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Aki elhozta
Istent
Hegedűs Kolos aranymisés ferences
szerzetessel beszélgettünk
Egy tevékeny, küzdelmes, hitben elmélyült élet ajándéka: Hegedűs Kolos OFM augusztus 15-én tartotta
aranymiséjét. A szentendrei Ferences Gimnázium egykori igazgatóját, korábbi ferences tartományfőnököt
hivatásáról, papi ars poeticájáról kérdeztük.
– Hogyan indult a papi hivatása, miként formálódott Önben a belső döntés?
– Budapesten születtem 1945-ben, mélyen vallásos családba. Otthon mindig közösen imádkoztunk. Különösen
édesanyám volt imádságos lelkületű. Budapesten lettem elsőáldozó, a templom ettől kezdve meghatározó szerepet játszott az életemben, itt kezdtem ministrálni. Az oltár szolgálata mindig nagy lelki örömmel töltött el. Jézus közelsége
megérintett és áthatotta egész bensőmet. Mindezek érlelni
kezdték bennem a gondolatot, hogy pap szeretnék lenni.
Negyedik osztályos koromban a családom Markazra költözött, velünk egy időben érkezett oda Szabó Dávid atya is,
aki tréfásan „szalasztott barátnak” nevezte magát a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása miatt. Ő is jelentős
hatással volt a hivatásom kialakulására.
(Folytatás a 7. oldalon)

Növekedni
a csendben,
a jelenlétben Szent
József példájára
Betánia-napokat tartottak
Veszprémben
3. oldal

Befogadó,
megtartó közösségben

A szeretet sebei is
begyógyulnak

Lezárult a Kalazancius Mozgalom idei országos tábora

Madocsai Bea az AVE-kurzusról
és az elváltak helyzetéről

Ki volt Olivier
Maire, a meggyilkolt
francia pap?

A piaristák Kalazancius Mozgalmának
hazai szervezői Egertől nem messze,
Cserépváralja település határában augusztus 9. és 13. között rendezték meg
második országos táborukat ﬁatalok
számára, értékközvetítő, fejlesztő programokkal.

7. oldal

Kiss Gergely
olimpiai bajnok
és felesége
a görögkatolikus
ifjúsági
zarándoklaton

A piarista iskolákhoz kötődő, ifjúsági csoportokat összefogó Kalazancius Mozgalom
második magyarországi nagytáborában a rend
által fenntartott hét iskolából százhúsz diák
vett részt. A csoportokat harminc, többségében egyetemista önkéntes vezette.
Tavaly Balatonberényben nyaralhattak az

8. oldal

Fotó: Merényi Zita

iskolások, de a balatoni helyszín idén szűknek
bizonyult, olyan sokan jelentkeztek. A szervezők most az Egerhez közeli Cserépváralja határában, szintén gyönyörű természeti környezetben találtak helyet a tábornak.
A fiatalokat nap mint nap új élmények várták. Éjszaka a réten fekve, a csillagos égboltot
szemlélve imádkozhattak Teremtőjükhöz,
nappal átmentek a bogácsi strandra, vagy kiránduláson vehettek részt, megtekintették a
cserépváraljai várromot is. A hét többi napján
kreatív, fejlesztő közösségi programokat szervezett számukra a Kalazancius Mozgalom hazai csapata.
(Folytatás a 11. oldalon)

Ősszel a polgárilag elvált vagy külön élő szülőknek újra
lehetőségük nyílik arra, hogy AVE-kurzuson vegyenek
részt, amely segítséget nyújt számukra a trauma utáni
talpra állásban. Az Emmánuel közösség már több mint
két évtizede szervez ilyen három hétvégés lelkigyakorlatokat Madocsai Bea vezetésével. Vele beszélgettünk az elváltak helyzetéről, gyógyulásáról.

Gólyatábor extrákkal
A HEGY-en keresztény közegben indul az egyetemi élet

A Görögkatolikus Egyház
művészete
Pál József
Dantéról
TV: Ő és én
Emlékezés egy hajléktalan barátra

Fotó: Mészáros Ákos
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A HEGY nem más, mint egy gólyatábor,
amely a szórakozásról, az ismerkedésről
és a lelki gazdagodásról szól. Testi és
lelki feltöltődést kínáló program az
egyetemi élet küszöbén – keresztényeknek. Egy tábor, amit egyetemisták szerveznek egyetemistáknak a 2008-as alapítás óta minden évben, és amelyre már
ötször annyian jelentkeznek, mint az indulás évében. Augusztus 7-én Pécsi Rita
előadását hallgattuk meg a táborban.
A keresztény gólyatábornak a
dimbes-dombos tájon fekvő Bodajki
Falutábor ad otthont. Ideális táborhely ez, ahol két szállóépület, egy hatalmas, csarnokszerű közösségi tér,
szépen felújított mosdók, sportpálya
és óriási füves tér várja a fiatalokat.
Székely Dénes és Lőrincz Mónika, a

– Huszonkét éve tartanak Magyarországon AVE-kurzust a
gyermeküket egyedül nevelő, külön élő szülőknek. Az Egyház hogyan viszonyult ehhez a kezdeményezéshez?

két főszervező, valamint Kanyó Zita, a tábor
PR- és marketingfelelőse fogadnak, amikor
megérkezem. És mintegy kétszáz gólya várja
Uzsalyné Pécsi Rita előadását a párkapcsolatok témájában.
(Folytatás az 5. oldalon)

– Soha nem tapasztaltunk ellenkezést, bár az első években
kevésbé tudtak erről a lehetőségről. Általában én kerestem
meg egyházi személyeket. Bíró László püspök azonnal támogatott minket, Székely János és Udvardy György is szívesen
jöttek az alkalmainkra misézni, s ugyanígy más papok is. Ferenc pápa 2016-ban az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában a különleges helyzetű családok problémáira is kitért,
ekkor fokozott érdeklődést tapasztaltam a munkánk iránt. Udvardy György már megyéspüspökként hívott, hogy tartsunk
AVE-kurzust az egyházmegyéjében, de családközösségek, lelkigyakorlatos helyek is egyre többször kerestek meg bennünket. Legutóbb a pasaréti ferencesek hívtak minket.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Nincs más evangélium, csak Krisztusé!
Augusztus 4-én a délelőtti általános kihallgatást a VI.
Pálról elnevezett teremben tartotta a Szentatya. Folytatta Pál apostol Galatáknak írt leveléről szóló katekézisciklusát. Elmélkedésének középpontjában az evangélium
egyetlenségének témája állt (vö. Gal 1,6–8).
Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.
Testvéreim, jó napot kívánok!
Amikor az evangéliumról
és az evangelizációs küldetésről van szó, Pál fellelkesedik,
elragadtatja magát. Úgy tűnik,
nem lát mást, mint ezt a küldetést, amelyet az Úr rábízott.
Mindent ennek az igehirdetésnek szentel, és nincs más érdeke, mint az evangélium. Ez Pál
szerelme, Pál érdeke, Pál hivatása: a hirdetés. Sőt, azt mondja: „Krisztus nem keresztelni
küldött, hanem azért, hogy az
evangéliumot
hirdessem”
(1Kor 1,17). Pál egész létét úgy
értelmezi, mint meghívást az
evangelizálásra, Krisztus üzenetének megismertetésére, az
evangélium hirdetésére: „Jaj
nekem – mondja –, ha nem
hirdetem az evangéliumot”
(1Kor 9,16). A római keresztényeknek írva pedig egyszerűen így mutatja be magát: „Pál,
Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának
hirdetésére” (Róm 1,1). Ez az ő
hivatása. Röviden, tudatában
van annak, hogy Isten „elkülönítette” őt arra, hogy az evangéliumot eljuttassa mindenkihez, és nem tehet mást, mint
hogy minden erejével ennek a
küldetésnek szenteli magát.
Megérthetjük tehát az
apostol szomorúságát, csalódottságát, sőt keserű iróniáját
a galatákkal szemben, akik az

ő szemében rossz útra léptek,
mely odáig vezet, ahonnan
nincs visszaút: rossz útra tévedtek. Minden az evangélium körül forog. Pál nem a
„négy evangéliumra” gondol,
ahogyan mi ösztönösen rájuk
gondolunk. Amikor ugyanis
ezt a levelet küldi, még egyetlen evangéliumot sem írtak
meg. Számára az evangélium
az, amit hirdet, amit kérügmának, azaz igehirdetésnek
neveznek. Miről szól ez az
igehirdetés? Jézus haláláról és
feltámadásáról mint az üdvösség forrásáról.
Egyetlen evangélium, mely
négy igében fejeződik ki:
„Krisztus meghalt bűneinkért
az Írások szerint, eltemették,
és harmadnap feltámadt az
Írások szerint, és megjelent
Kéfásnak” (1Kor 15,3–5). Ez
Pál igehirdetése, az az igehirdetés, amely mindannyiunknak életet ad.
Ez az evangélium az ígéretek beteljesedése és a minden
embernek felkínált üdvösség.
Aki elfogadja, az kiengesztelődik Istennel, igazi gyermekként befogadást nyer, és örök
életet kap örökségül.
A galaták által kapott ilyen
nagy ajándék tekintetében az
apostol nem tudja megérteni,
miért gondolkodnak azon,
hogy egy másik „evangéliumot” fogadjanak el, talán egy
kifinomultabbat, intellektuálisabbat…, egy másik „evangéliumot”. Meg kell azonban je-

gyezni, hogy ezek a keresztények még nem hagyták el a
Pál által hirdetett evangéliumot. Az apostol tudja, hogy
még időben vannak ahhoz,
hogy ne tegyenek hibás lépést, de erősen, nagyon erősen figyelmezteti őket. Első érve közvetlenül arra mutat rá,
hogy az új misszionáriusok –
az újdonságot hirdető misszionáriusok – prédikációja nem
lehet az evangélium. Épp ellenkezőleg, ez az igehirdetés
eltorzítja az igazi evangéliumot, mert megakadályozza
őket abban, hogy elérjék a szabadságot – ez a kulcsszó! –,
amelyet a hitre jutás által szereztek. A galaták még „kezdők”, és érthető a zavarodottságuk. Még nem ismerik a
mózesi törvény bonyolultságát, és a Krisztusba vetett hit
elfogadása által keltett lelkesedésük arra készteti őket,
hogy meghallgassák ezeket az
új prédikátorokat, azzal áltat-

Szent II. János Pál ereklyéje
a terézvárosi templomban
Szent II. János Pál pápa-vérereklyét kapott ajándékba a budapest-terézvárosi
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia közössége. A relikviát Stanisław Dziwisz bíboros, nyugalmazott krakkói érsek adta
át a Horváth Zoltán plébános által vezetett négyfős küldöttségnek augusztus
4-én Krakkóban.
A terézvárosi Szent Teréz-templom bal oldali mellékoltárán a Czestochowai Fekete Madonna kegyképének egy másolata található;
fölötte a Pollák Mihály által tervezett oltár,
melynek oltárképe – Schöfft József alkotása –
Szent István királyt ábrázolja, amint felajánlja
a Szent Koronát a Mennyekbe Felvett Boldog-

asszonynak. Régóta itt imádkozzák hétfőnként, októberben pedig mindennap papok és
hívek együtt a rózsafüzért; péntekenként pedig az Irgalmasság rózsafüzérét.
Amikor 2014-ben, Irgalmasság vasárnapján
Ferenc pápa szentté avatta II. János Pál pápát
és XXIII. János pápát, a terézvárosi templom e
mellékoltárának két oldalára került a két szent
pápa szentképe, amely előtt azóta is sokat
imádkoznak a hívek.
A budapesti Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia imacsoportjának kezdeményezésére Horváth Zoltán István protonotárius kanonok, esperes, plébános levélben fordult II. János Pál
egykori titkárához, Stanisław Dziwisz bíboros,
nyugalmazott krakkói érsekhez, hogy küldjön
Szent II. János Pál-ereklyét a templom közösségének. A koronavírus-járvány okozta kényszerszünet után Dziwisz bíboros titkára telefonon jelezte, hogy a nyugalmazott érsek szívesen adná át személyesen a relikviát Krakkóban.
Horváth Zoltán atya – négyfős plébániai
küldöttség kíséretében – augusztus 4-én Krakkóba látogatott, hogy átvegye Stanisław Dziwisz bíborostól Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét a budapest-terézvárosi templom és
közösség számára.
A személyes találkozón a nyugalmazott
krakkói érsek többek között Szent II. János Pál
pápáról és a terézvárosi plébánia életéről beszélgetett a küldöttség tagjaival.
A vérereklyét a tervek szerint október 22én, Szent II. János Pál pápa emléknapján helyezik el ünnepélyesen a budapest-terézvárosi
Avilai Nagy Szent Teréz-templomban, a Jasna
Gorai Fekete Madonna kegyképe és II. János
Pál pápa szentképe közelében.

va magukat, hogy az ő üzenetük kiegészíti Pál üzenetét. De
ez tévedés!
Az apostol azonban nem
kockáztathatja, hogy kompromisszumokat kössenek ilyen
döntő jelentőségű kérdésben.
Evangélium csak egy van, az,
amelyet ő hirdetett; másik
nem létezhet. De vigyázzunk!
Pál nem azt mondja, hogy az
igazi evangélium az övé, mert
ő volt az, aki hirdette, nem!
Ezt nem mondja. Ez nagyképűség és dicsekvés lenne. Inkább azt állítja, hogy az „ő”
evangéliuma – ugyanaz, amelyet a többi apostol hirdetett
máshol – az egyetlen hiteles
evangélium, mert Jézus Krisztus evangéliuma. Ezt írja:
„Biztosítlak benneteket, testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől
való. Hiszen nem embertől
kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából” (Gal 1,11). Meg-

érthetjük tehát, miért használ
Pál nagyon kemény szavakat.
Kétszer használja az „anatéma” kifejezést, amely arra
utal, hogy távol kell tartani a
közösségtől azt, ami annak
alapjait veszélyezteti. Ez az új
„evangélium” pedig a közösség alapjait fenyegeti. Röviden, ebben a kérdésben az
apostol nem hagy teret az
egyezkedésnek: nem szabad
alkudozni.
Az evangélium igazságával
nem szabad alkudozni! Vagy
úgy fogadod az evangéliumot, amilyen, ahogyan azt
hirdették, vagy valami mást
kapsz.
Az evangéliummal nem lehet alkudozni! Nem köthetsz
kompromisszumot: a Jézusba
vetett hit nem alku tárgya, hanem üdvösség, találkozás,
megváltás. Nem adható olcsón!
A levél elején leírt helyzet
paradoxnak látszik, mert úgy
tűnik, minden érintettet jó
szándék vezet. Az új misszionáriusokra hallgató galaták
azt gondolják, hogy a
körülmetélkedés által még inkább megfelelnek Isten akaratának, és így még inkább tetszenek Pálnak. Szemlátomást
Pál ellenségeit az atyáktól kapott hagyományhoz való hűség vezeti, és úgy vélik, hogy
a valódi hit a törvény megtartásában áll. E legfőbb hűséggel szembeállítva igazolják a
Pálra irányuló célzásaikat és
gyanúsításaikat
is,
akit
unortodoxnak tartanak a hagyományok tekintetében. Maga az apostol teljesen tudatában van annak, hogy küldetése isteni eredetű – maga

Krisztus nyilatkoztatta ki neki! –, és ezért teljes lelkesedés
tölti el az evangélium újdonsága iránt, amely gyökeres újdonság, nem átmeneti újdonság: nincsenek „divatos”
evangéliumok, az evangélium
mindig új, az evangélium az
újdonság. Lelkipásztori aggódása arra készteti, hogy szigorú legyen, mert látja, milyen
nagy veszély fenyegeti a fiatal
keresztényeket. Röviden, a jó
szándékoknak ebből a labirintusában ki kell szabadulnunk,
hogy megragadjuk a legfőbb
igazságot, amely a legjobban
összhangban áll Jézus személyével, igehirdetésével, az
Atya szeretetének kinyilatkoztatásával. Ez fontos: tudnunk
kell megkülönböztetni!
Sokszor láttunk a történelemben, és látunk ma is olyan
mozgalmakat, amelyek a maguk módján hirdetik az evangéliumot, néha saját valódi
karizmáikkal, de aztán eltúlozzák, és az egész evangéliumot „mozgalommá” redukálják.
De ez nem Krisztus evangéliuma: ez a mozgalom alapítójának az evangéliuma, az
alapítónő evangéliuma, és ez
igen, kezdetben segíthet, de
végül nem hoz gyümölcsöt,
mert nincsenek mély gyökerei. Ezért Pál világos és határozott szava üdvös volt a
galaták számára, és üdvös
számunkra is. Az evangélium
Krisztus ajándéka számunkra,
ő maga az, aki kinyilatkoztatja. Ez az, ami életet ad nekünk.
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Kétórás kulturális műsor előzi
meg a pápai misét a Hősök terén

Kétórás kulturális műsor előzi meg Ferenc
pápa miséjét szeptember 12-én a Hősök
terén – közölte a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) sajtóosztálya
szerkesztőségünkkel.

A NEK-et lezáró, fél 12-kor kezdődő mise
előtt fellép az erre az alkalomra 82 énekkarból
szerveződött, 2100 tagú énekkar Sapszon Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagy
vezetésével.
A zenei fellépők között lesz Sena Dagadu
és Tóth Gabi énekesek, valamint a Jazzation
acappella együttes.
A felvezető műsorban elhangzik Kubik AnForrás: Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia na és Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színFotó: Topor Márta művészek tanúságtétele.

Az eseményen részt vesz továbbá a tokiói
paralimpiai játékokról hazatérő két sportoló,
Ekler Luca világcsúcstartó Európa- és világbajnok paraatléta és Dani Gyöngyi többszörös
paralimpiai ezüst- és bronzérmes vívó.
A felvezető műsorban elhangzik Kodály
Zoltán Budavári Te Deum című műve a Magyar
Állami Operaház Énekkara és Zenekara előadásában, Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényletével. Szólót énekel Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Megyesi Schwartz Lúcia, Boncsér Gergely és
Palerdi András operaénekesek.
A 2020 őszéről elhalasztott Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszust szeptember 5. és
12. között rendezik meg Budapesten.
Forrás és fotó: IEC2020.hu
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Növekedni a csendben,
a jelenlétben Szent József példájára
Betánia-napokat tartottak Veszprémben
A Nyolc Boldogság Közösség augusztus 6. és 8. között a
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán tartotta nyári
lelkigyakorlatos táborát, melynek fő témája Szent József
és az Eucharisztia volt. Csernai Balázs, a Nyolc Boldogság Papi Testvériségének tagja, aki a Veszprémi Főegyházmegyében szolgál, és Versegi Beáta Mária CB tartottak elmélkedést a lelkigyakorlatozóknak.
A Betánia-napok nyitott
minden korosztály számára:
gyermekektől idősebb testvéreinkig mindenki otthon érezhette magát a családbarát
programokon. A közösség liturgikus életébe is bekapcsolódtak, így péntek este a sab-

lőapja, Mária jegyese, azaz Mária férje, hiszen a kor társadalmában a férjének számított. Ő
volt az, aki vélhetően elsőként
kezébe foghatta az újszülött Jézust, mint ahogy a szentáldozásnál mi is a kezünkbe foghatjuk őt az Oltáriszentségben.

bat köszöntésébe, reggelente a
laudesbe, szombat este pedig
a feltámadási vesperásba. A
hétvégi napok a Testünk
temploma elnevezésű tornával, egyéni és vezetett szentségimádással indultak, majd a
délelőtt folyamán hangzottak
el az elmélkedések. Szombat
délután többféle műhelyfoglalkozásból választhatott a
százötven lelkigyakorlatozó: a
közösség arculatának megfelelően volt alkotóműhely, irodalmi műhely, táncműhely,
„Isten akarata” műhely és
bibliodráma foglalkozás.
Szombaton délelőtt Szent
Józsefre fókuszálva Csernai
Balázs Növekedés a csendben
címmel tartott elmélkedést.
Vasárnap Versegi Beáta Mária
nővér Növekedés a jelenlét által című tanítása Jézus nevelőapjáról és az Eucharisztiáról
szólt. Az alábbiakban ezt a tanítást ismertetjük.
*
Keresztény életünk egyik
fontos kérdése, hogy mi hogyan legyünk jelen Isten és
mások számára, illetve Isten
hogyan van jelen a mi számunkra – kezdte előadását
Beáta nővér.
Szent Józsefről tudjuk, hogy
ács volt, igaz ember, Jézus neve-

Beáta nővér az előadásának
első témájáként az álom és a
valóság kapcsolódását járta
körül. József életében sok
minden álommal kezdődött,
és ezen elcsodálkozhatunk,
mert saját racionális gondolkodásunk inkább azt sugallná, hogy álljunk két lábbal a
földön. Látnunk kell, hogy József álmait ugyanakkor mindig megelőzte a mérlegelés, ő
is emberileg a legjobb utat
szerette volna választani.
Ezekben a döntési helyzetekben igaz emberként gondolkodott és viselkedett: nem
akarta Mária szégyenét felfedni, tudott titkot tartani.
Miközben őrizte Mária szégyenének titkát, nem is sejtette, hogy egy sokkal nagyobb
titoknak az őrzője lesz. Az
álom Isten titkaiba vezette őt,
Isten megjelenésének és cselekvésének a színterébe, ugyanúgy, mint amikor Ádám álmában Isten cselekedett, annak oldalbordájából megteremtette Évát. József képes
volt Isten jelenlétét az álmokban befogadni, majd együttműködni vele.
A József álmában való és az
Eucharisztiában jelen levő isteni cselekvés párhuzamba állítható egymással. Egyrészt az

Eucharisztia is kifejti hatását
az életünkre, bár ezt sem tudjuk orvosi műszerekkel bizonyítani, mint ahogy József
számára is valós, de igazolhatatlan volt az álomban kapott
útmutatás. Másrészt nagyobb
titokban részesülünk, mint
amit érzékelni tudunk: az eucharisztiában egyszerre vagyunk az utolsó vacsora termében, a Golgotán, Emmauszban, és együtt vannak velünk az angyalok és a szentek,
ráadásul Krisztus testének
tagjaivá válunk azáltal, hogy
magunkhoz vesszük őt. Ugyanígy József is nagyobb titok
részese volt, mint amit fel tudott fogni, de befogadta Istent
azokba a dimenziókba is,

amiket ő már nem tudott
kontrollálni.
Viszont oda tudott hallgatni az álomban levő üzenetre,
és képes volt neki engedelmeskedni, nem hezitált.
Az önazonosság születése
volt a második téma. József
nevet adott a gyermeknek: ezzel a sajátjának ismerte el, illetve a névadással identitást
adott Jézusnak, miközben maga is apa lett, új önazonosságot kapott. Fontos megkérdeznünk magunktól: ki vagyok valójában? Mi segíti az
újjászületésemet? Mik a távlataim? – tette fel a kérdéseket
az előadó. – A hétköznapjainkban ugyanis sokszor azt tapasztaljuk, hogy eltévedünk

az önigazolás útvesztőjében,
nem csoda, ha rá szeretnénk
találni az önazonosságunkra.
Az Eucharisztia előtt rádöbbenünk, hogy a hozzánk
jövő Jézus tanúi és hordozói
lehetünk. Egymásban megláthatjuk azt is, kik vagyunk igazából, találkozhatok a másik
ember által a valós önmagammal. Jézus nem minősíti az
igazi énem, hanem távlatokat
ad nekem. Leglényegibb önmagammá Jézus által és a másik ember által válok – hangsúlyozta Beáta nővér.
Az előadás harmadik részében az álomról és az annak
hatására létrejövő cselekedetről volt szó. Irodalmi példákat
hozott Beáta nővér arról, mit

gondolunk e kettő kapcsolatáról. Boldizsár Ildikó mesekutató hangsúlyozza, hogy az álmokat későbbi életünk folyamán megvalósítjuk, tehát a
legmélyebb vágyainkat, álmaikat ápolnunk, éltetnünk kell.
Józsefnek is voltak álmai,
négyszer is álmodott, és mindegyik gyors cselekvésben valósult meg – hangsúlyozta
Versegi Beáta. Az esetek nagy
részében az álom útnak indította őt. Jézus nevelőapjától
megtanulhatjuk, hogyan hallgassunk az álmainkra, és felelősségteljesen hogyan induljunk el azok megvalósulásának útján. Beáta nővér kitért
arra is, hogy Józsefnek a hétköznapok forgatagában nem
nehezült el a szíve, képes volt
a változásra és változtatásra.
Sokszor azt gondoljuk,
hogy a hűség a változatlanságot jelenti, József életében mégis azt látjuk, hogy a hűség a
változásra való képességet, az
útnak indulás képességét jelentette.
A szentségek és az Eucharisztia bár megfoghatók,
konkrétak, mégis az örökkévalóság irányába vezetnek.
Hagyjuk magunkat kimozdítani a hétköznapok biztonságos keretéből, akár egy óra
imádságra! – buzdított Beáta
nővér. – A rituáléink biztonságából, keretéből is merjünk tovább lépni, elindulni!
A negyedik, záró témakör
a munka volt. József megtanította Jézust az ácsmesterségre,
aki megtanult jól bánni az
anyaggal, mielőtt a lelki küldetésére indult volna. De József nemcsak mesterségre tanította Jézust, hanem azt is
megmutatta neki, egy férfi hogyan van jelen a világban, hogyan viszonyul az anyaghoz,
kapcsolataiban miként van jelen, hogyan imádkozik. József
Jézus nevelése során átélte,
amit Keresztelő János is
mond: „neki nagyobbodnia,
nekem kisebbednem kell”.
Apaként kisebbedik, Jézus pedig növekszik – jó példa erre
az, amikor a tizenkét éves Jézust keresi József Máriával Jeruzsálemben, majd megtalálják a templomban.
Istenben való növekedésünk természetes útja a kisebbedés. Látnunk kell, hogy Isten maga is aláveti magát a
döntéseinknek, tiszteletben
tartja a szabad akaratunkat.
Kimozdulásra, útra lépésre
vagyunk meghívva, néha pedig arra, hogy visszamenjünk
oda, ahol utoljára találkoztunk Istennel. Térjünk vissza
újra meg újra az Eucharisztiával való kapcsolatunkhoz! –
zárta tanítását Versegi Beáta.
A vasárnapi szentmisét
Varga Attila szeged-csanádi
egyházmegyés pap, a közösség papi testvériségének tagja
mutatta be Szeidel Péter, a közösség tagja, a budapesti
Örökimádás-templom templomigazgatója koncelebrálásával. A háromnapos lelkigyakorlatot a jelenlevők tanúságtételeik megosztásával és körtánccal zárták.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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Sokan visszahúzódtak

Az Eucharisztia ünneplése
(108/2.)

Jn 6,60–69
Egyes tanítványoknak a visszahúzódás volt a
válaszuk Jézus „kemény beszédére”. Mi nem akarunk visszahúzódni, hanem arra készülünk, hogy
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából meghallgassuk Ferenc pápát, aki Magyarországon is teljesíti péteri küldetését, amely a
mindenkori pápa feladata: megerősíteni testvéreit
a hitben. Jézus Péter apostolnak mondta egyszer:
„Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet” (Lk 22,32).
Erre a péteri megerősítésre nagy szükségünk
van. Ahogy Jézus eucharisztikus beszéde után sokan visszahúzódtak, úgy ma is vannak, akik a világjárvány vagy egyéb okok miatt hezitálnak,
hogy részt vegyenek-e a pápai szentmisén. Pedig
a pápalátogatás különleges alkalom. Nem tudhatjuk előre, milyen lelki élményeket tartogat számunkra. Akik annak idején Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatásain részt vettek, megtapasztalták ezt az ő bátorító jelenlétében. Katolikus mivoltunk egyik legszebb megnyilvánulása a
pápához való hűségünk. Az elmúlt hónapokban
sok ellentmondásos hírt kaptunk, amelyek talán
elbizonytalanítottak bennünket. Mégsem lehetünk olyanok, mint azok a tanítványok, akik már
nem jártak Jézussal, amikor az Eucharisztiáról
mint az örök Élet kenyeréről beszélt (Jn 6,51).
Talán vannak, akik katolikus létükre lélekben
eltávolodtak a pápától, aki olykor keményen és
nem az elvárásainknak megfelelően fogalmaz.
Tisztítsuk meg elvárásainkat! Gondoljuk meg,
hogy ki látogat el hozzánk! Kit várunk? Talán egy
politikust vagy egy hírességet? Nem! A pápánkat
várjuk! Ne engedjük, hogy mindenféle szirénhangok eltorzítsák, és előre rossz fénybe helyezzék a személyét úgy, hogy amit nekünk mondani
akar, azt már meg se halljuk. Tekintsünk rá a hit
szemével! Egy katolikus ember a pápában nem
csupán egy egyházi vezetőt lát, hanem Péter utódát, aki azért jön, hogy megerősítsen bennünket a

hitben, az eucharisztikus Jézusba vetett hitünkben. A kongresszus fő célja az, hogy a világ számos országából összegyűlt keresztények közösségében és a magyar katolikusok lelkében tudatosítsa: keresztény életünk és az Egyház életének
egyik legfontosabb forrása az Eucharisztia.
Jézus kérdése visszhangzik az Egyház egész
történelmében, és ma nekünk szól: Ti is el akartok
menni? Ti sem akarjátok meghallgatni a kemény
beszédet? A hit elleni legnagyobb kísértés: formálisan elhagyni Jézust, vagy lélekben kilépni az
Egyházból. Mindig lehet indokot találni arra,
hogy miért húzódjunk vissza, miért távolodjunk
el. Németországban például azért lépnek ki sokan
az Egyházból, mert nem akarnak egyházi adót fizetni. Arra, hogy miért legyünk hűségesek, miért
maradjunk meg Jézus mellett, a legszebb és legigazabb választ Péter apostol adta meg a mai
evangéliumban, amikor Jézus a tizenkettőt kérdezte: „Ti is el akartok menni?” Péter válaszolt:
„Uram, hová mennénk, az örök élet igéi nálad
vannak” (Jn 6,68-69). Máskor pedig háromszor is
megvallotta, hogy miért követi őt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek” (Jn
21,15–17). Az apostol két vallomása arra emlékeztet minket, hogy nekünk is újra és újra meg kell
vallanunk a hitünket és Jézus iránti szeretetünket.
Ha csak tehetjük, akkor személyesen is vegyünk
részt a kongresszuson, és tegyünk tanúságot katolikus hitünkről.
Ferenc a mai Péter, most ő mondja ki mindanynyiunk nevében: „Uram hová mennénk, az örök
élet igéi nálad vannak.” Mi pedig csatlakozzunk
hozzá örömmel, és szeptember 12-én menjünk el,
hogy lássuk Pétert, mert ahol Péter, ott az Egyház,
és ahol az Egyház, ott fúj a Lélek. „Cum Petro et
sub Petro.” Csak Péterrel és Péter fősége alatt maradhatunk katolikusok!

A Te Deum laudamus kezdetű himnusz 18–19. verseinek szentírási alapja a
24. zsoltár mellett a 110. zsoltár. E két zsoltár kapcsolatát szemlélteti, ha egymás
mellé állítjuk a két kiemelt szövegrészletet: „Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a
dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya?
Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be
a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya”,
valamint „Szólt az Úr az én Uramnak: »Ülj
az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad
zsámolyává teszem.« (…) Jobbod felől az Úr
áll, királyokat tipor össze haragjának napján.
Ítéletet tart a nemzetek között (…).”
Az eddigiek alapján világosan látható,
hogy az ősegyház számára Jézus felmagasztalása az Atya jobbjára a Krisztusmisztérium feltámadás–mennybemenetel témájába tartozott. Ugyanakkor az Újszövetség lapjai is világosan alátámasztják, hogy
mennybemenetelével Jézus nem hagyta el
tanítványait, hanem velük van „mindennap, a világ végéig” (Mt 28,20b). Emellett
a mennybemenetel–jelenlét–visszatérés témakörének kapcsolatát erősíti Szent Pál tanításának tanúságtétele: „Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek! Is-

A HÉT SZENTJE

Szent Bertalan
Augusztus 24.

Ternyák Csaba

Bertalan az Úr tizenkét apostolának
egyike volt, de nagyon keveset tudunk
róla. Már a neve körül is nehézségek
vannak, mert a négy apostolnévsorban
Fülöp mellett szerepel Bertalan néven,
János evangéliumában pedig ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de
Nátánael néven. Valószínűnek látszik,
hogy a Bertalan – ami a Bartholomeus
vagy Bartalmaj, azaz Talmai fia magyarosított formája – a családi, a Nátánael
pedig a személyneve. Az ilyen kettős elnevezések akkoriban gyakoriak voltak.
Apokrif iratok tudósítása szerint
Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja. Más hagyomány azt is tudni véli, hogy Indiában is megfordult missziós útja során.
Ereklyéi a VI. században Lipari szigetére kerültek. 938-ban III. Ottó császár Beneventóból Rómába vitette őket,
ahol a Tiberis szigetén templomot épített az apostol tiszteletére. E szigeten a
pogány Rómában a gyógyítás istenségének, Asclepiusnak volt a szentélye. A
keresztény Rómában Bertalan lett a
gyógyítások égi pártfogója.
Az összetört bálvány Legendája szerint Bertalan Örményországban talált egy
templomot, amelynek bálványát gyógyító erővel ruházták fel.. Ez a bálvány tudott beszélni, és minden hozzá folyamo-

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (34.)

merje meg mindenki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van!” (Fil 4,5)
Az Emberfia eljövetele üdvtörténeti folyamat, amelynek beteljesedésekor „Ő átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez, azzal az erővel, amellyel hatalma alá vethet mindent” (Fil 3,21; vö. Kol 3,1–4; 2Tessz 1,7).
Az ítélet témája itt kapcsolódik az Úr
mindent beteljesítő eljövetelének témájához: „Mert nem azért küldte Isten a Fiút a
világba, hogy elítélje a világot, hanem
hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz
benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem
hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt
az Isten egyszülött Fia nevében” (Jn 3,17–
18). Ilyen értelemben a Jézus Krisztusba
vetett hit (vö. Lk 1,11) és bírói szerepe öszszekapcsolódnak: „Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a
holtak bírájává rendelt. Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által
mindenki elnyeri a bűnök bocsánatát, aki
csak hisz benne” (ApCsel 10,42–43).
Az Egyház hitvallásainak szentírási
alapjai mellett a keresztény gondolkodók
elmélkedései is fontos adalékot nyújtanak
a Te Deum laudamus-himnusz krisztológiai
verseinek megértéséhez.
Sztankó Attila

A szent Eucharisztia felmutatása a bizánci litur- golgotai Kereszt tövében vagyunk, amikor részt
giában a nyugatitól eltérő módon történik, ugyanis veszünk a Szent Liturgián.
A pap felajánló mondata azzal fejeződik be,
nem két, egymás után következő mozzanatban,
hanem egyszerre végzi a pap. A következő előírás hogy „mindnyájunkért és mindenekért” történik
szól erről a liturgikonban az alapítási szavak után: a felajánlás. A Szent Liturgián jelen lévő hívek tel„Az áldozópap jobbjába veszi a diszkoszt, baljába jes mértékben átélhetik, hogy értük történt és töra kelyhet, s keresztbe tett karokkal felmutatja a ténik a szent cselekmény. A pap önmagát is beleszent testet és vért e szavak kíséretében: Tieidet a érti, a híveket is belefoglalja az imájába. Megvalótieidből néked ajánljuk fel mindnyájunkért és min- sul az Eucharisztia egyesítő ereje. Ugyanakkor a
denekért.” Megfigyelendő, hogy az előírás már a személyek után a dolgokra is vonatkozik a fel„szent testről” és a „szent vérről” szól, holott majd ajánlás: „mindenekért”. Az előkészületi szertarcsak az ezután következő epiklézisben fogja kérni tásban is erről volt szó: az egész világért ajánlotta
a pap a Szentlelket, hogy vigye végbe, tegye teljes- fel a pap az áldozatot. Az evangélium pedig alátámasztja ezt a gondolatot: „úgy szerette Isten a visé a szent adományok átlényegítését.
Ezt a felajánlást tehát már nem úgy végzi a lágot, hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16). Jépap, mint az előkészületi szertartásban tette. A zus Krisztus az egész világot akarta megváltani és
proszfereinből itt anaferein lett: a felajánlásból áldo- az üdvösségbe vezetni, hogy megváltói művével
zatbemutatás. Az üdvgondozásnak az előtte csen- újjáteremtse az eget és a földet (Iz 65,17), amit a
desen imádkozott részét jeleníti meg, ami a ke- látnok is felidéz: „új eget és új földet láttam” (Jel
21,1), hogy megvalósuljon a mennyei Jeruzsálem
reszttől az újraeljövetelig tart.
A „tieidet a tieidből” kifejezéssel teszi ezt a (Jel 21,2). Mindazonáltal vigyázni kell, mert a
dó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Berpap. Annak fényében értelmezhető ez leginkább, megváltás nem automatikus. Jézus vérének ontátalan belépett a templomba, nagyon sok
amit a hívekért szóló harmadik, „Senki sem mél- sa elméletileg mindenkiért történt, de a gyakorlatbeteg tartózkodott ott, és áldozatot akartó” kezdetű ima végén mondott Jézus Krisztus fe- ban csak azon sokakért érvényesül, akik azt elfotak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bállé: „te vagy a feláldozó s aki feláldoztatol, az elfo- gadják. Tehát a szabad akarat szükséges hozzá.
vány egyszer csak felkiáltott: hagyjátok
gadó s aki kiosztatol”. Úgy lehet ezt egyszerűbIvancsó István
az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem,
ben megfogalmazni, hogy Jézus Krisztus maga az
nehogy az én szenvedéáldozat bemutatója és egysemből is részesedjetek,
ben az áldozat tárgya; ő maAUGUSZTUS 26., CSÜTÖRTÖK mivel Bertalan lánca megAUGUSZTUS 22., ÉVKÖZI 21.
ga az áldozat elfogadója és
(Izsó, Natália, Tália) – 1Tessz 3,7–13 – kötöz engem – majd ezer
egyben a kiosztója is a szent- VASÁRNAP (Boldogságos Szűz Mária
Mt 24,42–51.
királynő,
Boglárka,
Menyhért)
–
Józs
darabra tört. Az apostol
áldozásban. Így válik értheAUGUSZTUS 27., PÉNTEK – közbenjáró imádságára
24,1–2a
15–17.18b
(A
választott
nép
tővé, hogy a „tieidet”, vagyis
Szent Mónika emléknapja (Gáspár, pedig az összes jelenlévő
az Eucharisztiában megvaló- megígéri, hogy az Úr lesz az Istene, és
Cézár) – 1Tessz 4,1–8 – Mt 25,1–13.
beteg meggyógyult.
suló
áldozatodat,
a mindig őt fogja szolgálni.) – Ef 5,21–32 (A
AUGUSZTUS 28., SZOMBAT –
házastársak
látható
egysége
nagy
titok:
az
Útja közben elért Po„tieidből”, vagyis a megválSzent Ágoston püspök és egyház- linius királyhoz is, akitói műved egészéből álló ál- apostol Krisztusra és az Egyházra vonattanító emléknapja (Hermina, Elmár) – nek a leánya lelki betegdozatodat ajánlja fel a pap. koztatja.) – Jn 6,60–69 (Uram, kihez men1Tessz 4,9–11 – Mt 25,14–30.
jünk?
Az
örök
élet
igéi
nálad
vannak!)
–
ségben szenvedett. MegItt is nyilvánvalóvá válik,
AUGUSZTUS 29., ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP (Keresztelő gyógyította, majd hirdethogy egy áldozat és egy Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend: Ho 146 – ÉE 591, Ho 146 –
Szent János vértanúsága, Beátrix, Szabina) – MTörv 4,1–2. te a királynak az evangéáldozatbemutató van: maga ÉE 190, Ho 122 – ÉE 597, Ho 103 – ÉE 200.
6–8 (Tartsátok meg pontosan és lelkiismeretesen az Isten paranc- liumot, úgyhogy az megAUGUSZTUS
23.,
HÉTFŐ
–
Limai
Szent
Róza
szűz
emléknapja
Jézus Krisztus, az örök fősait!) – Jak 1,17–18.21b–22.27 (A tanítást váltsátok tettekre!) – tért, egész házanépével
pap. A Szent Liturgiában és (Rózsa, Bence) – 1Tessz 1,2b–5.8b–10 – Mt 23,13–22.
Mk
7,1–8.14–15.21–23 (Isten parancsa fontosabb, mint az ősök együtt megkeresztelkeAUGUSZTUS
24.,
KEDD
–
SZENT
BERTALAN
APOSTOL
a szentmisében nem megishagyománya.)
– Zsolozsma: II. zsoltárhét – Énekrend: Ho 229 dett, sőt később püspök
ÜNNEPE
(Aliz,
Detre)
–
Jel
21,9b–14
–
Jn
1,45–51.
mételjük az áldozatát, haAUGUSZTUS 25., SZERDA – Szent Lajos vagy Kalazanci Szent – ÉE 591, Ho 229 – ÉE 142, Ho 126 – ÉE 594, Ho 274 – ÉE lett belőle.
nem megjelenítjük: a tér és
idő korlátait ledöntve a Tit- József áldozópap emléknapja (Patrícia) – 1Tessz 2,9–13 – Mt 23,27–32. 361.
L. K.
kos Vacsora termében és a

A hét liturgiája
B év

(Folytatás az 1. oldalról)
2008-ban két pannonhalmi
bencés diák, Daubner Lóránt
és Simkó Zsolt ötlete alapján,
Pákozdi István plébános, valamint a Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai
Lelkészség támogatásával indult útjára a HEGY, amelyet
minden évben egykori gólyák
szerveznek az egyetemi életet
megkezdő társaiknak. A gazdag programot kínáló esemény mára már országos ismertségnek örvend. Idén hatvanhárom egykori gólya segíti
az ötnapos rendezvény lebonyolítását. „Az első HEGY katartikus élmény volt. Szeretném ezt megteremteni a mai
gólyáknak is” – így magyarázza Zita, hogy miért vállalja a
tábor szervezésével járó rengeteg munkát.
„A HEGY gólyatábor. Itt lehet lazának lenni, jól érezni
magunkat, ismerkedni, de
mindezt másképpen tesszük,
mint más, hasonló táborokban. Úgy, hogy nem adjuk fel
azokat az értékeket, amelyek
fontosak számunkra” – idézi
fel Pécsi Rita neveléskutató a
gyerekei élménybeszámolóját,
akik szintén megjárták a
HEGY-et.
Székely Dénes hangsúlyozza, hogy ez a tábor nem lelkigyakorlat, hanem a szórakozás, a kapcsolatteremtés lehetőségét kínálja keresztény fiataloknak, akik szeretik a lelki
programokat, és akik számára
fontos egymás mélyebb megismerése. Talán éppen a lelkiség és a szórakozás közötti
egyensúly teszi olyan vonzóvá a HEGY-et, és az, hogy fiatalok szervezik fiataloknak.
„Emberközeli a tábor.
Nem azért vagyunk együtt,
hogy csak igyunk és bulizzunk. Szeretnénk valami többet adni ennél, valami jó érzést mindenkinek. Ehhez
hozzátartozik, hogy jobban
megismerjük egymást. Itt barátokat szerzünk, és úgy
kezdjük az egyetemet, hogy
már nem vagyunk egyedül” –
mutatja be Dénes és Mónika
a rendezvény célját, amit a
szervezők már az alapításkor
lefektettek, és azóta is változatlan.
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Gólyatábor extrákkal
A HEGY-en keresztény közegben indul az egyetemi élet
sunk. Ehhez meg kell erősödnünk a saját hivatásunkban
férfiként és nőként, majd pedig elindulni egymás felé.
A jelenlegi helyzet a neveléskutató szerint azért veszélyes, mert a csoportnyomás a
szexus területén is felül tudja
írni a saját meggyőződésünket. Az igazodási kényszer tíz
és harminc éves kor között a
legerősebb, abban az időszakban, amikor a leginkább keressük önmagunkat. Kísérletek is
igazolják, hogy ennek a külső
hatásnak akkor vagyunk a leginkább kiszolgáltatva, ha nincs
mellettünk támogató, megerősítő közeg. „Ha van közösséged, társad, akkor ki tudod
vonni magad a befolyásolás
alól, és képes vagy vállalni a
saját meggyőződésedet” – mutatott rá az előadó a közösség
fontosságára.
Mónikától megtudom, hogy
a lelki programok közül nagyon kedveltek az imaestek, a
zenés-énekes és a csendes alkalmak. Idén Csépányi Gábor,
Riesz Domonkos és Forgács
Balázs papok érkeznek a táborba lelki beszélgetésekre és
szentgyónásra, illetve misét
tartani a fiataloknak. Bemutatkoznak itt különböző közösségek is, lehetőséget kínálva a
gólyáknak arra, hogy bekapcsolódjanak a szolgálatukba.
Idén Uzsalyné Pécsi Rita
neveléskutató és Dabóczi Kálmán, a 72 Tanítvány Mozgalom elnöke tart gondolatébresztő előadást, amit kiscsoportokban dolgoznak fel a táborozók. A programnak fontos része az információs fórum is, ahol az ország különböző egyetemeiről érkezett
felsőbb évesek segítik fiatalabb társaik indulását.
Gazdag a sportélet, van foci, kosárlabda, méta, partizánjáték, és kényeztetésképpen
még masszázsra is lehetőség
nyílik. A kiscsoportoknak a
mindenkori
kerettörténet
alapján megalkotott városjá-

ték ad feladatokat. Az esték a
tábortűzről, az éneklésről, a
színjátszásról és a táncról
szólnak, majd a táborzáró bálban csúcsosodik ki a program.
Ilyen a HEGY. Aki elmegy, ezzel a megerősítő közösségi élménnyel kezdheti meg az
egyetemet, és biztosabb lábakon áll majd az ismeretlenben. Aki pedig kimarad, az
bánni fogja – köszön vissza a
lényeg a sok-sok élménybeszámolóban.
„Fontos az egyetemi lét. Találjátok meg magatokat mint
nő és férfi, és találjatok egymásra! – fogalmazott Pécsi Rita a párkapcsolatokról szóló
előadásában. – Olyan korban
élünk, amely ember voltunkra
hivatkozva az egyformaságunkat hangsúlyozza. A mai
tömegtársadalomban nem érték az egyéniség, a korszellem
az uniszex jelleget állítja előtérbe. Azt halljuk, a biológiai
nem lényegtelen, viszont van
legalább százféle egyenértékű
nemi irányultság. Holott identitásunk legmélyebb gyökere,
hogy férfiként vagy nőként fedezzük fel magunkat.”

Az előadás megmutatta,
honnan és hogyan jutottunk
idáig. A teremtéstörténetből
világosan kiderül, hogy egymás kedvéért születtünk. Különbözőek vagyunk, és kiegészítjük egymást. Isten a saját
képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és csak
együtt vagyunk képesek arra,
hogy tökéletességet alkos-

Pécsi Rita úgy tanított párkapcsolatról, hogy az ember
biológiájából kiindulva mutatta meg, milyen sajátosságok
jellemzik a nőt és a férfit. Ezek
ismerete jelentősen elő tudja
segíteni a saját nemi identitás
megerősödését, valamint a két
nem közötti megértést.
Már fogantatásunkkor eldől, hogy férfinak vagy nőnek

születünk. Egyenlőek vagyunk, de nem egyformák –
mondta a kutató, és bemutatta
a különbözőségeinket meghatározó sajátosságokat, amelyek az agy és a test felépítésében mutatkoznak meg. Ezek a
különbségek meghatározóak,
a sikeres párkapcsolat alapja,
hogy ismerjük ezeket. Számos
konfliktus és párkapcsolati kudarc forrása, ha úgy vagyunk
jelen egy kapcsolatban, hogy
nem vesszük figyelembe ezeket a sajátosságokat. Pécsi Rita
sok példával, saját életéből
vett történetekkel, képekkel,
filmbejátszásokkal és humorral fűszerezett előadása elnyerte a hallgatóság tetszését.
A HEGY résztevőinek nagy
többsége egyházi iskolából érkezik Bodajkra. Egyetemi életük kezdetén kilépnek abból a
viszonylagos védettségből és
zártságból, amit a család, az
iskola, a plébánia teremtett
számukra az addigi életükben. Pécsi Rita szerint az új
közegben is meg kell találnia
a helyét a fiatalnak. „Fontos,
hogy igyekezzen olyan társakhoz csatlakozni, akikkel közös
értékeket vallanak.
Keresse az értékrendjével
harmonizáló
programokat, amilyen például a színház, a sport, a tánc,
egy kellemes sörözés,
kávézás, pizzázás.
Azok a tevékenységek a jók, amelyekért
nem kell feladnia önmagát, amelyek közben nem kell úgy
éreznie, ez nem az ő
világa. Legyenek a fiatalok a közösség kovászai. Erre azonban
egyedül nem szabad
vállalkozni. Kellenek
a társak, a hátország,
az a közeg, ahol a fiatal teljesen otthon
érezheti magát” – fogalmazott
az előadó.
Ezt a hátországot és a kezdő lendületet sok-sok fiatal
megkaphatja a HEGYEN.
Akik a most kezdődő új tanévben érettségiznek, azoknak
már most érdemes gondolniuk erre.
Trauttwein Éva
Fotó: Trauttwein Albert

Búcsúi ünnep keretében áldották meg
a felújított pitvarosi templomot
Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök augusztus 8-án búcsúi hálaadó szentmise keretében megáldotta
a felújított pitvarosi Nagyboldogasszony-plébániatemplomot. Az ünnep során átadták az egyházközség, majd
az önkormányzat idei kitüntetéseit.
A templomot 1949. április
4-én szentelték fel Nagyboldogasszony tiszteletére, hiszen a pitvarosi magyarok
nagy többsége a felvidéki
Gútáról származott, ahol a
templom szintén a Nagyboldogasszony titulust viselte.
Az épületet az évek során
részlegesen több alkalommal
felújították. 2013-ban megújult a teljes homlokzat, illetve
átalakították az előtetőt. A
legutóbbi pályázati támogatásnak köszönhetően a kivitelező kicserélte a tetőhéjazatot,
az épület talajvíz elleni szigetelését pedig úgynevezett falátvágásos technikával oldotta
meg. Ezzel egy időben felújították a külső lábazatot, a

templom padlózata szigetelést
és új kerámiaburkolatot kapott. Megújult a teljes villamoshálózat, az elektromos
energiát napelemes rendszer
biztosítja, az épület fűtését és
hűtését hőszivattyús rendszer
működteti. Ez a Szeged-Csanádi Egyházmegye első klimatizált temploma.
A felújítás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap támogatásával és hazai
központi költségvetési támogatásból, mintegy ötven millió
forintból valósult meg.
A búcsúi szentmise keretében átadták a Kiss Ferenc-díjakat. Az elismerést Fekete Jánosné, Török Istvánné, Horváth Csabáné és Oláh Kálmán

vehette át. Fiala Gyulánénak és
Gőgh Károlynak posztumusz
ítélték oda a kitüntetést. A díjat
Pitvaros hajdani plébánosáról
nevezték el, aki 1948 és 1962

között szolgált a településen.
A liturgia után a Petőfi téren az önkormányzat ünnepségével folytatódott a program. Idén két helyi házaspár

ünnepli az ötvenedik házassági évfordulóját: Wirth Pétert
és feleségét, valamint Székely
Miklós Józsefet és feleségét
Radó Tibor köszöntötte a kép-

viselő-testület nevében. Pitvaros díszpolgára 2021-ben Lehoczki Anna, a Pitvarosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke lett. Az önkormányzat köszöntötte az idén
nyugdíjba vonuló pedagógusokat, Bertáné Kecskeméti Katalin iskolaigazgatót, valamint
Szüllőné Cződör Máriát és
Danyiné Gőgh Évát, akik évtizedeken át oktatták és nevelték a pitvarosi diákokat.
Az ünnepségen avatták fel
a második világháborús pitvarosi hősök emléktábláját is,
melyet a Majó család kezdeményezésére és gyűjtése segítségével a család és az önkormányzat közösen készíttetett.
A táblát Csonka Zsuzsanna
evangélikus lelkész és Kasuba
Róbert katolikus plébános áldotta meg.
Forrás: Szeged-Csanádi
Egyházmegye
Fotó: Kovács Erika
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Az a sajátunk igazán,
ahogyan szenvedünk
Szent Lőrinc vértanúra emlékeztek Pécsen
„Az élet legnagyobb súlya a szenvedés, és hogy
Szent Lőrinc vértanú emléknapján, augusztus 10-én búcsút ünnepelt a nevét viselő és a hogyan szenvedek. Mindenki elszenvedi az életet
Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő és elszenvedi a halált. Nem az különböztet meg
bennünket, hogy mennyi szenvedésünk van, haSzent Lőrinc Gondozóotthon.
nem az, hogy hogyan szenvedünk: ugyanazt a
Szücs Attila András, a pécsi intézmény igazga- szenvedést, ugyanazt a keresztet hogyan viselem
tója köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a el. Szent Lőrinc szembenézett az életnek fiatalon
gondozóotthon negyedszázados fennállásának el- történő nagy szenvedésével. De hogy lehet? Csak
múlt másfél éve olyan kihívásokkal szembesítette, lélekkel, csak szívvel, lelki erővel. Ezért tudott méltósággal élni és méltósággal meghalni.”
amelyekkel még soha nem találkozott.
Végezetül a megyéspüspök arra buzdított, hogy
„Köszönöm munkatársaimnak a kitartást és a
türelmet, hogy a nehezített körülmények között is ne akadályozzon meg minket a szenvedés a szeretörekedtek arra, hogy saját otthonuk ellátása mel- tetben. „Biztatom Önöket jó szívvel, hogy merjelett lakóink is biztonságban legyenek.
Mindent megtettek annak értekében,
hogy a gondozóotthon falai várfalakká váljanak, amelyek kizárják a veszélyeket és megóvják a bent élőket.
Bízom benne, hogy a nehéz időkben
a hit ereje, a munkatársak gondoskodása kötőszövetként tartotta egyben
otthonunkat, s ezek az erőfeszítések
a jövőben is gyümölcsözőek lesznek”
– fogalmazott a gondozóotthon vezetője.
Beszédének végén Szücs Attila
András igazgató Szent Lőrinc vértanú közbenjárását kérte.
Lőrinc a legjelentősebb római vértanúk között kapott helyet. Sírja felett
bazilika áll, amely egyike Róma hét fő templomá- nek szeretteikkel, egymással beszélni a szenvedés
nak. A szegények védőszentje, mert diakónusként legnagyobb próbatételéről, a halálról.
Szent Lőrinc vérét ontotta, ezért vagyunk pirosaz ő gondozásuk volt a feladata – a szegényeket az
Egyház kincseinek nevezte. A tűzoltók, szakácsok ban. Az emberi élet titka a vége. Ha nem merek,
(és mindazok, akik tűzzel dolgoznak) is védőszent- nem tudok beszélni az élet legfontosabb részéről, a
jükként tisztelik, mert tüzes rostélyon égették meg legnagyobb dologról – a halálról –, akkor az egész
nem ér semmit. Üres marad. Segítsenek a szerette258. augusztus 10-én.
A búcsúi szentmisét Felföldi László pécsi me- iken! Segítsenek a gyerekeiken! Mondják el: »Kögyéspüspök mutatta be. A főpásztor kiemelte: „Az szönöm, hogy vagytok! Meg fogok halni, de ez az
ember életének célja, hogy mindig tanuljunk. Most élet rendje és természete.« Ők nem mernek erről
Önök, az itt lakók a szenvedést, a csöndet, a be- beszélni. A legnagyobb szenvedés a gyászban,
zártságot tanulják. Minden életszakasznak megvan hogy anyukával, apukával nem tudtam erről beaz az feladata, amit meg kell tanulni. Aki nem ta- szélni. Ez nem az ő feladatuk, ez az Önök feladata.
nulja meg annak az időnek a feladatát, a krízisét, Kérem, legyenek erősek és bátrak, nagy-nagy szeaz nagyon nagyot szenved. Szent Lőrinc egy tanít- retettel segítsenek azokon, akik a szívükben vanvány, aki az életet tanulta Krisztustól. Azt akarta, nak. Csak ezzel tudják saját és az ő életüket biztonságosabbá, valóságosabbá tenni. Így erősítsen benhogy az életének biztonsága és ereje legyen.”
Homíliájában a pécsi megyéspüspök egymás nünket Szent Lőrinc példája, üzenete, hogy a minszolgálatáról is beszélt, melynek a szeretet az alap- dennapi szenvedéseinket el tudjuk viselni, és tudja. „Szent Lőrinctől a szolgálatot is tanulhatjuk. Aki juk egymás keresztjét kölcsönösen segíteni.”
A szentmise után Máté Márta, az otthon egyik
nem tanulta meg, hogy az élet egy szolgálat – ott
ahol vagyunk, családban, munkában –, az nagy lakója szavalt; majd Kotvász Zsófia énekművész
szenvedést okoz magának, mert elsősorban önma- koncertjére került sor. Az ünnepség szeretetvenga életét teszi nehézzé” – mondta Felföldi László, dégséggel zárult a gondozóotthon udvarán.
majd a gondozóotthon munkatársainak szolgálatáForrás: Pécsi Egyházmegye
ra is kitért, hangsúlyozva, hogy nem mindegy, honFotó: Harasztovics Arnold
nan veszünk energiát a munkához, szolgálathoz.

2021. augusztus 22.
Miskolci Egyházmegye

Negyedszázados
papszentelési évfordulókat
ünnepeltek
1996. augusztus 6-án szentelte áldozópappá Keresztes Szilárd püspök a
Miskolci Egyházmegye két papját,
Thodory Ferencet és Stefán Zoltánt
Nyíregyházán. Mindketten jelenlegi
szolgálati helyükön adtak hálát az
elmúlt huszonöt évért Úrszínváltozás ünnepén, augusztus 6-án.
Thodory Ferenc Sajópetriben parókus,
ide érkezett az ünneplő közösség: paptestvérek, családtagok, helyiek, környékbeliek és a korábbi szolgálati helyekről érkezett hívek. A liturgián a Szent Efrém
Férfikar egészítette ki a kántori szolgálatot. A Szent Liturgia elején Szarka József,
Anita tisztelendő asszony édesapja megáldotta leányának Ferenc atyával huszonöt éve kötött házasságát.
A liturgián Demkó
Balázs atya mondott homíliát. A papság feladatairól elmélkedve az ünnepen felolvasott evangéliumi szakasszal (Mt
17,1–9) kapcsolatban tette föl a kérdést: „Van-e
annál szebb, mint Isten
szeretetéről tenni tanúságot?” A papok – és velük együtt az általános
papság – ezzel a tanúságtétellel egyben prófétai cselekedetet is vállal,
mert hitből kell megtenni az első lépéseket, ahogyan Péter is cselekedte:
Isten szavára kiment és
kivetette a hálót. „Egy szempillantás alatt
nyilvánvalóvá válik, hogy Isten mennyire
szeret minket, még méltatlanságunkban is
átérezzük, hogy Istennek gondja van az
emberi sorsokra. Ezt, az emberi sorsokat
bízza a papságra” – mondta Demkó Balázs.
Egyházi és világi munkatársak sora köszöntötte a jubiláló Ferenc atyát és feleségét; a sajópetri Hazavárlak Tanoda diákjai
énekekkel készültek. Ferenc pápa áldását
Juhász Géza elsőhelynök tolmácsolta.
*
Stefán Zoltán néhány éve került a 2001ben alapított miskolc-szirmai parókiára. A
papi jubileumra eljöttek egykori évfo-

lyamtársai, valamint a Miskolci Esperesi
Kerület papjai és más pap barátai.
Ünnepi beszédet Grunda János esperes mondott, aki Zoltán atya ifjú éveiben
Miskolcon tevékenykedett. Grunda János
a pap munkáját a hídépítőhöz hasonlította: hidat épít ég és föld között, Isten és
ember között. Feladata Krisztus útján járni, és továbbadni Isten áldását. Ezt a feladatot csak jó kedvvel, lelkesedéssel és
örömmel lehet teljesíteni, ahogy ezt Zoltán atya is teszi – fogalmazott az esperes.
Hozzátette: ma a pap akárhova kerüljön
is, mindig missziós területen van. Minden
egyes helyen külön meg kell találni, honnan indulunk, és merre tartunk.
Grunda János atya említést tett a papcsalád tagjainak közös felelősségéről is.
Stefán Zoltán atya és Krisztina tisztelendő

asszony házassága tanúságtételként állhat
mások előtt, hogy ma is lehet hitben és
hűségben kitartani egymás mellett.
A Ferenc pápa áldását közvetítő oklevelet Galambvári Péter nyújtotta át. A
Miskolci Esperesi Kerület nevében Papp
András köszönte meg azt a tizennégy
évet, amivel Zoltán atya a szirmai közösséget szolgálta, az új templom első
parókusaként.
Az egyházközség mellett a Cursillo közösség tagjai is kérték Isten áldását Stefán
Zoltán atyára és családjára.
Forrás és fotó:
Miskolci Egyházmegye

Urunk színeváltozása búcsút ünnepeltek Győr-Újvárosban
Augusztus 7-én, szombaton
ünnepelte a győr-újvárosi egyházközség a templom titulusának búcsúját, melynek alkalmából Veres András megyéspüspök mutatta be az ünnepi
szentmisét, majd megáldotta a
nemrég restaurált kegyképet.
Urunk színeváltozásának ünnepén Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való isteni dicsőségének felragyogását ünnepeljük. Jézus
három apostolát felvitte a Táborhegyre, ahol színében teljesen elváltozott előttük, ruhája ragyogott,
mint a hó. Péter apostol, aki jelen
volt ennél a csodás eseménynél,
megjegyzi Jézusnak: „Uram, jó nekünk itt lenni.”
Idén az Urunk színeváltozásaplébánia két jubileumot is ünnepel:
185 évvel ezelőtt, 1836. augusztus 6án tették le a templom alapkövét;
180 évvel ezelőtt, 1841. szeptember
12-én pedig Isten házává szentelték
fel. Ezért e búcsúi szentmise hálaadás is volt az elmúlt 180 év minden
kegyelméért.
E dupla jubileumi évben a hívek
adományából átfogó restaurálásban
részesült a templom legfőbb éke, az

Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe,
melyet ezen az ünnepi szentmisén
áldott meg Veres András püspök.
A kegyoltáron számtalan ezüst
fogadalmi ékszer és hálatáblák sokasága jelzi a csodás fizikai és lelki
gyógyulások emlékét.
A szentmise előtt a hívek rózsafüzért imádkoztak az Újvárosi Szűzanya pártfogását kérve, 18 órakor
pedig harangzúgás közepette, a püspök, a papság, a kispapok és ministránsok ünnepélyes bevonulásával
kezdődött meg a hálaadó búcsúi
szentmise. A szentmisén koncelebrált Schmatovich János prépost-kanonok, nyugalmazott teológiai professzor, aki 1994 és 2000 között a
templom plébánosaként szolgált;
Lukácsi Zoltán kanonok, prorektor,
teológiai tanár, a templom jelenlegi
plébánosa; Benkó Attila kórházlelkész pedig a gyóntatószékből kapcsolódott be a liturgiába.
A szentmise zenei szolgálatát a
templom énekkara látta el, az egyházközségből származó Horváth
Csaba papnövendék vezényletével.
Felhangzottak többek között Halmos László Szent Norbert miséjének
tételei, az Ecce Sacerdos, valamint
Horváth Csaba Laudate Dominum cí-

mű kórusműve. Orgonán közreműködött Somfai Elemér, szólót énekelt
Máté-Schmid Alexandra.
Veres András püspök szentbeszédében Urunk színeváltozása ünnepéről elmélkedett. Elmondta,
hogy napjainkban is nyomon követhető egyfajta „színeváltozás” az emberek között.
Nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy minél inkább Jézushoz hasonuljunk, az ő színébe öltöz-

ködjünk bele – hangsúlyozta az ünnepi szentmise szónoka.
A legszentebb áldozat végén a
templom plébánosa köszönetet
mondott mindazoknak, akik anyagi,
fizikai és szellemi munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ünnepük felejthetetlen legyen.
Lukácsi Zoltán kanonok a kegykép restaurálása kapcsán elmondta,
hogy templomépítő plébánosuk,
Hetsey József (1804–1861) a kegykép

és a keret közötti részbe elrejtett egy
levelet 1857-ben. A latinul írt levélben elmeséli azt, hogy mennyi áldozat révén épülhetett fel a jelenlegi
templom, valamint leírta a kegykép
történetét. A templomépítő plébános
levelének végén utódához szól, akit
arra biztat, hogy továbbra is terelgesse az újvárosi nyájat Isten felé: Te
pedig, kedves utódom, kövess engem és emlékezz rám, aki talán a te
szentmiséd erejéből fogok üdvözülni! Béke veled!”
A méltóságteljes ünnepi szentmise áldása után a hagyományokat
folytatva a megyéspüspök, a papság
és az asszisztencia levonult a sok
csodát tevő Újvárosi Szűz Máriakegyképhez. Veres András ekkor áldotta és szentelte meg a restaurált
képet, majd a hívekkel együtt imádkoztak a kegykép előtt. Újra felajánlották Máriának városrészüket, egyházközségüket, családjaikat és az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket.
A jubileumra kisméretű másolatok, szentképek készültek a kegyképről, amelyekből minden jelenlévő kapott egyet.
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Vaday Tamás

Aki elhozta Istent

(Folytatás az 1. oldalról)
– Felelős megbízatásokat kapott az élete során, volt igazgató, tartományfőnök. Mi jelentette Önnek a legnagyobb örömet, és melyek voltak a legnehezebb feladatok, amelyekkel
szembe kellett néznie?
– 1978-ban kaptam az igazgatói megbízatást a szentendrei Ferences Gimnáziumban,
majd 1988-ban tartományfőnökké választottak. Mindkét
kinevezés hasonló feladatokkal és felelősséggel jár. Az
igazgatói megbízatás azt igényelte, hogy a gimnázium tanárait tantestületté, közösséggé fogjam össze. A tartományfőnökség szintén közösséget volt hivatott teremteni,
és azt Assisi Szent Ferenc
szellemében szolgálni, megőrizni. Tartományfőnökként
és igazgatóként az örömöm
akkor teljesedett ki, amikor
mindkét közösség szépen és
gyümölcsözően működött.
Azonban nemcsak örömök
értek minket, hanem nehéz
feladatok is, melyek mind
megoldásra vártak. Helyezések a gimnáziumban, vezetői,
tanári kinevezések. Az 1989es rendszerváltás után tartományfőnöki intézkedések történtek, többek között rendházak visszavétele, a szétszóratásban élő szerzetes testvérek visszahívása a rendbe, a
kárpátaljai misszió létrehozása, az erdélyi provincia novíciusképzésének felvállalása, a
Szent Angéla iskola privatizálása, 1996-ban hosszú szünet
után a Városmisszió újraindítása. Ez idő alatt Kozármislenyben az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösséget is megalapítottuk.
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Hegedűs Kolos aranymisés ferences szerzetessel beszélgettünk
ovis misék hosszú sorozata.
„Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket” – mondta Jézus
(Lk 18, 16). Nagy megelégedettség és lelki öröm volt számomra látni és tapasztalni,
hogy évről évre egyre nő „a
sok kis zsivajgó lurkó” tábora. Valóban nagyon sok szeretetet, türelmet és odafigyelést
kívánt a velük való foglalkozás, amit útravalóul visznek
magukkal egy életen át. Egy
alkalommal levittem az ovis
misére a szobámban lévő sé-

Urunkat. Megható volt látni,
hogyan fejezik ki együttérző
szeretetüket a sérült, szenvedő Jézus iránt. „Ha meg nem
változtok, és olyanok nem
lesztek, mint a gyermek, nem
mentek be a mennyek országába” (Mt 18, 3).
– Ön szerint mi az, amire a
leginkább szükségük van a
mai világban élő embereknek, és mire napjaink lelkipásztorainak?
– Vajon mit hozott Jézus a
mai világban élő ember számára? A történelem során mi,
emberek újból és újból azt
gondoltuk, hogy Jézusnak
meg kellett volna hoznia az
aranykort. Ő nem hozott világbékét, jólétet mindenkinek.

Hegedűs Kolos OFM augusztus
15-én, Nagyboldogasszony
ünnepén mutatott be hálaadó,
koncelebrált misét pappá
szentelésének ötvenedik
évfordulóján, a Szent István első
vértanúról elnevezett budapesti
Országúti ferences templomban

– Gyermek- és fiatalkorom
példaképei és későbbi papi
hivatásom meghatározó alakjai voltak Tasy Ferenc apát úr,
Dávid atya és Aladár atya ferences szerzetesek. Felnéztem
rájuk, mert a nehéz történelmi időkben is mindvégig hűségesek tudtak maradni Jézushoz. Amit hirdettek, azt
meg is élték, és életükkel tanúsították. Kedvenc szentem
Szent János apostol és evangélista, akinek a nevére kereszteltek. Ő az a tanítvány,
akit Jézus szeretett, és édesanyját is rábízta. Íme a te Fiad, íme a te Anyád (vö. Jn 19,
26–27). Az Úr hosszú élettel
ajándékozta meg a szeretett
– Voltak, vannak-e példaké- tanítványt, időskorában is
pei, kedves szentje, s ha igen, folyton azt ismételgette: Fimi az, ami megragadja Önt acskáim, szeressétek egymást!
bennük?

– Mi a papi ars poeticája, milyen lelkületű a jó lelkipásztor Istennel és az emberekkel
kapcsolatban?
– Papi ars poeticám? „Nem
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15, 16). Ezt az örök
érvényű jánosi idézetet választottam ötven évvel ezelőtt
papszentelésem jelmondatául, és aranymisés szentképeimen is ez szerepel. Szent János evangélista istenszeretetéről az első levele tanúskodik: a szeretet abban mutatkozik meg, hogy nem mi szerettük Istent, hanem előbb ő
szeretett minket, és elküldte
Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket (vö. 1Jn 4, 10–

11.19). Ha Jézus kiválasztott
engem,
akkor
szeretett,
mindmáig szeret, és erre az
egyetlen válaszom csak a viszontszeretet lehet.
– Életének későbbi éveiben
sokan úgy ismerhették, mint
aki jól bánik a kicsikkel az
ovis miséken. Rendkívüli türelemmel fordul feléjük. Mi
lehet a titka, hogy a sok kis
zsivajgó lurkó között olyan
nyugodtan misézik?
– Gyakorló lelkipásztori
életemben elérkezett az a pillanat, amikor elgondolkodtam azon, hogyan gondoskodjam az óvodások és a kisiskolások lelki táplálásáról.
Ekkor határoztam el, hogy
vasárnapi misét fogok tartani
nekik. Így vette kezdetét az

rült corpust, amely ma is az
ágyam fölött található. Nagy
becsben őrzöm, hiszen szeretett rendtársam háborús hagyatékaként került hozzám.
Feszülten vártam, milyen hatást vált ki a gyermekekből a
sérült Krisztus-szobor látványa. – Megsimogathatom? –
kérdezte egy vállalkozó szellemű fiú. – Sajnálom Jézust,
szeretem a beteg Jézust, szegény Jézus, szeretlek Jézus –
mondta. A többiek is felbátorodtak, s ezután mindannyian
meg akarták érinteni sebzett

De ha nem egy jobb világot
hozott, akkor mit? A válasz
egészen egyszerűen így hangzik: Istent. Azt az Istent, aki
Ábrahámon kezdve Mózesen
és a prófétákon át fokozatosan
fedte fel arcát. Végezetül idézem XVI. Benedek pápát, aki
A názáreti Jézus című trilógiája
első kötetének első fejezetében
írja: „Az embereknek és a lelkipásztoroknak egyaránt Isten
kell. Őt hozta meg Jézus.”
Körössy László
Fotó: Merényi Zita

Ki volt Olivier Maire, a meggyilkolt francia pap?
Franciaország nyugati részén,
Saint-Laurent-Sur-Sèvre-ben
gyilkolták meg Olivier Maire
atyát, a montfortánusok tartományi elöljáróját augusztus
9-én reggel. A hatvanéves Olivier Maire atya holttestét a
csendőrök találták meg.
A La Croix katolikus lap információi szerint a gyilkosságot az a ruandai születésű Emmanuel Abayisenga
követte el, aki a nantes-i székesegyházban 2020 júliusában történt gyújtogatás elsőrendű gyanúsítottja. A
negyvenéves férfit, aki 2012 óta él
Franciaországban, a nantes-i eset
után végül szabadon engedték. A továbbra is igazságügyi felügyelet
alatt álló, 2022-re kitűzött tárgyalására váró férfinak a montforti atyák
közössége adott menedéket, amelynek a meggyilkolt pap is tagja volt.
*
Olivier Maire a montforti misszionáriusok (Mária Társasága) tartományi elöljárójaként szolgált SaintLaurent-sur-Sèvre-ben, a kongregáció rendházában; a közösségük fogadta be a gyilkosság gyanúsítottját,
Emmanuel Abayisengát.
Olivier Maire 1961-ben született a
kelet-franciaországi Besançonban;
1986-ban tett ünnepélyes fogadalmat
a montforti misszionáriusoknál, majd
1990-ben szentelték pappá. A Luçoni
Egyházmegye honlapja szerint évekig Afrikában, majd Rómában szolgált. Biblikus, aki rendalapítójuk írásai mellett különösen szerette az egy-

házatyákat és a patrisztikát, s mindemellett pszichológiát is végzett.
Közkedveltek voltak az általa vezetett lelkigyakorlatok. Az egyik lelkigyakorlat egy résztvevője Olivier
atya rendelkezésre állását emelte ki,
a figyelmes meghallgatást, a közös
imádság és hálaadás mélységét. Egy
másik résztvevő az imádságok mellett az Olivier Maire képviselte mélységet és egyszerűséget hangsúlyozta.
A KTO francia katolikus televízió
2016-ban készített vele interjút, a
Mária Társasága alapítója, Grignon
Szent Lajos halálának 300. évfordulója alkalmából.
Saint-Laurent-sur-Sèvre-ben, a róla elnevezett bazilikában nyugszik
Grignon Szent Lajos, akihez több
kongregáció alapítása is köthető; II.
János Pál pápa 1996-ban látogatta
meg a települést.
2020. október 11-én Olivier Maire
mondott beszédet a szentmisén, melyen Boldog Marie Louise Trichet
Saint-Laurent-sur-Sèvre-be érkezésének évfordulóját ünnepelték. Jézusról nevezett Marie Louise Grignon
Szent Lajossal együtt alapította meg
a Bölcsesség Leányai nevű betegápoló női rendet. Olivier atya kiemelte:
„Marie Louise mindannyiunknak
azt mondaná ma reggel: osszátok
meg másokkal az életeteket! Másokkal osztozva éljetek, ne tékozoljátok
el életeteket magányosan, elszigetelten, védekezve a világtól, védekezve
másoktól – a vírustól kell védeni magatokat, nem a többi embertől. …
Merjünk leülni másokkal és testvéri-

esen osztozni, merjünk leülni a szegényekkel, a kirekesztettekkel, azokkal, akiket az emberiség elutasít!”
François Jacolin luçoni püspök
augusztus 9-i közleményében úgy
fogalmazott, Olivier Maire a nagylelkűség, a jótékonyság vértanújaként
halt meg.
*
A francia belügyminiszter, Gérald
Darmanin jelentette be augusztus 9én, hétfőn, hogy meggyilkolták Olivier Maire-t. A francia püspöki konferencia (CEF) és a francia szerzetesi
konferencia (CORREF) közös közleményt adott ki a nap folyamán,
melyben arról is tájékoztattak, hogy
a gyanúsított, akit nem sokkal eze-

lőtt engedtek ki a pszichiátriáról egy
hónap gyógykezelés után, Olivier
atyánál lakott a gyilkosság idején.
Yannick Le Goater ügyész úgy nyilatkozott, a rendőrség nem tekinti
terrorcselekménynek a gyilkosságot.
A francia sajtó – többek között a
La Croix katolikus lap – információi
szerint az elkövető, aki feladta magát a rendőrségen, ugyanaz a ruandai származású Emmanuel Abayisenga, aki a 2020-as nantes-i székesegyházi gyújtogatás elsőrendű vádlottja. Az ügyvédje szavai szerint fizikai és mentális értelemben egyaránt problémás negyvenéves férfi
önkéntes gondnokként dolgozott a
nantes-i katedrálisban.

Egyes sajtóforrások tudni vélik,
hogy a férfi 2016-ban Ferenc pápával
is találkozott, a La Croix egy fotót is
közzétett, melyen tudomásuk szerint
éppen Abayisenga köszönti a Szentatyát egy audiencián, melyen a társadalomból kirekesztett emberek
vettek részt a Vatikánban. A Fratello
elnevezésű francia szervezet az irgalmasság éve alkalmából kezdeményezte a nagyszabású eseményt,
melyre mintegy háromezer hatszáz
rászoruló érkezett Franciaországból,
Lengyelországból és Rómából. Abayisenga, aki 2012-es Franciaországba
érkezése óta egy keresztény közösségnél élt, egy nantes-i csoporttal érkezett Rómába – véli a La Croix.
A katolikus lap úgy tudja, a ruandai menekült férfi nem kapott menedékjogot Franciaországban, ahonnan
2016-ban, 2017-ben, majd 2019-ben is
kiutasították. A nantes-i tűzvész
után őrizetben tartották, idén májusban óvadék ellenében engedték szabadon, azzal a feltétellel, hogy rendszeresen jelentkezik a hatóságoknál,
és a Saint-Laurent-sur-Sèvre-i közösségnél lakik. A La Croix szerint június 20-án Olivier Maire atya a rendőrséggel tudatta, hogy Abayisenga el
akarja hagyni a közösséget, ekkor
szállították be egy pszichiátriai intézetbe, ahonnan július 29-én engedték vissza a szerzetesekhez.
Forrás: Catholic News Agency;
Fotó: Vatican Media;
Fordította:
Verestói Nárcisz

8

CSALÁD

2021. augusztus 22.

Mozgásra teremtve
Kiss Gergely olimpiai bajnok és felesége a görögkatolikus ifjúsági zarándoklaton
Immár tizenkilenc éve szervezi meg nyári ifjúsági zarándoklatát a hazai Görögkatolikus Egyház. Az idén augusztus 9. és 14. között megrendezett program második napján
mintegy húsz kilométert gyalogoltak a ﬁatalok. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval és feleségével, Kissné Valkai Annával is találkozhattak.
Évről évre fiatalok százai
vállalkoznak arra a nem kis
kihívásra, hogy elgyalogoljanak – idén Debrecenből indulva – a máriapócsi kegyhelyre.
Domokos Zsolt, a Hajdúdorogi Főegyházmegye ifjúsági referense és diakónusa tizenhárom éve szervezője és résztvevője a zarándoklatnak. Augusztus 11-én a szülővárosába, Hajdúdorogra vezethette a
résztvevőket.
A mai tinédzserek valóban
nem szoktak ekkora távokat
gyalogolni, a wellness korszakában a hálózsákban alvás egy
kívülállónak szinte már érthetetlen” – mondta Domokos
Zsolt, hozzátéve, hogy ennek
ellenére vannak évről évre
visszatérő résztvevői az ifjúsági zarándoklatnak. „Őket még
a pandémia sem tarthatja viszsza attól, hogy eljöjjenek. Hála
Istennek, évközben is sokaknak mesélnek az élményeikről,
megosztják azokat a közösségi
oldalaikon, így mások is kedvet kapnak az úthoz. Öröm,
hogy idén hetvenen csatlakoztak újonnan” – fogalmazott.
Szólt arról is, hogy vannak,
akik útkeresőként vesznek
részt az egyhetes programon.

Nem biztos, hogy rögtön rátalálnak a Jóistenre, de már az is
siker, ha nyitottak maradnak a
hit kérdéseire, és idővel tudatos keresztény válhat belőlük.
„Senkit nem akarunk megtéríteni. Nekünk ez a hitünk,
ezt szeretnénk átadni, de ez a
folyamat nem lehet »izzadságszagú«. Az sem baj, ha valaki nem nevezi magát kereszténynek, ha ettől függetlenül
is képes ezen értékeknek mentén élni az életét” – tette hozzá
diakónus.
A hét egyik jeles vendége
Kiss Gergely háromszoros
olimpiai bajnok vízilabdázó és
felesége, Kissné Valkai Anna
volt.
A találkozót a papok és a
zarándokok fociderbije előzte
meg, amelyen Kocsis Fülöp
érsek-metropolita ezúttal kapusként mutatkozott be az ifjúságnak.
A strand focipályája ezután nézőtérré alakult át: itt
hallgathatták végig a fiatalok
a sportolóházaspár „sikersztoriját”. Talán nem túlzás így
nevezni Kiss Gergelyék történetét, hiszen nemcsak a karrier, hanem a magánélet terén is
követendő példa az övék.

A házaspárt Obbágy László
kérdezte huszonkét éve töretlen szövetségükről, a gyereknevelésről, sportolói örömökről és nehézségekről. Gergely
és Anna közvetlen hangon,
szívesen felelt minden kérdésre.
Mint mondták, két ember
találkozásáért a Jóisten a felelős, és nagyon hamar kiderült
számukra, hogy nagy kincs ez
az adomány. Az elmúlt huszonöt évben soha fel sem merült bennük, hogy mással,
máshogyan is élhetnének, és
nagyon remélik, hogy az előttük álló évek tovább erősítik
majd a szövetségüket. Tizenkilenc évesen találkoztak először, és már néhány hónap
után tudták, hogy egymással
képzelik el a jövőt. Csak azért
vártak három évet a házasság-

kötéssel, hogy érettebben fogadjanak örök hűséget egymásnak.
Mindig az éppen előttünk
álló feladatokat próbáltuk
megoldani, a nehézségekre
pedig nem problémaként tekintettünk, hanem megoldandó kihívásként. Úgy néz ki,
hogy ez a recept jól bevált a
huszonöt év alatt” – mesélte
Anna, aki már a kapcsolat elején bizonyította az alkalmazkodóképességét, hiszen fel
kellett adnia a főiskolai tanulmányait ahhoz, hogy Gergely
Nápolyban játszhasson. Ezt
egyáltalán nem bánta meg,
mert kis halasztással ugyan,
de végül minden gond nélkül
megszerezte a diplomáját.
A házaspárnak három
gyermeke született, akiket a
keresztény értékrend szerint

igyekeznek nevelni. Viktória
tizennyolc, Patrícia tizenöt,
Olívia ötéves.
Három olimpiai aranyérmét Gergely háromgyermekes
édesapaként szerezte. Mint
mondta, már egészen kis korában tudta, hogy az ötkarikás játékok bajnoka akar lenni, és bevallása szerint mindig
a nagyobb célok, kihívások elérésében volt jobb, mint a kisebb feladatok megoldásában.
„Úgy gondolom, nektek
nem kell magyarázni, mit jelent hinni valamiben, valakiben. Mi sportolóként elsősorban egymásban, a csapategységben hittünk, de nagyon.
Aki mindent megtesz a céljai
eléréséért, és alázattal, nagy
koncentrációval, lelkesedéssel
teszi a dolgát, nem csak úgy
csinálgatja, annak tartalmas,
sikeres pályafutása lesz. Ezzel
párhuzamosan azonban kötelessége szerénynek maradni.
Kifejezetten bűn és gyarló dolog nagyképűvé válni, hiszen
nagyon hamar visszakerülhet
az ember a padlóra” – hangsúlyozta a bajnok, és azt javasolta a fiataloknak, ne elégedjenek meg azzal, ha kitűnő bizonyítvánnyal zárják a tanévet, hiszen szeptemberben az
ellenőrző megint üres lesz, és
újabb ötösökkel kell megtölteni. Szerinte az is nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja
az arany középutat, és „ne cipelje a kudarc miatti szomo-

rúságot, sem pedig a siker miatti önteltséget”.
A beszélgetés végén Kiss
Gergely méltatta a magyar
olimpiai küldöttség Tokióban
elért sikereit, és hozzátette,
annak még inkább örül, hogy
a versenyszintű sportolás egyre népszerűbb hazánkban.
A Nagy Sportágválasztó
szóvivőjeként ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy
nem kell mindenkinek élsportolónak lennie, de a rendszeres mozgás mindenki életében
nélkülözhetetlen.
„Általában az olimpiai élményeimről szoktak kérdezni,
én azonban most már egyre
többet beszélek a szabadidősportról, arról, hogy túrázni,
evezni, futni, úszni, kerékpározni, konditerembe járni elengedhetetlen. Aktívnak kell
lenni. Az olimpián erőtől, izmoktól duzzadó emberek versenyeznek. Ez nem véletlen,
hiszen a Jóisten úgy teremtett
meg minket, hogy izmaink
vannak, alapvetően mozgásra
vagyunk teremtve, nem ülésre. Ez a home office világ és a
»homo telefonikusz« nem az,
amit a jövőben látni szeretnék” – magyarázta Kiss Gergely, akinek a zarándokok is
tehettek fel kérdéseket a találkozón.
Forrás és fotó:
Hajdúdorogi
Főegyházmegye

Nektek kell megtenni az első lépést!
Boldog Ceferino emlékünnepe Szátokon
Augusztus 9-én, Boldog Ceferino halálának 85. évfordulóján Szátokon találkoztak a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs hálózata
által fenntartott napközis foglalkoztatókba járó gyerekek. A közel
hatvan gyerek és önkéntes segítőik játékos közösségi programokkal
emlékeztek meg a cigánypasztorációs központ névadójáról, a romák
patrónusaként is tisztelt spanyol lókereskedőről. Az ünnep szentmisével zárult.
A közösségi ünnepet Dúl Géza, a
Váci Egyházmegye cigánypasztorációs referense nyitotta meg. Azért
jöttünk össze, hogy megtapasztaljuk
Isten szeretetét – emlékeztette az
egyházmegye öt településéről – Szátokról, Kállóról, Vanyarcról, Dejtárról és Becskéről – érkezett közel hatvan gyereket és felnőtt kísérőiket.
Valamint azért, hogy feltekintsünk
arra a példaképre, akit a Katolikus
Egyház elsőként emelt oltárra a romák közül, Boldog Ceferinóra, aki
éppen nyolcvanöt évvel ezelőtt halt
vértanúhalált.
Csemel Csaba tanúságtétele során
mondta el, neki miért példakép
Ceferino. „Hozzám hasonlóan nem
volt tanult ember, de családszerető
és másokon – a gádzsókon is – készséggel segítő embernek ismertem
meg. Neki is köszönhetem, hogy ki
merek állni, és fel merem vállalni a
cigányságomat és a hitemet Istenben! Azért is tartom példaképnek,
mert napi áldozó volt, ez adta neki
az erőt a hétköznapok küzdelmeihez.”
A Dejtárról érkező napközisek ezt
követően Boldog Ceferinó életéről és
áldozatvállalásáról mutattak be jelenetet, majd interaktív és játékos
programok várták a résztvevőket.
A Boldog Ceferino-imaösvényen
az ima erejéről, a bocsánatkérésről,
áldozatvállalásról és a közösség
megtartó erejéről elmélkedhettek
egy-egy jelkép, fénykép segítségével.

A kisebbek felnőtt segítséggel értették meg a feladatokat, vagy tudták
„papírra vetni” imaszándékaikat. Az
ösvény végén a Kincs feliratú dobozt
kíváncsian nyitották ki egymás után,
hogy benne – egy tükörbe nézve –
felfedezzék önmagukat, mint Isten
egyedülálló kincsét.
A játékos vetélkedő egyes állomásain Boldog Ceferino életútjával ismerkedhettek, kvízt tölthettek ki,

ügyességi játékokkal mutathatták
meg, mennyire tudnak együttműködni. Minél többször hangzott fel a „jár
a jutalom”, annál lelkesebb lett a csapat, az animátorok kezéből pedig annál gyorsabban fogytak az ajándék-

nak szánt cukrok, nápolyik, csokik.
Sokan várták a rajzverseny eredményhirdetését is, amelynek a zsűrije úgy látta jónak, hogy mind a húsz
beérkezett pályaművet díjazza. Így
született meg húsz kategória a legta-

lálékonyabb rajztól a legtöbb jelképet tartalmazón át a legletisztultabb
megformálásig.
A programzáró szentmisét Dúl
Géza mutatta be a helyi Mindenszentek-templomban, ahol a zenei
szolgálatot Mihályi Gusztáv és csapata szolgáltatta. A szentmisén részt
vett Pacsa Szilvia, a település polgármestere is.
Géza atya szentbeszédében kiemelte, hogy Boldog Ceferino egész
életében a különbözőségeket igyekezett áthidalni. Ő maga nem tudott írni-olvasni, de egyetemi tanár volt a
legjobb barátja, és gyakran beszélgetett a helyi püspökkel is. Ezekkel az
emberekkel Krisztusról tudott beszélni, akiről neki is személyes tapasztalata volt. Belőle táplálkozott a
napi szentmisében és imádságban.
Ebben is példaképpé válhat számunkra az első cigány vértanú. Mindent megtett azért, hogy az eltérő
bőrszín, neveltetés, vallási meggyőződés ne jelentsen akadályt a kapcsolatépítésben két ember között. Ő

mindig megtette az első lépést a másik felé, az ő példájára nekünk is
meg kell tenni az első lépést!
A Kállóról érkezett csapat animátora, a program egyik szervezője Lakatosné Bangó Mária szerint a program a sok interaktív játékkal új lépést jelentett számukra a közösségformálás felé. A játékos állomások
tartalmát a hálózat egy-egy animátorcsapata dolgozta ki. Dúl Géza a
hálózat munkájára utalva elmondta,
hogy céljuk a cigányok önazonosságának erősítése is, akár egészen kicsi, óvodás kortól kezdve.
Ha ezek a gyerekek abban nőnek
fel, hogy ismerik önmagukat, szeretik a saját értékeiket, akkor jobban
tudnak majd integrálódni a többségi
társadalomba is.
Ceferino Gimenez Malla, cigány
ragadványnevén El Pelé (a kopasz)
1861–1936 között élt, spanyolországi
roma lókereskedő volt. Mélyen vallásos meggyőződése miatt kivégezték
a spanyol polgárháború idején. II. János Pál pápa 1997-ben avatta boldoggá. El Pelére mint a romák patrónusára emlékezünk. Vallásossága, tanúságtevő élete élénken él szülővárosa
emlékezetében. Felebaráti szeretetének egyik fontos tanúságtételeként
említik, amikor a település polgármestere tüdővészben megbetegedett,
de a fertőzéstől való félelmében senki
nem mert hozzáérni. Ceferino orvoshoz vitte, ezzel megmentette az életét. A polgárháború idején egy fiatal
pap védelmében kiállt, ezért bebörtönözték. Rózsafüzérétől nem volt hajlandó megválni a baráti figyelmeztetés ellenére sem, buzgón imádkozott.
„Éljen Krisztus Király!” felkiáltással
állt a kivégzőosztag elé.
Forrás és fotó: Váci Egyházmegye
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A szeretet sebei is begyógyulnak
Madocsai Bea az AVE-kurzusról és az elváltak helyzetéről
(Folytatás az 1. oldalról)

– A krízis után eljöhet a tel- – Néhány éve nagyszülőknek
jes gyógyulás?
is hirdettek kurzust.

– Kifejezetten katolikusok
jelentkeznek a lelkigyakorlatos hétvégékre?

– A sebek begyógyulnak,
bár könnyen föltéphetők, és a
hegek megmaradnak. Nagyon kedves számomra az a
gondolat, hogy Jézus sebei, a
szeretet sebei ott voltak a feltámadt testén. Mindig az sérül jobban, aki jobban szeretett. Jézust nem a szögek tartották a kereszten, hanem a
szeretet. A válásból mi is új
életre támadhatunk Isten szeretete által. Eljuthatunk odáig, hogy őszintén ki tudjuk
mondani, már nem cipeljük a
terhet, és tudunk örülni az
életnek.

– Többnyire igen, de nem
csak feléjük vagyunk nyitottak. A lényeg, hogy a jelentkező elfogadja, a mi katolikus
alapjainkat. Soha nem találkoztam azzal, hogy bárkit
bántott volna a hitgyakorlásunk. Még hitetlen résztvevő
is jött a kurzusra, legalábbis
annak mondta magát. Az ember úgy van megteremtve,
hogy hordozza Isten képmását, nem tud teljesen ateista
lenni, főleg akkor nem, amikor krízisen megy keresztül.

– A keresztény közösségek
tagjai sokszor nem tudnak
mit kezdeni az elváltakkal.
Hogyan lehet segíteni a köztük lévő kapcsolatokon?

– Hogyan indult Magyarországon az AVE-kurzus?
– A nemzetközi Emmánuel
közösség, amelyhez tartozom, kidolgozta az elváltaknak szóló három hétvégés lelkigyakorlatot. Ezt megelőzően már tartottak ilyen rendszerű lelkigyakorlatokat házaspároknak, mert azt látták,
hogy a házasságot, ezt az életszövetséget
rendszeresen
meg kell erősíteni. Először a
saját közösségünkön belül indították el a házasoknak szóló
kurzust, majd nyitottá tették
mindenki számára. Idővel
már a váláson átesettekkel is
foglalkoztak, hogy megtalálják, hogyan lehet ezt a traumát túlélni, miként folytatódhat utána az élet. Keresztény
emberekben, hiszen az oltárnál tettünk ígéretet, az a kérdés is felmerül ilyenkor, hogyan fogad el engem az Egyház, hol a helyem ezután benne, miként tekint rám Isten. A
lelkigyakorlatos hétvégéket
összeállító nemzetközi csapatban volt orvos, pap, hitoktató, tanár és pszichológus.
Már a közösség tagja voltam,
amikor én is egyedül maradtam a gyerekeimmel, így
részt vettem Franciaországban egy AVE-kurzuson, és
képzést is kaptam a vezetésére. A közösség vezetői támogatták, hogy lefordítsam az
anyagot, és Magyarországon
is megszervezzük a hétvégesorozatot.
– Sokat jelenthet a kurzus
résztvevőinek, hogy Ön is átélte a házassága kudarcát, és
így segít a sebzetteknek.
– Mások számára attól lesz
hiteles a megszólalásom, hogy
elmondom, én is keresztülmentem ezen, és beszélek arról is, milyen szakaszok voltak a gyógyulásomban. Mindannyiunk közös élménye a
veszteség, a fájdalom és a
gyász, mindnyájunkat foglalkoztat, mi lesz a gyerekekkel,
és nagy feladatunk a megbocsátás. A személyes példánál
is fontosabb azonban Isten
működése. Sem én, sem a csapat tagjai nem tudunk olyan
zseniális dolgot mondani,
amitől megváltozna a kurzuson részt vevők helyzete. A
szentségimádásban, a misékben, a dicsőítésekben, a közbenjáró imában azonban megtapasztalják Isten gyógyító jelenlétét.

hu oldalon, reméljük, a jár– Kezdetben a leggyakovány nem szól közbe, és min- ribb a kétségbeesés, a teljes kilátástalanság és tehetetlenség
– Eredetileg egyedülálló det meg tudjuk tartani.
érzése. Ekkor sokan mindent
kisgyerekes szülőknek tervezték. Mivel rájuk hárul a gye- – Mit élnek át azok, akiket megpróbálnak, hogy mentsék
reknevelés feladata, vasárna- elhagytak, vagy akiknek más a kapcsolatukat, s közben jeponként ez a téma. Később okból megy tönkre a házas- len van bennük az önmarcangolás. Ha van harmadik fél,
kezdtek jelentkezni olyanok ságuk?
akiért elhagyták a krízisbe keis, akiket huszonöt-harminc
év házasság után hagyott ott a
– Egy világ omlik össze rült házasfelet, össze is hasonházastársuk. Mindhárom hét- ilyenkor az emberekben. Min- lítgatja magát vele, és elhatalvégére betettünk hát egy-egy den, amiben addig hittek, masodhat benne az eldobhaolyan tanítást, ami arról szól, amiről álmodtak, szertefosz- tóság, az értéktelenség érzése.
hogyan élhetek egyedül, de lik. Úgy érzik, semmi nem Az önbecsülés ilyenkor óriási
nem magányosan. Azzal a volt igaz vagy őszinte, min- mélységekbe kerül, ahonnan a
kérdéssel is foglalkozunk, ho- dent, amibe eddig a szeretete- legjobb kiút, ha Isten szemégyan lehet elengedni a felnőtt met, az energiámat fektettem, vel nézek magamra: irgalomgyerekeinket.
Elfogadjuk dobhatok a kukába. Kétségbe- mal, elfogadással és azzal a
ugyan özvegyek jelentkezését ejtő szembesülni azzal, mi hittel, hogy mindennek elleis, de a lelkigyakorlat inkább lesz a gyerekekkel. Gyakran nére Isten végtelenül értékes
az elváltaknak szól. Más a tra- sérül az istenkapcsolat, az gyermeke vagyok. A három
uma, amit megéltek. Az özve- Egyházzal és a közösségekkel hétvége arról is szól, hogy a
gyeknél a szeretet nem sérült, való kapcsolat. A krízist át- torz, ítélkező, büntető istenőket jobban elfogadják és tá- élők kimaradnak a plébániai kép változzon, és az irgalmas,
mogatják a közösségekben. csoportokból, elszigetelődnek, szerető Istent lássuk.
A gyász folyamatában jelAz elváltak esetében azonban hiszen a közösségekben, úgy
a környezet ítélkezik, tanácso- tűnik, a többi házaspár reme- lemző fázis a tagadás: „velünk
kat osztogat, értetlenkedik. kül megvan. Éppen ezért fon- ez nem történhet meg”. Minél
jobb katolikus közegből jön vaSzép keresztény házasságok
laki, annál nehezebb átsegíteni a
zátonyra futásakor a környetagadás szakaszán. Az egyetlen
zetükben élők nemegyszer
megoldásnak sokan azt tartják,
kétségbe esnek: ha velük ez
hogy visszaszerezzék a párjutörtént, akkor bárki így járhat.
kat: nehéz elfogadniuk, hogy
Szóval azokat várjuk, akikben
másképpen alakul az életük.
még friss az egyedül maradás
A tagadás után következik
sebe, és van gyerekük, ha nem
Sokan azt hiszik,
a düh, a harag. Szabad harais náluk lakik.
hogy a megbocsátás
gudni. Ki kell mondanunk,
hogy fáj, és ezt a fájdalmat a
– Milyen programokat, alkalazt jelenti,
másik okozta. Ilyenkor minmakat kínálnak a három hétlegyünk újra jóban,
denkire haragszunk, az anyósvégén kívül?
ra, a világra, az elszeretőre, a
mint az amerikai
közösségre, a Jóistenre.
– A lelkigyakorlatot utófilmekben.
gondozás követi: minden hóDe a megbocsátás
nap egy péntekén Budapes– Mi változtat ezen az állapoten, a Táltos utcában találkoton?
nem ez,
zunk. Bátára, az eucharisztihanem hogy
kus kegyhelyre is rendszere– Jó esetben elérkezik a felsen elzarándokolunk a gyeretudatosan lemondok ismerés, hogy akkor tudok előkeinkért imádkozva, hiszen
relépni, ha a volt házastársamarról, hogy én
ők is megsebződnek, akárminak nem én akarok a bírája
lyen életkorúak is a válás idelenni. A megbocsátás nagyon
legyek
jén. A gyalogos zarándoklaton
nehéz. Sokan azt hiszik, hogy
a másik bírája
név szerint imádkozunk
a megbocsátás azt jelenti, lemindegyikükért. Bátán az első
gyünk újra jóban, mint az
évben meglátogatott minket
amerikai filmekben. De a megUdvardy püspök atya, majd tos, hogy a sorstársak egy idő- bocsátás nem ez, hanem hogy
Fábry Kornél, de a helyi plé- re együtt legyenek, mi erre te- tudatosan lemondok arról,
bános is szívesen van velünk. remtünk lehetőséget. Vannak hogy én legyek a másik bírája.
Az ő szülei is elváltak, így na- persze olyan pszichés helyze- A Miatyánk latin szövegében
gyon átérzi ezeket a nehézsé- tek, amikor szakember segít- ez áll: „engedd el a tartozásungeket. 2017 nyarán a kurzust ségére van szükség, például kat, ahogy mi is elengedjük
már elvégzett társainkkal ha valaki négy-öt év után is mások tartozását”. Ezt megFranciaországban, Paray-le- változatlanul gyászolja a vesz- tenni könnyebb, mint megboMonialban részt vettünk az teségét.
csátani. A másik fél igenis tarEmmánuel közösség lelkigyatozott volna nekem hűséggel,
korlatán. Minden progra- – Milyen fázisokon keresztül becsületességgel, igazmondásmunk megtalálható az avelap. valósul meg a gyógyulás?
sal. De ezt most elengedem…
– Kiknek szól a kurzus?

”

– Mindig elfogadom a
meghívásokat az olyan alkalmakra, amelyek arról szólnak,
hogyan viszonyuljanak a közösségek az elváltakhoz. Egyszer egy püspök elhívott egy
családos táborba, ahol egy kivételével ép családok voltak.
Az foglalkoztatta őket, hogyan vehetik észre, ha valaki
bajban van. Tudnak-e időben
segíteni? Ha a házaspár már
szétköltözött, milyen legyen a
magatartásuk az egyik és a
másik féllel kapcsolatban?
Nincsenek „tuti” válaszaim,
de talán segít, ha elmondom,
milyen egyedül maradni huszonkilenc évesen három gyerekkel úgy, hogy a legnagyobb is csak négyéves. Fel
tudom idézni, mi volt akkor
számomra a jó segítség, és mi
az, ami inkább lenyomott. Bízom abban, hogy akik meghallgatnak, másképpen fognak viszonyulni azokhoz,
akiknek a házassága zátonyra
futott.
– A gyerekek a szüleik válásának elszenvedői. Mivel lehet őket támogatni?
– Azok a gyerekek, akiknek át kellett élniük a szüleik
szeretetkapcsolatának megszűnését, nehéz helyzetben
vannak, olykor elveszítik a
hitüket és a bizalmukat. Volt
egyszer egy egyedülálló szülőknek szóló nyári tábor, ahová gyerekeket is hozhattak a
résztvevők. Kértem, hogy a
kiskamasz korosztállyal foglalkozzon egy pap és egy
olyan fiatal, aki már átélte a
szülei válását, és tovább tudott lépni a hitében. A kis
csoportnyi kamaszról kiderült, hogy addig senki nem
kérdezte meg tőlük, hogy érzik magukat. Nem mondhatták ki a fájdalmukat, a haragjukat, a kétségbeesésüket. A
szülők sokszor sakkban tartják velük egymást, és a gyerekek nem tudják, kit szerethetnek. Van olyan eset, amikor őket is elhagyja a szülő,
nem csak a párját. Az ő fájdalmukat látva tervezzük,
hogy elvált szülők gyermekeivel is foglalkozunk majd,
főként kamaszokkal. Az
egyetemista korosztály általában már keres magának segítséget, lelkigondozót vagy
papot.

– A nagyszülők is hibáztatják magukat. Borzasztó megélni, ha az ő gyerekük hagyja
ott a másikat. Ők is átélik a
kudarcot, a szégyent és a tehetetlenséget, hiszen nem tudták
mindezt megakadályozni. Ráadásul látják az unokáikat
szenvedni, látják őket a két
szülő vitájának kereszttüzében kétségbeesni. A nekik
szervezett alkalmakon, úgy
látom, sikerült továbbadni azt
az üzenetet, hogy az unokáik
számára menedék és a béke
szigete lehetnek, ha jól csinálják. Ha nem mondanak semmi rosszat senkire, se a gyerekükre, se annak házastársára,
se az unokákra. A nagyszülő
az, akivel az unoka meg tudja
osztani az érzéseit, hiszen a
szülő ilyenkor nem lát ki a saját problémáiból. A nagyszülő
sok mindenen keresztülment,
ezért tudja, hogy az Isten tenyerén élünk, aki ezen a nehézségen is át fog segíteni, és
az ő szeretetét soha nem veszítjük el.
– A NEK-en találkozhatunk
majd az AVE-csapattal is?
– Az Emmánuel közösség
standján szeretnénk valamiképpen jelen lenni, hiszen nagyon fontos foglalkozni a
csonka családokkal. Nem
hangzik jól ez a kifejezés:
csonka család, de a nem kétszülős család csonka. Ettől
még lehet gyógyult, boldog,
reményteli család. Sokan nem
tudják, hova forduljanak segítségért, ha a házasságuk
tönkremegy. Általában sok
türelmes plébános és pap foglalkozik velük. Nekik is jó lenne képzést tartani arról, hogyan kezