László kaposvári megyéspüspök
által bemutatott búcsúi szentmisén tizennyolc ﬁatal részesült a bérmálás szentségében.

Az MKPK titkársági
munkatársainak látogatása

égett közben a gyertya –, a csendes, alázatos
szerzetesek megvetették Európa alapját.
A szónok kiemelte: Szent Benedek idei ünnepe és a harangszentelés összekapcsolódik. A
harangot Isten dicsőségére és Szent Benedek
tiszteletére öntöttük. Régen ráírtak egy latin
mondatot is: „Vivos voco, mortuos plango,
fulgura frango!” – „Hívom az élőket, siratom
a holtakat, a felhőket oszlatom!”
A harangszó nem azért van, hogy az időt jelezze, hanem imádságra hív.
Szent Benedek rendje megvalósította a
rendszeres imádságot és a munkát „Ora et
labora!” – „Imádkozzál és dolgozzál!” Előírta
a szerzeteseknek, hogy az ima mellett munkát
végezzenek. Az ókorban egy bizonyos szint
fölött kétkezi munkát nem végeztek; Benedek
azonban fontosnak tartotta, hogy példát kell
adni, és a kétkezi munkát is kell vállalni –
mondta Bábel Balázs érsek. – Mindenki tapasztalja, hogy ma milyen nehéz mestereket
találni. Fontos hát, hogy mindenki megbecsülje a kétkezi munkát és munkást egyaránt.
A főpásztor leszögezte: viharok nemcsak a
természetben vannak, hanem a való életben is.
A monostorban élő szerzetesek nyugalmukkal
és stabilitásukkal adtak példát. A harang oszlatja a felhőket, de vannak társadalmi viharok
is, melyek nyugtalanságot okoznak. A felgyorsult világban egyre több a nyugtalanság az
emberekben. Régen árvíz és tűz esetén félreverték a harangokat: ez jelezte a veszély közeledtét. Ma ugyancsak veszélyt látunk. Értékvesztettséget, széthúzást, erőszakot.
Vissza kell térni oda, ahonnan Benedek
elindult. Regulájában ezt írja a szent:
Keljünk fel végre, valahára a Szentírás serkentő szavára.”
A szónok Rod Dreher, a The American Conservative folyóirat munkatársa
gondolataival folytatta elmélkedését,
mely a szerző Szent Benedek válaszútján
című könyvében szerepel. Az író arra a
megállapításra jut, hogy ha nem térünk vissza az evangélium útjára, akkor végünk van. A Szent Benedek válaszútján cím pedig arra utal, hogy a
ma keresztényeinek dönteniük kell.
Vállalni kell a kellemetlenséget, az értékek megélését, sőt még az üldözéseket is. A harang szavára fel kell ébredni az álmunkból.
Az érsek még egy irodalmi példát említett
prédikációjában: Goethe Faustja öngyilkos
akart lenni. Mindent a tudásra alapozott, de
kevés az értelem a végcélhoz, hiszen a tudás
sok gonoszságra is felhasználható. Kiábrándul. Kiönti a mérget, hogy megigya és véget
vessen a szenvedésnek. Ekkor beszűrődik a
szobába a nagyszombati feltámadás harangjának szava, melynek hatására letesz az önpusztításról. A harang a remény szavát szólaltatta
meg akkor is, de mindig, amikor a halottakat
siratja. Van örök élet, van feltámadás, van irgalom – mondta Bábel Balázs.
A főpásztor beszéde végén Szent Benedek
szavaira – melyeket a Regulában második mottóként fogalmazott meg: „Krisztus szeretete
elé semmit ne helyezz!” – emlékeztetve hangsúlyozta: ez vezet személyes életünk és közösségeink életének sikeréhez is.
Fülöp Ernő
Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Fotó: Koprivanacz Kristóf

Felvételt hirdet
a Brenner János Hittudományi Főiskola
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Katolikus Karitász

Köznevelési intézményvezetők
kinevezése

Ismét szűrővizsgálatokat tart
Kárpátalján az orvosmisszió

Július 13-án Úrangyala-imádsággal kezdődött az ünnepség az egri érseki palota
magánkápolnájában. Ternyák Csaba egri
érsek örömét fejezte ki, hogy munkatársakat köszönthet a jelen lévő újonnan
kinevezett, illetve újra kinevezést kapott
intézményvezetők személyében és rajtuk
keresztül valamennyi pedagógusban.
A főpásztor kiemelte: felelősségteljes, csodálatos szolgálat az ifjúság nevelése, az evangélium hirdetése, az emberek boldogulásának
elősegítése. Az Egyház ugyanis az örök értéke-

ket hirdetve az ember teljes életét szolgálja, az
örök boldogság mellett a földi boldogulást is.
Az egyik legfontosabb dolog, hogy tanuljunk meg az ég felé fordulni – mondta
Ternyák Csaba érsek. – Meg kell tanítanunk a

Július 15-én Varga Lajos váci
segédpüspök (képünkön jobbra)
püspökszentelési évfordulójának ünneplésén szentmisét mutattak be a váci piarista templomban. Az ünnepelt mellett
koncelebrált Marton Zsolt váci
megyéspüspök, Beer Miklós
nyugalmazott megyéspüspök és
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, aki az ünnep szónoka is volt.
Szolgálatot teljesített Szabad Attila szertartó, illetve Magyar Bertalan
és Völgyesi Levente állandó diakónus. A szentmisén szép számmal jelen voltak a váci egyházmegye papjai, valamint a Jeruzsálemi Szent Sír
Lovagrend tagjai, melynek az ünnepelt maga is a főtisztje.
A szentmise elején Marton Zsolt
köszöntötte Varga Lajos püspököt,
Bábel Balázst egykori váci egyházmegyés lelkipásztorként is, valamint
Beer Miklóst. Visszaemlékezett az
ünnepelt püspökszentelésének napjára, 2006. július 15-ére. Erdő Péter
bíboros a beszédében akkor kiemelte
Lajos atya karakterének két fontos
elemét: hogy tudós és lelkipásztor is
egy személyben. Ezen a napon ünnepli az Egyház a középkori szentet,
Bonaventurát, aki ferences szerzetesként szintén tudós és lelkipásztor
volt. Talán nem is véletlen az egybeesés – hangsúlyozta a megyéspüspök. – Varga Lajos ugyanígy magával hozott egy hatalmas tudást, latinos műveltséget. Tudományos igényessége érvényesült a lelkipásztori
munkában és a művészetekhez való
hozzáállásában is. „Amióta püspök
atyával dolgozom, nem használok
lexikont” – tette hozzá Marton Zsolt.
Méltatta segédpüspökének a Váci
Egyházmegye gyűjteményében végzett munkáját, majd Isten áldását
kérte további püspöki szolgálatára.
Varga Lajos is köszöntötte a megjelent püspököket, papokat, a Jeruzsále-

ránk bízott fiataloknak, hogy nem vagyunk a
saját magunk urai. Vannak törvények, amelyeket nem mi alkotunk meg, vannak természeti
és erkölcsi törvények, melyek örök törvények.
Az ember gőgjében megfeledkezik olykor
erről, pedig ez mutatja meg, hogy hol van a
helye, s megtanít eligazodni az élet dolgaiban.
Fontos, hogy ki tudjuk alakítani a gyerekeknek azt az identitását, ami erős, biztos alapot
jelent: „én fiú vagyok”, „én lány vagyok”! Érték fiúnak lenni és érték lánynak lenni! A világ
törvényei szerint van ez, ne féljünk a törvényektől, a tudomány törvényeitől! A vezetők
így neveljék a gyerekeket, és
a tantestületeket is ebbe az
irányba kell mozdítaniuk. A
szülők azért bízták a katolikus iskolára a gyermekeiket,
mert szeretnék, hogy stabil
értékrendet kapjanak – tette
hozzá a főpásztor.
Katolikusnak lenni azt jelenti, hogy nyitottak vagyunk az egész világra, a katolikus iskolának pedig el
kell ültetnie a gyermekekben
a tudás ki nem fogyó vágyát,
mert a tudás is Istenhez vezet – zárta beszédét Ternyák
Csaba egri érsek.
A köszöntő után az intézményvezetők átvették megbízólevelüket.
Az ünnepség az egri érseki palota Erdődy-termében a
Szent Imre Zeneiskola kulturális műsorával és
agapéval ért véget.
Bérczessy András
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Lénárt Márton

Több mint száznegyven rászoruló gyermek és felnőtt prevenciós vizsgálatát végezte el az orvosmisszió a Szent Mihály
Gyermekotthonban a kárpátaljai Ráton.
A Katolikus Karitász önkéntesei már
második alkalommal látogattak el a
fontos gyermekmentő tevékenységet végző intézménybe.
Számunkra nemzetiségétől függetlenül
minden, hazánkkal szomszédos régióban élő
felnőtt és gyermek egészsége fontos, ezért is
segíti folyamatosan Magyarország a szomszédos Ukrajnát és lakosságát, a főkonzulátus pedig az orvosmisszió jószolgálati tevékenységét – mondta hazánk
ungvári
főkonzula,
amikor meglátogatta a
Karitász munkatársait.
Bacskai József kiemelte,
fontos üzenet, hogy a
segélyszervezet orvosai
és segítői keresztényi
szeretetből dolgoznak,
és a vizsgálatokon túl
ingyen biztosítják a
szemüvegeket, lúdtalpbetéteket és egyéb szükséges gyógyászati segédeszközöket a rászorulóknak.
Az orvosmisszió az elmúlt hetekben a Délvidéken, Szerbiában végzett vizsgálatokat. A
koronavírus-járvány harmadik hullámát követően ez az első alkalom, hogy az önkéntesek
ismét Kárpátalján dolgoznak.
2017-ben a kárpátaljai Gyertyánligeten
kezdte meg tevékenységét az orvosmisszió, és

immár negyvenedik alkalommal kelt útra,
hogy prevenciós szűréseket végezzen.
A Katolikus Karitász elsősorban gyermekek
fogászati, szemészeti és ortopédiai, életminőséget javító vizsgálatát végzi a határon túl, de
felnőttek vérnyomás- és vércukorszintmérése,
továbbá EKG-vizsgálata is szerepel a betegségmegelőzési programban. A Katolikus Karitász orvosai 2019 óta várandós nőket is vizsgálnak, továbbá kismama-tanácsadást és nőgyógyászati rákszűrést is végeznek.
Az orvosmisszió 2017 óta több mint háromezer óvodás és kisiskolás, valamint kétezer fel-

nőtt prevenciós vizsgálatát végezte el, továbbá
közel hatszáz nőgyógyászati rákszűrést. Elkészíttettek több mint hétszáz szemüveget és
ezer lúdtalpbetétet.

Tudós és lelkipásztor
Varga Lajos püspökké szentelésének 15. évfordulóját ünnepelték Vácon

mi Szent Sír Lovagrend tagjait és a saját családtagjait, munkatársait. Megköszönte azok munkáját, akik ezt a megemlékezést számára megszervezték.
Rövid gondolatmenetében kifejtette,
hogy az idő múlását általában az egymást követő évekkel mérjük, de meg
lehet ezt tenni ötéves periódusokkal is,
mint ahogy erre a latin kultúrában
már volt példa. Ennek az öt évnek a
neve lustrum, melynek jelentése utal
az áldozatra is. A segédpüspök által
idézett latin szövegben Krisztus életét
is ötéves periódusokra osztották. Ha
párhuzamot von a szöveg alapján a
saját életével, akkor az 14, püspöksége
pedig három lustrum, de papságának
is éppen a 10. lustrumában jár. Bevezetése végén az őt körülvevő káplánoknak és híveknek háláját fejezte ki,
hogy mindvégig mellette álltak papi
hivatása folyamán.

Bábel Balázs prédikációjának kezdetén megemlékezett az ünnepelttel
régóta fennálló barátságáról: több
mint fél évszázada konkurzusra jelentkeztek együtt más társaikkal. Az
évforduló jelentőségét így emelte ki:
„A püspöki tizenöt év megfelel a papi ezüstmisének, hiszen a harcmezőn töltött idő duplán számít.”
Majd rátért Varga Lajos püspöki
jelmondatának magyarázatára. Ezekiel próféta könyvének elemzésénél
él Nagy Szent Gergely azzal a mondattal, melyet Varga Lajos annak
idején választott: „Az őrnek mindig
magasan kell állnia.” Nem máshol,
mint a legmagasabban, az örökkévalóság magasságában – állapította
meg a szónok. – A közgyűjtemények
vezetőjeként megadatott Varga Lajosnak, hogy valóban az örökkévalóság perpektívájából tekintsen a szent

művészetre, melynek forrása maga
az Isten.
A Teremtő jellemző vonásait
vizsgálva sokáig ezeket találták: igazságos, tökéletes, mindaddig, míg a
20. században Hans Urs von
Balthasar, a színházi dramaturgból
lett pap kötetekben ki nem fejtette,
hogy Isten szép, és ez önmagában és
a teremtésben mutatkozik meg–
emelte ki a szépség jelentőségét az
érsek. – Nem véletlenül magasztalják a teremtés szépségét a zsoltárokban, hiszen a teremtett világ Isten
ujjlenyomata. Jézus, amikor belépett
a világba, a teremtett világ anyagait
használta fel Isten dicsőségének a
képmásaként. Valószínűnek tartom,
hogy Jézus mint ember megnyerő
arcú lehetett, hiszen a gyerekek és
az elesettek is bíztak benne, és mogorva, gőgös arcú emberben nem
tudtak volna. Felmutatta Isten szépségét és szentségét a színeváltozáskor, és feltámadt testében is megdicsőítette az anyagot. Még szenvedésében is szép volt, akkor is, ha a próféta megmondta, hogy az emberek
elfordítják róla a tekintetüket, hiszen a szeretete önfeláldozással párosult, és ez széppé tette Jézust a kereszten. Isteni szépsége, mely a
megváltásban kiteljesedett, a művészetekben mutatkozott meg.
Az igazi művészet dicsőíti az Istent – fogalmazott Bábel Balázs.
Nem luxus, hanem katekézis. A középkori embernek Biblia pauperuma
volt, de a ma emberét is a hitre vezeti az egyházművészet, tehát nem fölösleges. Nem véletlenül szerepel a
Szentírásban sem: „Uram, szeretem
házad ékességét!” Az Egyház elsődleges küldetése az üdvösség hirdetése, és ehhez minden kateketikai esz-

Forrás: Katolikus Karitász
Fotó: Vermes Tibor

közt be kell vetni, így a művészeteket is – hangsúlyozta.
Az eucharisztikus kongresszusnak sok kísérő rendezvénye a művészetről szól Budapesten és a püspöki
székhelyeken is – folytatta szentbeszédét az érsek. – Istennek a szépségét szeretnénk egyszer tökéletesebben látni, bár most is láthatunk belőle a természetben és a művészetben
is, hiszen a szépség isteni kategória.
A szentmise végén Varga Lajos
köszönetét fejezte ki a résztvevőknek, és megemlítette, hogy a szolgálattevők között öccse gyermeke és
unokái is részt vettek, ami nagy
öröm a számára.
A püspöki palota kertjében folytatódott az ünneplés. Pohárköszöntőjében Marton Zsolt elmondta, hogy
Varga Lajos milyen alázatos szeretettel fogadta és támogatja őt. Kiemelte
azt is, hogy Lajos püspök atya nagy
természetjáró, akivel egyesek szerint
alig lehet lépést tartani, mások szerint pedig egy olyan valaki, akivel
végre lehet haladni. Ifjúsági lelkipásztorként is méltatták a püspököt,
milyen jelentős munkát végzett az ifjúság körében, és milyen kitartóan
vezette őket annak ellenére, hogy a
BM-esek megfigyelték őt. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend részéről is
elhangzott a püspök atyának, rendjük főtisztjének a méltatása és a kérés, hogy továbbra is ilyen szeretettel
legyen jelen köztük, majd a lovagok
megajándékozták őt.
Varga Lajos megköszönte a köszöntéseket, majd paptársaival megtekintette a két vitrint a püspöki palota első emeletén, melybe meglepetésként kiállították munkatársai az
NKA segítségével felújított, 1860 körüli Agnus Dei miseruhát és a vélhetően belga eredetű, 20. század eleji
textiltöredéket, mely szintén Isten
bárányát ábrázolja.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Lambert Attila
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(Folytatás az 1. oldalról)
Érdemes közelebbről is
megvizsgálni ezt a kiáltó ellentétet. Az emberi személyiség fejlődése és társas létünk
szempontjából mi az időskor
szerepe, jelentősége? Mi az
életfeladatunk az öregkorban? A
legtöbb támpontot ehhez C.
G. Jung, a felnőttkor pszichológiájának mestere nyújtja,
akihez korunk lelki írói, például Anselm Grün, Richard
Rohr is gyakran fordulnak tanácsért.
Minden új életszakasz krízissel jár. Ezt természetesnek
vesszük a gyermekkorban.
Számítunk a dackorszakra, arra, hogy az iskoláskor nagy
változást hoz, nem beszélve
az előre rettegett serdülőkori
„cunamiról”. Végül azt hiszszük, révbe értünk, és már
csak az a dolgunk, hogy a
gyerekeink kríziseit menedzseljük. Sajnos vagy hál’ Istennek, nem így van! A felnőttkornak is megvannak a
maga természetes krízisei,
amelyekkel megküzdve már
az a tét: a beteljesedés vagy a
leépülés felé halad-e az életünk. Ezúttal nem tudjuk
mindegyiket elemezni, de a
leglényegesebb irányokat fontos felvázolni.
Életünk első fele az aktivitás, a kifelé fordulás, a tökéletességre törekvés ideje. Az
énünk felépítése, a személyes
feladatunk minél egyértelműbb meghatározása, a „magántermészetű célokért” való
bevetés, az ezeket szolgáló intézmények létrehozása. Richard Rohr képszerű megfogalmazásai szerint: a szöveg
megírása, tutaj ácsolása vagy
az úgynevezett tárolóedény elkészítése. Jung ezt az időszakot
az élet délelőttjének, míg az
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Beteljesedés vagy leépülés?
Gondolatok a nagyszülők és idősek első világnapjára

időskort a délutánnak nevezi,
többször hangsúlyozva, hogy
mindkettő egyformán lényeges, de a délutánt nem élhetjük
a délelőtt törvényei szerint.
Már a fenti gondolatokból
is érezhetjük, hogy időskorban valóban egy nagy „váltóállítás” következik – ennek
kezdete az úgynevezett életközépi krízis –, amikor a jól
berendezett világunkból tovább kell lépnünk. De a jó
öregkorhoz nem elég életben
maradni – sok megkeseredett,
magába roskadt idős embert
ismerünk –, hanem növekedni
is kell még. Hogyan? Hiszen a
testi erő egyértelműen megcsappan.
A kutatók és a tapasztalt,
erőt sugárzó öregjeink tanú-

sága szerint befelé, felfelé és
a mélyülő kapcsolatok felé
növekedhetünk. Rálépünk a
nagyobb Élet, az új termékenység felé vezető útra. „A
nagy fordulat egy ember életében: / »nekem mi jut?« helyett: »mi fakad belőlem?« / S
ez elég ahhoz, hogy a bentről-fakadó / fényes legyen és
folyton
tisztuló.”(Weöres
Sándor)
A „délelőtt” ajándékait
számba véve azokat ki kell
csomagolni és át kell adni az
új nemzedéknek. A leköszönő
és a meghatározó generáció
szövetsége minden közösség
legnagyobb ereje lehetne. Érdemes ezt a törvényszerűséget szem előtt tartani a nemzedéki különbségek és fe-

szültségek hangsúlyozása helyett.
A külső aktivitást a belső
munka követi. Ha az élet első
fele a szövegírás volt, most az
értelmezésen a sor. (A kudarcok és a sikerek feldolgozása,
a gyökerek ápolása, emlékezés.)
Ha jó tárolóedényt alakítottunk ki, akkor nagy lesz a befogadóképessége. (Unokák,
barátok, szenvedők, egyedi
életutak hordozása, meghallgatása, támogatása – ima.)
Most már nem a tánclépéseink egyediségére figyelünk,
hanem egyszerűen részt veszünk a közös táncban. (Jelen
vagyunk, érdeklődünk, meghallgatunk,
együttérzünk,
szolgálunk.)

„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik” (Albert Camus). Ez a virágzás sem fájdalommentes. Keresztes Szent
János ezt a paradoxonokkal
teli életszakaszt fénylő sötétségnek hívja. Sokszor gyötrelmes
a kiengesztelődés a saját tökéletlenségeinkkel és a többiekével. (Pedig ha nem sikerül
megbocsátanunk magunknak,
akkor csak dühöt, elégedetlenséget és örökös kritizálást
adunk tovább.) Fájdalmas az
énünk kitágítása, hogy az intézményes rend helyett a
„rend-etlen” változatossággal
megnyilvánuló lélek emberét
befogadjuk. Gyakorolnunk
kell, hogy a részek helyett az
egészet szemléljük, a vagyvagy kíméletlenségét a megengedő is-is szeretetébe emeljük.
Ezen az úton lesznek a
nagyszülők a világ „nagy szülei” (Richard Rohr), akiknek a
közelében biztonságban érezhetjük magunkat, akik megáldják és szeretik az igazi
énünket, nem sürgetik, hanem élvezik a saját tempójú
növekedésünket. Az ilyen
idős emberek jelenléte igazi
erőforrás.
Ez az élet második felének
életfeladata, ahogy Kentenich
atyától is tanultuk: fokozatosan
átadni napjaink, érzelmeink, tetteink vezetését a Vezetőnek. Apránként megtanulni, hogy
nem én vagyok a forgatókönyvem hőse, de szeretni mindig
tudok. „Mi fakad belőlem?”
Az új életszakasz, amelynek krízisét és előkészületét

éljük: az örökkévalóság. Ne
akarjunk visszafelé élni, hiszen „csak ezután jön a java”!
Ha engedjük, Isten átrendezi
a bensőnket, és kiemel az önmagunk körüli forgásból,
hogy azt az egyszerűséget és
az időtálló, józan boldogságot
tükrözhessük a velünk élők
felé, amit tőle kapunk. Ha
hagyjuk, végül kitölti a bennünk lévő „Isten alakú űrt”.
Jézus az életünk második felének nagy tanítója – és ez a félidő dönt.
Minden embernek szüksége lenne – még élete délelőttjén – egy ilyen öreg atyai barátra, erre a „tőkesúlyra”, az ő

”

Ha engedjük, Isten átrendezi a bensőnket, és
kiemel az önmagunk körüli forgásból, hogy azt
az egyszerűséget és az
időtálló, józan boldogságot tükrözhessük a velünk élők felé, amit tőle
kapunk. Ha hagyjuk, végül kitölti a bennünk lévő „Isten alakú űrt”
aszúsodott tudására, mert igazi szellemi tanító csak az élet
második felét megízlelőkből
válik. Nélkülözhetetlen kincsek az öregjeink! Akinek
megadatott egy-egy ilyen ember, foglalja őt mindennapi
imáiba mint Isten angyalát,
mint az ő hűséges szeretetének tanúját!
Uzsalyné Pécsi Rita
Fotó: Lambert Attila
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Zakariás – az apa csöndje és reménye
Ferenc pápa 2020. december 8-án, Szeplőtelen fogantatás
ünnepén Szent József-évet hirdetett. Ádám Miklós biblikust, az Esztergomi Hittudományi Főiskola oktatóját
arra kértük, tekintsen végig a Szentíráson, és mutasson
rá, mi jellemző az apaságra általánosságban, illetve az
egyes bibliai személyek életében. A sorozat tizenegyedik
részét adjuk közre.
Amikor az Újszövetségről
azt gondoljuk, nagymértékben meghaladja az Ószövetséget, bizonyos szempontból
igazunk van, hiszen Jézus, Isten fia, Dávid fia, a Messiás
beteljesíti a várakozásokat.
Más szempontból viszont
gyakran hajlamosak vagyunk
leegyszerűsíteni a képet az Újszövetség javára, én legalábbis
néha találkozom ilyesmivel. A
bűn és a betegség elválasztását például előszeretettel
„varrjuk az Újszövetség nyakába,” hiszen Jézus a vakon
született esetében megmondja
a tanítványoknak, hogy sem
ő, sem a szülei nem vétkeztek,
nem büntetésből született vakon. Eközben viszont Jézus
számtalan esetben köti össze a
bűnt a betegséggel. Ő maga
beszél arról, hogy nem az
egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, és
teszi mindezt akkor, amikor
számon kérik, hogy miért étkezik bűnösökkel.
A gyermek az Ószövetség
egybehangzó véleménye szerint Isten áldása, a meddőség
pedig büntetés. Ebben a gondolatban pedig megint csak
osztozik az Újszövetséggel.

Ezért is paradox Erzsébet és
Zakariás helyzete, hiszen
Lukács elárulja nekünk, hogy
mind a ketten kedvesek Isten
előtt, mind a ketten igazak.
Igaznak lenni Isten előtt pedig
nem kevesebb, mint amire az
Újszövetség népe majd a szent
jelzőt használja. Hogy ennek
ellenére nem lehet gyermekük, ellentmondás. Lukács
azonban nem áll meg itt. Azt
is elmondja, hogy mindketten
éltes korúak. Vagyis, ha korábban elméletileg lehetséges
volt is, hogy mégis szülessen
gyermekük, amennyiben Isten
Erzsébet meddőségét meggyógyítja, a továbbiakban ez a
lehetőség már nem áll fönn.
A Lk 1,5–24 hemzseg az
ószövetségi utalásoktól. Az,
hogy a kiindulási pont ismerős lehet akár Sára, akár Hanna, akár Mánoah felesége
(Sámson anyja) történetéből,
csak a kezdet. Az angyal és
Zakariás beszélgetésében Malakiás és Dániel jövendölései
is bőven helyet kapnak. Noha
Lukács leginkább pogányságból megtért keresztényeknek
írta az evangéliumát, Gábriel
és Zakariás beszélgetése azok
számára igazán világos, akik

az Ószövetség világában nevelkedtek. Ezért is hajlik sok
biblikus arra a véleményre,
hogy ezt a részt Lukács készen találta, talán olyanok körében, akik Keresztelő János
tanítványai közül lettek keresztények.
Időnként felmerül kérdésként, hogy Zakariás miért kap
büntetést a kérdéséért, hogy
mégis miből fogja a dolgot
megtudni, ha egyszer Mária is
visszakérdez, hogy miként lehetséges, amit az angyal
mond, hiszen ő férfit nem ismer. Erre gyakran keressük a
választ a kérdések megfogalmazásában, elvégre Zakariás
a hitetlenkedésének ad hangot, amikor érdeklődik, míg a
Szűzanya technikai jellegű
kérdést tesz föl a dolog mikéntjére vonatkozóan. Csakhogy ez a válasz sem felel
meg teljes mértékben a valóságnak, vagy akkor a hitetlenkedés bűnét fel kellene rónunk a hit atyjának, Ábrahámnak is.
Ábrahám ugyanis ugyanezt a kérdést teszi fel, amikor
Isten megígéri neki, hogy az
ígéret földjét neki adja. (Vö.
Ter 15,8, egész pontosan két
verssel azután, hogy Ábrahám Isten ígéreteibe vetett hitét Isten beszámítja neki megigazulásra.) Ábrahám ráadásul Istennel beszél, nem is
csak valamelyik küldöttjével.
Itt viszont Gábriel csak akkor
mutatkozik be, amikor Zaka-

riás visszakérdez. (Az ókori
logika szerint az üzenet hitelessége a küldött hitelre méltóságán alapszik, hasonlóan
ahhoz, ahogyan a modern
korban a hírek hitelességének

”

Zakariás némaságából a
tömeg nem azt érti meg,
hogy a pap kételkedett,
hanem hogy látomása
volt. Ebből a szempontból sokkal inkább emlékeztet a jelenet a színeváltozás hegyére, ahol a
tanítványok nem beszélhetnek a dologról, amíg
Jézus fel nem támad
mércéje az azokat kommunikáló médium szavahihetősége.)
A születendő gyermek, János sem lesz mentes a kételkedéstől. Nála is felüti a fejét az
édesapjától eltanult (?) kételkedés szelleme, amikor azt
látja, hogy Jézus nem pontosan olyan karaktere a János által jövendölt végidőbeli drámának, amilyet elképzelt. Ő is
el fogja küldeni a börtönből a
tanítványait, hogy rákérdezzenek: „Te vagy a Messiás,
vagy mást várjunk?”

Persze ez akkor történik,
amikor már börtönben van,
vagyis Jézus eljövetelének előkészítése már nem feladata.
Ezek alapján tehát levonhatnánk azt a tanulságot, hogy
„aki kételkedik, nem képes
hirdetni az evangéliumot, és
ezért jobb, ha csöndben marad”. Egy ilyen tanulság megmagyarázná, miért némult el
Zakariás. A gond csak az,
hogy ezt a megfejtést nem érzem korrektnek sem Jánossal,
sem Zakariással szemben.
János igenis előkészíti Jézus útját a börtönben. Ő nemcsak a megtérés hirdetésében,
hanem a vértanúságban is Jézus előtt jár. Zakariás némaságából pedig a tömeg nem azt
érti meg, hogy a pap kételkedett, hanem hogy látomása
volt. Ebből a szempontból
sokkal inkább emlékeztet a jelenet a színeváltozás hegyére,
ahol a tanítványok nem beszélhetnek a dologról, amíg
Jézus fel nem támad.
Úgy hiszem, van itt valami
mély titok az apasággal kapcsolatban. Valami, amit a
„megértés útjának némasága”
kifejezéssel illethetnénk. Mert
egyrészt a szavahihetőségünk
nem akkor kerül veszélybe, ha
kételyek támadnak bennünk,
hanem akkor, ha elhamarkodottan beszélünk, mert szavainkat adott esetben később
vissza kell vonni. Másrészt, ha
valamit túl korán mondunk
ki, a „koraszülött” kijelentés a

saját megértésünket, fejlődésünket is gátolhatja. Nem véletlen, hogy a szenvedélybetegek gyógyulásakor a „hirdetés”, a nyilvánosság előtti tanúságtétel az utolsó lépés (ez
nem a betegség bevallása, ami
legjobb tudomásom szerint a
legelső lépés), és nem is jöhet
hamarabb.
Zakariás némasága segítség, hogy amikor majd megszólal, azt tudja mondani,
amit mondania kell. Ráadásul
neki nem egyszerűen csak a
János születését körülölelő várakozásról kell beszélnie. Zakariás némasága a négyszáz
éves várakozás, amikor Isten
már nem küldött prófétát a
néphez. Zakariás szavaiból Jánosnak majd ki kell éreznie,
hogy ahogyan az ő érkezése
egyfajta „túlhordott várakozás” volt, a zsidóság szempontjából a messiás érkezése
is az. De ez nem jelenti azt,
hogy ne lenne valóság, hogy
most viszont betelt az idő.
Mert Zakariás elbeszélésére
épül majd János küldetése.
Zakariás apaságának pedig
a némaságban megszülető reményből fakadó hála lesz az
alapja. Mert az ő fia próféta
lesz, prófétánál is nagyobb! Ő
Illés lesz, aki előkészíti az
utat. Vagy tűzoltó és katona,
vadakat terelő juhász. Mindegy is. Úgy tűnik, az apának a
fiára vonatkozó, csöndben kihordott reménye kedves Isten
előtt.
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A nevelés a példa szintjén a leghatékonyabb
Beszélgetés a hatgyermekes, tizenegy unokás Sapszon házaspárral
(Folytatás az 1. oldalról)
Sapszon István: Nagyon
szerettem Ilivel együtt lenni,
beszélgetni. Elmondtam neki
sok olyasmit is, amit másnak
nem, de eleinte nem volt köztünk szerelem, ez később alakult ki.
– Mindketten értelmiségiek.
Az, hogy egy házaspárnak
hat gyereke szülessen, negyven évvel ezelőtt sem volt
gyakori. Eredetileg is ennyi
gyereket szerettek volna,
vagy a gondviselésre bízták
ezt a kérdést?
S. I.: Három gyereket terveztünk, a többiek váratlanul
jöttek, de mindegyiknek örültünk. Szomorú lenne, ha nem
lennének.
B. I.: Háromgyermekes családból származom én is és István is, de örülünk annak,
hogy hat gyermekünk lett.

halombattai nyaralóra visszatérve: közvetlenül a Dunaparton van, mellette játszótér.
Igazi paradicsom ez a gyerekeknek. Ili bátyja ráadásul a
szomszédságban lakik. A házukhoz tartozik egy nagy medence, ahol a mi unokáink is
úszkálhatnak.
B. I.: Focipálya is van.
S. I.: Egy füves terület,
amely kispályás focipálya méretű. Letesszük a kapukat, és
megkezdődik a csata, az unokáink boldogan játszanak. A
legidősebb, Beni egyesületben
is focizik, de ugyanolyan ügyes
Zsófi lányom fia, Berci is, aki
egy évvel fiatalabb Beninél.
Zsófi férjének, Pad Zoltánnak
(a Magyar Rádió Énekkarának
karnagya – a szerk.) is különleges labdaérzéke van, csakúgy,

idején, amikor évente egyszerkétszer el tudtunk utazni valahová, mert volt kire bízni a
gyerekeket. Mindig szívesen
vállaljuk az unokáinkat.
S. I.: Úgy érzem, hogy a
nagyszülő feladata lényegében ugyanaz, mint a szülőé:
legyen minta az unokái, a
gyerekei számára. A szülő
sem azzal nevel, hogy elmondja, fiam, ezt ne így csináld, hanem úgy. Sokkal hatékonyabb, ha azt teszi, amit követendőnek tart. Sajnos a világban ma nagyon kevés idő
jut a gyerekekre, akiknek sokkal nagyobb a szabadságuk,
mint a mi időnkben volt. A
szülők megveszik nekik a különböző eszközöket, tabletet,
laptopot, mobilt, ami idézőjelben a nyugalmat biztosítja, de

szetes számukra, hogy kezelni tudják ezeket az eszközöket. Sokat változott a média
világa is. Napjainkban, amikor teljes a zűrzavar, és meg-

– Három gyermeküktől eddig
tizenegy unokájuk született,
Anna lányuk pedig most várja az első gyermekét, így a tizenkettedik unoka is úton
van már. Gondolom mindegyikük születését nagy
örömmel fogadták, de mit
éreztek az első érkezésekor?
B. I.: Különleges öröm volt.
Ismerek olyan embert, akinél
a nagyszülőség egyenlő az
öregséggel. Mi semmi ilyesmit nem éreztünk, csak boldogságot. Kezdettől fogva kísérjük az unokáink életét, a
kórházban is ott voltunk, már
az első napon. Nagyon fontos
ez nekünk.
– S. I.: Ugyanezt éreztem mint Ági lányunk férjének,
én is az első és a többi uno- Csapó Tamásnak.
B. I.: Kamaszkorában a férkánk születésekor is.
jem is kiválóan focizott. Hív– Mindketten nyugdíjasok, ták a Fradiba, de jobban szerede Ilona még dolgozik. tett kosarazni, és a kóruséletet
Rendszeresen tudnak foglal- sem akarta elhanyagolni.
S. I.: Amióta porcleválás
kozni az unokáikkal?
miatt megműtötték a térdeB. I.: Ha a gyerekeink meg- met, csak néha állok be focizni
kérdezik, ráérünk-e vigyázni az unokáimmal. A lényeg,
a csemetéikre, mindig igent hogy együtt vagyunk, nagymondunk. Soha nem fordul szülők, szülők és unokák.
elő, hogy kényelemből azt
mondanánk, bocs, de most – A világ rengeteget és rakénem. Egy héten egyszer, két- tasebességgel változott az
szer vagy akár háromszor is utóbbi évtizedekben. Hoelőfordul, hogy az unokákkal gyan alakult ilyen körülmévagyunk.
nyek között a nagyszülői szeS. I.: Van, hogy a gyereke- rep?
ink kérnek meg minket, máskor pedig mi ajánljuk fel,
B. I: Ma teljesen más nagyhogy ha menniük kell valaho- szülőnek lenni, mint harmincvá, mi majd vigyázunk a ki- negyven évvel ezelőtt. Abban
csikre, foglalkozunk velük.
az életkorban, amiben én is
B. I.: Százhalombattán van vagyok, régen már nem dolegy nyaralónk. Hétvégén, ha goztak a nagymamák. Anyulemegyünk, mindig felvetem: kám ötvenhét évesen elment
ne szóljunk Bálintnak vagy nyugdíjba, és átadta magát a
Zsófinak? Mire István: jó, de nagymamaságnak. Az, hogy
akkor szóljunk Áginak is. Le- ma sok nagyszülő még dolgohet, hogy Annáék, Orsiék is zik, behatárolja az életet. Megszívesen jönnének. És a végén változott az életmód is. Mi
összesereglik a nagy család. benne voltunk az élet sűrűjéHála Istennek szeretik egy- ben, amíg a gyerekeink fel
mást a testvérek és az unoka- nem nőttek. Most pedig örütestvérek is. Örömmel jönnek. lünk, ha két-három napra el
tudunk menni valahová ket– Mekkora a korkülönbség tesben. A gyerekeink tiszteletben tartják ezt, hangsúlyoaz unokák között?
zom, hogy soha nem követelS. I.: A legfiatalabb még nek, csak megkérdezik, szabamagzatkorú. Utána követke- dok vagyunk-e. Mi pedig prózik az egyéves Márkó, a leg- bálunk segíteni nekik, nem
idősebb, Beni pedig tizenhá- várjuk meg, amíg kérnek, felrom éves. Öten vannak a lá- ajánljuk a segítségünket. Nenyok, és hatan a fiúk. A száz- künk is nagyon jólesett annak

gyerekek hét közben egyáltalán nem nézhetnek tévét, csak
hétvégén. Ezer más elfoglaltságot találnak maguknak, nagyon kreatívak, például mesejátékot hallgatnak. Az is nagyon lényeges, hogy az egész
családban kiemelkedő szerepe
van a zenének. (Sapszon Bálint filmzenét ír, Elek Norberttel együtt ő hangszerelte az
Élősködők című Oscar-díjas
dél-koreai film zenéjét. Sapszon Orsi pedig énekesnő, a
Sapszon Orsi Quintet alapítója – a szerk.) Gyakran énekelünk együtt, ami szintén közösségformáló hatású. Már az
egyéves unokámon is látom,
mennyire figyel, amikor énekelek neki, nem tudja megunni. Biztos, hogy neki is van tehetsége a zenéhez.
– Előfordul, hogy az unokák
Önökhöz fordulnak, szeretnének megbeszélni valamit a
nagyszüleikkel?

nincs a családban közösség,
együttes tevékenység. A
nagyszülő-unoka viszonyban
is fontosnak tartom, hogy adjunk a gyerekeknek apró feladatokat, amiket örömmel végeznek, és amiért meg is lehet
dicsérni őket.
B. I: Egyetértek Istvánnal
abban, hogy a gyerekek abból
is tanulnak, ha látják az életünket. És nagyon fontosak a
közös tevékenységek. Lehet,
hogy nem a nagymama almás
pitéje marad meg bennük –
bár talán az is –, hanem az,
hogy milyen jókat pingpongoztunk a nagypapával,
mennyi vidámságban volt részünk együtt.
S. I.: Egészen apró dolgokról van itt szó. Zsófi lányom
nagyfia, a tizenkét éves Berci
nagyon szeret olvasni. Egy
időben az indiános könyvek
voltak a kedvencei és Rejtő Jenő regényei, amiket én is szerettem. Adogattam neki ezeket, és sokszor beszélgettünk
a könyvekről, így kialakult
közöttünk egy mélyebb kapcsolat. Zsófi kilencéves Bogi
lánya hosszú időn át falmászó
klubba járt ide, Sashalomra. A
lányom elhozta, én pedig hazavittem úgy tíz-tizenöt alkalommal. Útközben mindig beszélgettünk. Vele is kialakult
egy mély, személyes kapcsolat. Ez nagyon lényeges.
– Néhány évtizeddel ezelőtt
még nem volt jellemző, hogy
a gyerekek technikailag a
nagyszüleik, sőt a szüleik fölé nőnek. Ma beleszületnek a
digitális korszakba, termé-

kérdőjeleződnek a hagyományos értékek, a tömegkommunikáció alapján lehetetlen
eldönteni, mi a jó és mi a
rossz. Hogyan tud egy nagyszülő segíteni abban, hogy az
unokák ne zavarodjanak öszsze teljesen?
S. I.: Az unokáink generációja valóban teljesen máshogyan viszonyul a digitális világhoz, mint mi. Ami nekünk
nehéz feladatnak látszik, azt
ők pillanatok alatt megoldják.
Az információk közötti eligazodás szempontjából rendkívül fontos, hogy milyen közösségben nő fel a fiatal. A mi
gyerekeink a kórusiskolába
jártak, a bátyámhoz (Sapszon
Ferenc Kossuth-díjas karnagy,
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója, művészeti
vezetője – a szerk.). Ott belenőttek egy értékrendbe. Tény,
hogy burokban éltek, a külvilágot kevésbé ismerték, ezért
amikor kikerültek az iskolából, sok mindennel meg kellett küzdeniük, amivel addig
nem. Ám az ott töltött időszak
meghatározta, hogy kivé és
mivé váltak. Ugyanez a helyzet az unokáknál is, nem mindegy, milyen közösségbe kerülnek. De visszamehetünk a
mi időnkbe is: számunkra is
alapvető és a jövőnket meghatározó élmény volt a templomi kórusban eltöltött időszak.
B. I.: Hála Istennek, a gyerekeink szigorúan nevelik az
unokáinkat. Meghatározzák,
hogy mennyi időt tölthetnek a
monitor előtt, mennyit tévézhetnek. Az egyik lányomnál a

B. I.: Te tudsz ilyenről?
S. I.: Nem.
B. I.: Én sem. Lehet, hogy
később majd előfordul ilyen,
örülnék, ha ennyire megbíznának bennem, de egyelőre
nem volt példa erre. Akkora
szeretet és kedvesség van
azonban bennük, hogy remélem: ez a jó viszony megteremti az alapját ennek is. A mi
dolgunk az, hogy szeressük
őket. A nevelésben olyan nagy
szerepünk nincsen, bár valamennyi igen. Az egyik unokám nagyon édes és kreatív,
de borzasztóan rendetlen.
Amikor bemegyek a szobájába, minden a földön van.
Ilyenkor eszembe jut, vajon
mit szólna ehhez anyukám.
Félig szigorúan rászólok:
hogy néz ki ez a szoba? Gyorsan szedd össze, amit szétdobáltál, mire visszajövök, ne legyen itt! Ám ahogyan István
is mondta, a nevelés nem a
szavak, hanem a példa szintjén a leghatékonyabb.

ez elég izgalmas… Számunkra nagyon idegen ez, és a gyerekeinknek, az unokáinknak
is az. Úgy gondolom, ha a
gyerekek egyszer kikerülnek
az életbe, sok erőt adhat nekik
a tudat, hogy volt egy közösségük, amelynek a tagjai hasonlóan gondolkodtak a világ
kérdéseiről.
B. I.: Nagyon lényeges a
család szerepe, az, hogy bármiről lehessen őszintén beszélni, és mindannyian tudjuk, mi egymásért vagyunk.
Úgy érzem, ez így van a családunkban és a gyerekeink családjában is. A szeretetteljes
nevelés érvényesül, nem a
fentről jövő utasítás, a kioktatás. Természetesen vannak
gondok, a gyerekeink is sok
mindennel küszködnek, és
próbálják megtalálni a jó utat.
Nagyon szoros a kapcsolat a
gyerekeink között, megértik,
segítik egymást.
S. I.: Ági lányom, akinek
három gyereke van, és Zsófi
lányom, aki hatgyermekes
édesanya, bevezették azt,
hogy időről időre eltöltenek
egy teljes napot valamelyik
gyerekükkel. Ilyenkor közös
programot szerveznek, például kirándulnak egyet, és közben sok mindent megbeszélnek, ami máskor, a napi teendők mellett nem kerülne szóba. Nagyon értékes és fontos
az ilyen együttlét.
– Amikor egy-egy nagyobb
ünnepen együtt van az egész
család, szülőként, nagyszülőként milyen érzések kavarognak Önökben?
B. I.: Fantasztikus, örömteli
érzések. Amikor a barátaink
gratulálnak a családunkhoz,
mindig megjegyzem: ez nem
a mi érdemünk. Sokat számít,
hogy milyen példát kaptunk
otthon a szüleinktől, mert az
ember önkéntelenül is próbálja utánozni azt a jót, amit látott. Mindkettőnk szülei rendkívül példamutató emberek
voltak. Sok mindent elleshettünk tőlük.
S. I.: Amikor ebben a negyvenvalahány négyzetméteres
nappaliban itt vagyunk legalább huszonöten, az nagyszerű, ugyanakkor kicsit félelmetes, klausztrofóbiás érzés is.
Hatalmas a hangzavar, mindenki beszél, és ez szinte ijesztő is tud lenni. Orsi lányom
kezét a közelmúltban megkérte a barátja, szeptemberben
lesz az esküvőjük. Nem tudom, milyen érzése lehetett,
amikor először volt köztünk,
és még senkit nem ismert itt.
Ugyanakkor könnybe lábadt
szemmel nézzük Ilivel, hogy
ez a mi családunk, és milyen
jól érzik magukat együtt a
gyerekeink és az unokáink.

– István említette, milyen
fontos szerepe van egy szilárd értékrendű közösségnek. Ám amikor a ﬁatal a
környezetében azt tapasztalja, hogy a világ teljesen más- – Azért Orsi lányuk barátja
képpen működik, könnyen mégsem ijedhetett meg anynyira a sok embertől. Hiszen
meghasonulhat.
nem lépett vissza…
S. I.: Ez érdekes kérdés.
Naponta látjuk, merre halad a
– S. I.: Nem, dehogyis! Navilág, és szembesülünk azzal, gyon kedves, mindnyájan meghogy a számunkra fontos érté- szerettük, családtagnak tekintkek sok embernek semmit jük. Egyébként ő is zenész, dosem jelentenek. Egy gyerek- bos.
nek például ma már az is a fe– B. I.: És ő is háromgyerladatai közé tartozik, hogy mekes családból származik.
egy bizonyos életkorban elBodnár Dániel
döntse, fiú-e vagy lány. Azért
Fotó: Merényi Zita
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Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című
kulturális mellékletünkben olvashatják.
IMAÓRA
Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő-kápolna: engesztelő virrasztás hazánk lelki megújulásáért minden csütörtökön 20 órától
pénteken 5 óráig az Oltáriszentség előtt. 22 órakor szentmise. Cím:
1125 Budapest, Galgóczy u. 49. (BKK: a Széll Kálmán térről a 128as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig)
Csobánka-Szentkúton a régi hagyományokhoz híven folytatódnak a nagy múltú elsőszombati szentmisék. 2021. május 1-jétől
október hónapig minden első szombaton a Szentkúti kápolnában
fél 11-kor kezdődő ünnepélyes engesztelő rózsafüzér-imádságra és
a 11 órakor kezdődő szentmisére várják a zarándokokat a festői
szépségű Mária-kegyhelyen. A kegyhely Sarlós Boldogasszony-napi búcsúját az ünnep másnapján: július 3-án, az első szombati
szentmisén, 11 órakor tartjuk.
Szentmisék Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért: 2021. augusztus 6., péntek; szeptember 6., hétfő; október 6.,
szerda; november 6., szombat; december 6., hétfő. A boldoggáavatási szándékra mondott szentmiséket 7 órakor, a Magyar Katolikus Rádió adásával egy időben a Szent István Rádió is közvetíti a
budapest-városmajori Jézus Szíve-templomból.
A Boldogasszony Imaszövetség tagjai a kért imaszándékok
mellett rendszeresen másért is fohászkodnak égi Édesanyánkhoz
a hét minden napján: hétfőnként az egyedülállókért és a magányosokért, keddenként a katolikus oktatási intézményekért és a fiatalokért, szerdánként az állami és az egyházi vezetőkért, péntekenként az idősekért, a betegekért és a szenvedőkért. Továbbra is szeretettel várják a híveket a tagok sorába. Csatlakozni az egész év
folyamán bármikor lehetséges. Bővebb információ: https://pecsi
egyhazmegye.hu/cimke/imaszovetseg

Egészségügyi dolgozók szentmiséje 2021. július 31-én,
szombaton 18 órától az Óbudai Főplébánia-templomban (az Árpád
híd budai hídfőjénél) Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog
Zdenka vértanú rtg.-asszisztensnő ünnepén, a Covid-járványban
hősiesen helytállt orvosok és egészségügyi dolgozók tiszteletére,
az áldozatok, a betegek és a túléltek érdekében. Szervezők: Óbudai Főplébánia és a Curate Infirmos Közösség. Az ünnepi mise
főcelebránsa: Tercsi Zoltán apát, protonotárius kanonok. Közreműködik a Cappella Coronata kamarakórus, Hegyi Barnabás vezényletével. Szeretettel várjuk a megemlékezni óhajtókat.
Tamás Gergely Alajosért, valamint a Kapisztrán Kórus élő
és elhunyt tagjaiért szentmisét mutatnak be az Országúti Ferencesek templomában 2021. szeptember 18-án, szombaton 18 órakor, melyre várják a híveket.

LELKIGYAKORLAT
MEGNYITOTTUNK! Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház
(2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 141.): Július 29-én 18 órától
augusztus 1-jén 13 óráig Kardos Csongor ferences házfőnök atya
lelkigyakorlata. Augusztus 19-én 18 órától 22-én 13 óráig Dr. Gál
Péter atya lelkigyakorlata: „Jézus a szabadító”. Augusztus 29-én 18
órától szeptember 1-jén 13 óráig Barsi Balázs atya lelkigyakorlata.
Elérhetőség: 06-26-383-212, 06-30-466-0749

BÚCSÚ
AZ AUTÓK MEGÁLDÁSÁNAK több mint négy évtizedes hagyományával rendelkező szántódpusztai Szent Kristóf-búcsú szentmiséjét 2021. július 24-én, szombaton 19 órakor Szántódpusztán
Mihályi Norbert Jeromos tihanyi perjel végzi. Az autók megáldása a szokott módon - a szentmise végén lesz.

KIÁLLÍTÁS

KIADÓ

„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 Nagyasszonyatemplomban szeptember 12-ig vasárnaponként 10-12 óráig,
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Jöjjön létre a zene és a szöveg egysége
Beszélgetés Kaposi Brúnó orgonaművésszel
Kaposi Brúnó orgonaművész a ﬁatal zenésznemzedék
egyik legtehetségesebb tagja. Július 31-én a budapesti Jézus Szíve-templomban Szent Ignác-napi ünnepi mise és
papszentelés keretében mutatják be Missa A. M. D. G.
című kompozícióját. Vele beszélgettünk.
– Nyolcgyermekes értelmiségi családból származik. Tizenkét éves korában, viszonylag későn kezdett el
zongorázni. Mi volt ennek az
oka?
– Bár zeneszerető család
vagyunk, nálunk senki sem
zenész. Édesapám fizikus,
édesanyám magyar–francia
szakos tanár, a testvéreim közül pedig mindenki reál beállítottságú, informatikus, matematikus. Hatodik gyerekként
nekem valami újat kellett kitalálnom. Egészen kiskoromtól
érdeklődtem a ritmus, a vers,
a zene, a dallam iránt. Eleinte
különböző dallamhangszereken játszottam, furulyán,
trombitán, szaxofonon, de
egyik sem volt igazán az én
világom. Csakúgy, mint a fiútestvéreim, én is Pannonhalmára jártam gimnáziumba, ott
kezdtem el – viszonylag későn – a zongorával foglalkozni. Azonnal kiderült, hogy
pontosan ez illik hozzám:
nem egyetlen dallamot kell
minél jobban megformálnom,
hanem akkordokat, hangzatokat, polifón struktúrákat. Egyszóval kitárult előttem a világ.
Úgy éreztem, erre vártam
egész addigi életemben, és attól kezdve zongorista szerettem volna lenni.

gonajáték mellett a historikus
improvizáció állt, és ez az,
ami mindmáig az egyik legfontosabb terület számomra.
– Így lett végül egyházzenész?
– Igen. Gyerekkoromtól
kezdve hallottam templomi
zenét, de – bármennyire is
szeretném – nem mondhatnám, hogy a magyar egyházzenei miliő fogott meg annyira, hogy egyházzenész legyek.
Közben persze mindig is izgatott, hogy honnan jövök, és
hová megyek. Az nem volt
kérdés számomra, hogy hoszszú távon Magyarországon
szeretnék élni, de kerestem,
hogyan tudom ebbe a tradícióba átültetni mindazt, amit
odakint tanultam a mestereimtől, miként lehet ezt a két
fontos inspirációs forrást – a
német zenekultúrát és a magyar gyökereimet – közös nevezőre hozni.
– Mondana konkrétumot?
– Például foglalkoztat az a
kérdés, hogy a bachi mintákat, műfajokat hogyan tudom
alkalmazni magyar katolikus
népénekekre, amiket Bach soha életében nem hallott.
– És hogyan lehetséges ez?

– Hogyan lett végül orgonaművész?
– Már Pannonhalmán, a
gimnáziumi évek alatt is találkoztam az orgonával, de csak
sátoros ünnepeken ülhettünk
a templomi sípos orgonához,
az elektromos gyakorlóhangszer pedig nem inspirált anynyira, hogy komolyabban foglalkozzak az orgonával. Érettségi után párhuzamosan elkezdtem az ELTE-n a magyar
szakot és a Bartók Konzervatóriumban a zongora szakot.
Nagyon szerettem mindkettőt, nehezen tudtam volna választani. Úgy alakult, hogy a
konziban orgonaórákra is jártam, először mellékvágányként, majd egyre nagyobb érdeklődéssel. A döntő fordulatot egy koncertélmény jelentette: az orgonatanárom elhívott a Müpába egy Orgonapárbaj című improvizációs koncertre, ahol egy francia és egy
német vendégművész felváltva rögtönöztek különböző témákra kölönböző stílusokban.
A helyszínen kézhez kapott
dallamokra adott műfajok
mentén szemfényvesztő módon improvizáltak Bach, Beethoven, Brahms műveinek modorában. Megtévesztően hiteles volt a zene, amit abban a
pillanatban találtak ki. Ez a
tudásuk annyira lenyűgözött,
hogy elhatároztam: ha ki lehet
fejleszteni ezt a képességet,
akkor mindenképpen ezzel
szeretnék foglalkozni. Ezért
fogtam a sátorfámat, felvételiztem, és kimentem Németországba, Würzburgba, ahol
négy évig tanultam orgonát és
egyházzenét. Az ottani képzés
középpontjában a művészi or-

kezdtem a misekompozícióm
megalkotásához, az a kérdés
motivált, hogy én, aki bár
nem vagyok zeneszerző, de
belülről ismerem és szeretem
a katolikus liturgiát, hogyan
tudok létrehozni egy érdekes,
valamit közlő zenét úgy,
hogy a kezdő csengőszótól a
befejező ámenig az egész mise stilárisan nagyon változatos legyen, ugyanakkor egyetlen nagy ívet alkosson. Különösen izgat, hogy a szentmisében létre tud-e jönni a zene
és a szöveg egysége. Miként
lehet elérni, hogy amikor elhallgat a zene, és elkezdődik
a könyörgés, a prefáció vagy
az olvasmány, akkor ne következzen be egyfajta törés,
hanem folyamatosságérzetünk legyen, a mondott és a
zenében elhangzó ima egymásba érjen és szoros egységet alkosson.

– Nagyon izgalmas ez a kísérletezés. Kovács Szilárd
egyházzenész, orgonaművész
elég komolyan bedolgozta
magát ebbe, ugyanakkor – tudomásom szerint – ő inkább
kottapapíron szerkeszti a
megoldásait. Engem viszont
az érdekel, hogy templomi, liturgikus környezetben hogyan tudok a zenémmel az
adott ének stílusába belesimulva mondani valamit az
adott pillanatban, miközben
figyelem a rendelkezésre álló
időt, és szem előtt tartom a liturgia árnyalatai és az orgona
hangszínei közötti összjátékot. Nagyon fontos a stílusismeret, elengedhetetlen ahhoz,
hogy bizonyos asszociációkat
tudjunk kelteni a hallgatókban, akár a megtévesztés igényével is, játékos módon. A fő
kérdés számomra viszont
mindig az: hogyan lehet igazán jelenlévő, az adott a pillanatban érvényes az, amit játszom.
– Hogyan lett a Jézus Szívetemplom orgonistája, kántora?
–Tavaly februárban költöztem haza Németországból. A
Würzburgban töltött időszak
vége felé már nézelődtem itthoni állás után. Ki akartam
próbálni, hogy meg lehet-e élni Magyarországon egyházzenészként, tudok-e egzisztenciát teremteni a családomnak.
Nem sokkal a hazatérésem
után született meg a kisfiam.
Nagy szerencsém volt, hogy a
mentorom, Szabó Balázs orgonaművész és orgonaszakértő éppen ekkoriban vezette a

Jézus Szíve-templom orgonájának felújítását. Rajta keresztül hallottak rólam a jezsuiták,
akik éppen hozzáértő orgonaművészt kerestek a megújult
hangszerükhöz. Horváth Árpád templomigazgató, Bellovics Gábor lelkész és Végh
Dániel kulturális menedzser
leültek velem, és alaposan kikérdeztek, ki vagyok, mi vagyok, azután pedig meghallgatták, hogyan játszom orgonán. Egy hétköznapi misét
kellett lekísérnem. Bellovics
Gábor atya – aki maga is jártas
az egyházzenében – különböző témákat adott fel nekem a
mise előtt, amit improvizatív
módon megoldottam. Bizonyára elnyerte a tetszésüket,
amit hallottak, mert hívtak,
hogy jöjjek, és legyek a templom orgonaművész-kántora.
A feladataim az elmúlt másfél
évben csak bővültek. Amellett, hogy rendszeresen fellépek különböző hangversenyek alkalmával, besegítek a
koncertszervezésekbe is, fogadom a művészeket, konferálok. Végh Dániellel együtt
gondolkodva építjük fel a
koncertsorozatokat, közösen
találjuk ki, milyen művészeket hívjunk, milyen műveket
adjunk elő. Meg kell még említenem Rónaszéki Tamás karnagyot, akinek a neves Musica Sacra templomi kórussal
végzett munkájában dolgozhatok a keze alá. Mindez nagyon izgalmas tevékenység.
Az első magyarországi évem
a koronavírus miatti leállás ellenére is nagyon intenzív volt.
Elnyertem a 2021. évi Fischer
Annie előadóművészeti ösztöndíjat, ami nagy szakmai elismerés, és megerősít abban,
hogy jó úton járok.
– Gyermekkorában gyakran
hallotta Sillye Jenőt és zenekarát Káposztásmegyeren.
Egyházi zenei körökben több
mint ötven éve zajlik a vita,
hogy a templomokban megfér-e a gregorián és a magyar
népénekek mellett a gitáros
zene. Egyházzenészként Ön
hogyan vélekedik erről?
– Káposztásmegyeren, ahol
felnőttem, a templomunkban
fele-fele arányban volt a misé-

ken hagyományos orgonás, illetve gitáros zene. Szerintem
azok a kollégáim, akik úgy
gondolják, hogy vissza kell
szorítani a gitáros zenét, tévedésben élnek. Ez a műfaj
ugyanis napjainkra már anynyira elterjedt, hogy anakronizmus lenne lázadni ellene.
Én szívesebben teszek különbséget professzionális és
nem professzionális, mint populáris és nem populáris között. Azzal együtt, hogy a preferenciám egyértelmű, számomra a klasszikus repertoár
egyszerűen sokkal izgalmasabb, mint a könnyűzenei. A
zenében a mélységet, a differenciáltságot és a mondanivalót keresem. Ez nem jelenti
azt, hogy minden zenének feltétlenül bonyolultnak kell lennie, de bizonyos minőséget
szeretnék számonkérni rajta.
Az, hogy mi a minőség, nem
mindig egyértelmű. Sokszor
egy egyszerű népdal is nagy
hatást tud tenni rám a maga
kompaktságával, a könnyűzene egysíkú beatje viszont számomra olykor üresnek, unalmasnak hat. A magyar egyházi könnyűzenei repertoárban
sajnos lépten-nyomon prozódiai ügyetlenségekre és dallami fantáziátlanságra bukkanok. Éppen ezért nagyon fontos lépésnek tartom, hogy a
most készülő új énekeskönyvbe bekerül a gitáros repertoár
egy része is. Ezzel ugyanis
példát mutatnak a gitáros zenekaroknak, hogy mely énekeket érdemes játszani, és milyen kritériumok mentén válogassanak a tengernyi dal közül. Rengeteg a gitáros zenekar, folyamatosan új és új számokat írnak, új fordításokat
készítenek, amiket kapásból
játszanak és terjesztenek. A
minőség érdekében viszont
nagy szükség volna arra,
hogy legyen egy kánonképző
jelleggel működő szakmai
zsűri, amely rámutat, milyen
irányba fejlődjenek, melyik a
művészileg igényesebb út.
Éppen emiatt kicsit sajnálom, hogy nem született új
ének az őszi Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
(NEK) himnuszaként. Az orgonás repertoárnak – amit mi,
kántorok olyan nagyra tartunk

– A cím – Ad maiorem Dei
gloriam – Isten nagyobb dicsőségére – a Jézus Társasá– abban látom a legnagyobb gának mottója.
hibáját, hogy nem produktív.
Az utóbbi ötven évben nem
– Kompozíciómban a temaszületett új orgonás templomi tikus egységért felel a jezsuiének, miközben gitárosból ták mottójának közkeletű röszázával írnak ma is újakat, vidítése, az A.M.D.G. Mivel
jókat és rosszakat egyaránt. az A, D és G eleve zenei hanHol vannak azok az új nép- gok, szinte adta magát a
énekek, népmisék, akár csak transzformáció. Az M-et a
új versszakok, amelyek meg- szolmizációs tradíciónak megmutatják, hogy az orgonás felelően mi, azaz E hangra oltemplomi zene élő és mozgás- dottam fel, így A, E, D, G lett
ban lévő hagyomány? Ezért az egész mise zenei és tematilett volna nagy jelentősége an- kus mottója. Erre épülnek az
nak, ha legalább egy ilyen ki- egyes tételek, nagyon különemelkedő alkalomra, mint a böző módon, de stilárisan
NEK, született volna egy új egymással kommunikálva, és
himnusz, amit a magunkénak így hangzik el a közel negyérzünk, amit együtt tud éne- ven perces zene. Tizennégy
kelni ezer, tízezer, százezer tételből áll a mű, amelyben
ember, mindazok, akik össze- nemcsak az ordinárium és a
gyűlnek szeptemberben a pá- proprium tételei, hanem a
pai misén. Olyan jó volna, ha zsoltár, az alleluja és a Misokan lennének az alkotó egy- atyánk is benne van. A célom
házzenészek, akik Kovács Szi- az volt, hogy a szentmisén ellárdhoz hasonlóan teremtő hangzó minden egyes hang
módon nyúlnak az orgoná- meg legyen komponálva.
hoz, az egyházi repertoárhoz. Mintha az orgonába lenne beEz az, amit meg kellene tanul- kötve a kórus, a szólisták, de
nunk a gitáros kollégáinktól, maga a nép is, és az adott pilmert az orgonás repertoárt is- lanatban instruálni tudnám
mételgetni meddő dolog. Mi- őket. Az improvizációs kísérnél többet alkotunk egymást leteimből született ez a mise.
ösztönözve, annál nagyobb az Nem az örökkévalóságnak íresélye annak, hogy születik tam, mint egy Beethoven, sokegy-egy igazán kiemelkedő kal inkább azt szeretném,
minőségű mű. Ezt igaznak hogy az adott pillanatban
tartom a könnyű- és a ko- szóljon azokhoz, akik a tempmolyzenére, a világi és az lomban hallják.
egyházzenére is.
Stílusában a kompozíció
erősen merít a számomra leg– Július 31-én, Szent Ignác meghatározóbb zenei forráünnepén a Jézus Szíve-temp- sokból. A bachi ellenpont, a
lomban Mohos Gábor segéd- Max Reger-i harmóniavilág és
püspök pappá szenteli Jan- a bartóki virtus és hangok
csó Árpád jezsuita szerzetest. iránti kedv egyaránt tetten érA szentmisén mutatják be az hető benne.
Külön örömömre szolgál,
Ön Missa A.M.D.G. című
kompozícióját. Hogyan szü- hogy a Nemzeti Kulturális
Alap nagyvonalú támogatásáletett meg ez a mű?
nak köszönhetően olyan kivá– Régóta foglalkoztat a kér- ló művészek közreműködnek
dés, hogy azok a zenék, ame- a bemutatón, mint Szabó Balyeket a szentmiséken ját- lázs (mesterharmónium), Löszunk, stilárisan nagyon sze- kösházi Mária (szoprán),
dett-vedettek: itt egy kis sely- Nagy Bernadett (alt), Csapó
mes Szigeti Kilián, ott egy kis József (tenor), Najbauer Lómodális Dobszay, aztán vere- ránt (basszus), a Vass Lajos
tes Harmat Artúr-harmonizá- kamarakórus (művészeti veció… Nagyon érdekel, ho- zető Darázsdi Zita) és a Hold
gyan hangozna egy szentmi- kórus (művészeti vezető
se, ahol az elsőtől az utolsó Fehérváry Péter). Jómagam
zenéig minden koherens, pedig az orgonaszólót fogom
minden egy szálra van felfűz- játszani.
Bodnár Dániel
ve, kicsit a Wagner-operák
Fotó: Merényi Zita
mintájára. Amikor hozzá-
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győri Szent
Kamillus-templom oltárainak restaurálása és felújítása 2016 óta folyik.
A Szent Kamillt ábrázoló
kép, melyet Antonius
Capacci velencei festő készített 1780-ban, július
13-án került vissza a helyére. A plébánia hívei az
idei templombúcsút, Szent
Kamill július 14-i ünnepét
már a felújított oltárkép jelenlétében ünnepelhették.

A bencéseknél jártunk
A bencések rendszerint természetközeli helyeken alakították ki monasztikus életüket, a
Szent Mór Bencés Perjelség azonban Győr belvárosában találta meg a küldetését. A város főterén álló barokk épületcsoport szerves része a
megyeközpont életének, a rend fenntartásában működő gimnázium pedig a rendszerváltás óta a város meghatározó iskolája. Hogyan
találta meg a helyét és feladatát a rendházból
önálló közösségé vált perjelség? Erről beszélgettünk Sárai-Szabó Kelemen OSB perjellel.

Három évvel ezelőtt átfogó felújítási folyamat kezdődött a perjelségben. A bencés közösség felismerte a helyzetéből adódó előnyöket,
és a munkálatok során is arra törekedett, hogy
a belváros szívében álló rendház nyitottabbá
váljon. „Az épületünk zárt tömbjét szeretnénk
megnyitni az emberek felé, hogy ne erődnek
nézzen ki a ház. Meg akarjuk mutatni a bencés
nyitottságot, vendégszeretetet, és szeretnénk
közelebb engedni magunkhoz az érdeklődőket, jobban bevonni őket a közösségünkbe.”
Látogatásunkkor a felújításnak már látványos
eredményei vannak: megújult a rendház, és a
háromszáznyolcvan éves Loyolai Szent Ignáctemplom – Magyarország legkorábbi barokk
temploma – belső tereinek felújítása is a végéhez közeledik. Az orgona felújítása még hátra
van. Július 11-én, a rendalapító ünnepén SáraiSzabó Kelemen megáldott egy, Szent Benedeket és testvérét, Szent Skolasztikát ábrázoló
képet, amely a Szent Rozália-oltár felső részébe kerül majd. Az oltár építtetője Virgilio
Beccaria itáliai származású győri kereskedő. A
neobarokk festményt, amelyet tavaly készített
Győri Lajos festő-restaurátor és Hollósi Éva
grafikusművész, az oltár felső részében helyezik el egy, a II. világháborúban elpusztult alkotás helyére.
Hamarosan elkezdődik a munkálatok befejező szakasza: egyedülálló módon fogják kialakítani a templom tetőterét, amelyet a bencések szeretnének megnyitni, bárki számára elérhetővé tenni. Kiállító- és közösségi tereket
alakítanak ki itt.
Az utóbbi időben a helyiek és a Győrbe érkező turisták részéről is megnőtt érdeklődés a
győri bencések iránt. Sárai-Szabó Kelemen szívesen vezet csoportokat a rendházban. Nyáron Esti látogatás a győri bencéseknél címmel fogadja a vendégeket, és olyan helyekre is beviszi őket, ahová korábban csak a szerzetesek jutottak be – például a refektóriumba, a közösség impozáns barokk ebédlőjébe, amely a felújítással visszakapta régi fényét. A perjel úgy
tapasztalja, hogy a város partnerük ebben a folyamatban, és örömmel veszi, hogy a rendház
nyitottabbá válik. A szerzetesközösség jó
együttműködést alakított ki Győr művészeti
csoportjaival, az egyetemmel, a színházzal. Június és szeptember között a rendház
kvadruma és a Szent Ignác-templom is otthont
ad a Zenélő Udvarok című rendezvénynek, a
Győri Filharmonikus Zenekar koncertjeinek.
„A főtéren vagyunk, és a városlakók igénylik
a nyitottságot. Nem különülhetünk el, erősítenünk kell egymást” – fogalmaz a perjel.
A rendházhoz tartozó templom is fontos
helyszíne a város vallási életének. „Sok templom van a belvárosban, kiegészítjük egymás

munkáját. Mi népszerű keresztelő és esküvői
helyszín vagyunk. Különlegességünk a szép
liturgia.”
A Loyolai Szent Ignác-templom gazdag zenei életet mondhat magáénak. A kórust 2002ben Kelemen Áron OSB szervezte újjá. A repertoár kialakítása során a gregoriánra helyezte a hangsúlyt, emellett pedig 17. századi barokk műveket is énekeltek, tekintettel arra,
hogy ebben a korszakban épült a templom és
indult a bencés iskola. A kórus élete új lendületet vett, amikor tavaly a
gimnázium egykori diákja,
Bruckner Máté lett a vezetője. Az énekesek a gimnázium tizenkét-tizennyolc év
közötti fiú diákjai. „A vasárnap esti miséken énekelünk,
heti két próbát tartunk.
Nagy presztízse lett a kórusnak, a fiúk lelkesen jönnek”
– mondja a karnagy, aki régi
zene szakon végzett Hágában. A reneszánsz szerelmese, és erre a zenére a fiúk is
nagyon fogékonyak. 16. századi fakszimile kottát használnak, a kórustagok úgy
érezhetik magukat, mintha
1583-ban énekelnének. A kórus számára a miséken való
éneklés az első. Máté vallja,
hogy a szolgálat a fontos,
nem az előadás. Az egész liturgiát átszövi az ének.
„Igény van a minőségi zenére, megtelik a templom. Ismeretlen emberek
állítanak meg az utcán, és megköszönik a vasárnapi muzsikát” – mondja Kelemen Áron.
A Szent Mór Perjelség közösségében tizennégy szerzetes él: tizenegy örökfogadalmas és
három novícius. „Nagy öröm nekünk a három
fiatal. Mindegyikük a mi diákunk volt. Bizakodásra ad okot, hogy vannak jelentkezők. Ez
azt jelenti számunkra, hogy Isten gondoskodik
rólunk, segít, hogy tovább tudjuk vinni a
munkát.” A novíciusok Győrben kezdik meg a
szemináriumot. „Gyökerezzenek meg, érezzék, hogy idetartoznak, aztán később menjenek távolabb, hogy minél többet lássanak. Van
idejük. Egyszerű fogadalmas éveik után majd
gondolkodunk azon, hogyan tovább. A rend
tagjai a hittan révén mindenképpen jelen vannak az iskolában. A gyerekeknek ugyanis
szükségük van arra, hogy szerzetesek foglalkozzanak velük, hogy lássanak bennünket.
Nagy értéket képvisel, hogy közösségként tudunk jelen lenni a gimnáziumban. De az oktatáson kívül a szolgálat más területet is választ-

• Az elsődleges adatok sze-

rint közel 3000 ember életét
érinti közvetve vagy közvetlenül a Sellyén és környékén az
elmúlt napokban lezúdult jég.
A Katolikus Karitász országos
központja és a Pécsi Egyházmegyei Karitász közösen, öszszehangoltan nyújt segítséget
a következő időszakban, amihez most kapcsolódott a
Veszprém-Főegyházmegyei
Karitász is adományával.

és hogy számot kell adnia róla a vezetőnek és
a Jóistennek is. A perjelnek pedig az a feladata, hogy megfelelő körülményeket teremtsen a
munkához. Ezért Kelemen atya gondja a felújítás és a társadalmi kapcsolatok építése,
hogy mindennek meglegyen a helye az életükben.
„Sokfelé terjeszkedünk. A fő tevékenységünk továbbra is az oktatás-nevelés, de nem
szabad leragadnunk ennél. Egy bencés ház
sokszínűbb, a regula is megengedőbb, több
irányt kell adnunk a szolgálatunknak. Olyan közösség vagyunk, amelyben
sokféle embernek van helye. Korábban a rendháznak az volt a feladata,
hogy iskolát, tanári kart
tartson fenn. Az oktatásnevelés
hagyományát
megőrizve most át kell alakulnunk önálló, működő
közösséggé. Tiszteletreméltó örökségünk Pannonhalma, amely nyitott,
innovatív. Szinte mindannyian onnan indultunk,
megtanultuk ezt a szemléletet, és a magunk szintjén
meg is éljük. Úgy gondoBruckner Máté karvezető, Kelemen Áron OSB,
lom, megtaláltuk a saját
Sárai-Szabó Kelemen OSB
arcunkat, szerepünket itt,
hatják a szerzeteseink” – mondja Sárai-Szabó a belvárosban, és élni akarunk a lehetőségeKelemen.
inkkel. Itt és a hozzánk tartozó vidéki lelkésA perjel vallja, hogy feladata a bátorítás. Se- zségen, Vének községben lelkipásztori szolgítenie kell abban, hogy a közösség minden gálatot látunk el. A Széchenyi István Egyetagja kibontakozhasson, megtalálja az egyéni- temmel összefogva sörfőzdét nyitunk, ahol
ségét. Szent Benedek azt tanítja, hogy a vezető tanműhely is működik majd. Lipóton felkéra közösség atyja, akinek gondoskodnia kell ar- tek, hogy legyünk a két tanítási nyelvű általáról, hogy a gyermekei növekedhessenek. nos iskola fenntartója. Idén rekordszámú jeSzemlélnie kell őket és irányvonalat szabni ne- lentkező volt, két osztályt kell indítanunk. Jó
kik, de a többit hagyja rájuk. Bízzon bennük, az együttműködés a közelben élő orsolyita
higgyen abban, hogy előre fogják vinni a rájuk nővérekkel is. Lánykollégiumukban szinte
bízott feladatot. Kelemen atya ezt a szabadsá- már csak a mi diákjaink laknak, idősotthogot igyekszik megadni a közösség tagjainak. nukban rendszeresen gyóntatunk, áldoztaMindenki felelősséget vállal a munkájáért, el- tunk. Segítjük őket minden egyébben is, aholátja a szolgálatát, tudva, hogy az az ő dolga, gyan igénylik.”

• Ternyák Csaba egri érsek

áldotta meg július 17-én
a felújított felnémeti templomot ünnepi szentmise keretében. Prédikációjában a főpásztor az összetartozásra és az istengyermekség fontosságára
hívta fel a jelenlévők figyelmét. A felnémeti Palermói
Szent Rozália-plébániatemplom magasan a városrész fölé
emelkedik, hirdetve Isten dicsőségét az arra járóknak.

Az utóbbi években a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium is örvendetesen
megerősödött. Erről már Tóth István Konstantin OSB-vel, az intézmény igazgatójával
beszélgetünk. Szeptembertől hétszázhúsz tanulójuk lesz. Úgy megnőtt a létszám, hogy a
kormány a rendelkezésükre bocsátotta a
szomszédos Lloyd-palotát. A hat- és négyosztályos rendszerben oktató intézményben az
osztályok negyvenes létszámúak. Szinte nincs
lemorzsolódás, és a tanulmányi szint is kiemelkedő, ezt a versenyeredmények is igazolják. „Győrben a hatosztályos képzésnek
nagy a presztízse, akik ezt választják, nagyon elszántak. Aki hozzánk jelentkezik, az
kifejezetten egyházi iskolában akar tanulni.
A diákok jó családból jönnek, ahol érték a tanulás, ahol bátorítják, támogatják a gyereket.
Elégedett vagyok az iskolánkkal, sok mindenben előre léptünk. Az a feladatunk, hogy
megfeleljünk ennek a várakozásnak, nem
elég a hírnévből élni ” – mondja Tóth István
Konstantin.
Az igazgató szerint a közvetlen, családias
légkör vonzó, ez vezeti az intézménybe a diákokat. „Hozzám is bárki bejöhet, a diákok
többségének tudom a nevét. A matematika és
a fizika mellett filozófiát tanítok, így minden
végzőssel találkozom. A tanáraink között sok
a volt diákunk, visszajönnek, így nálunk
nincs hiány fiatal tanárból. Rangot jelent itt
tanítani, mert az ELTE gyakorlóiskolája vagyunk. A gimnáziumban hat szerzetes van jelen, igyekszünk mi tanítani a hittant, és meghatározni az iskola szellemiségét a tanárokkal együtt, akiknek szintén van kötődésük
hozzánk.”
A rövidesen elkészülő bencés épületegyüttes új lelkiségi, kulturális és turisztikai központ lesz Győr szívében. Elérhető közelbe kerül a szerzetesek élete, közösségi tere, és feltárul egy gazdag múlt: az előd, a jezsuita kollégium világa, valamint a 19-20. századi bencés
pap tanárok öröksége. Érdemes ellátogatni
ide!
Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita

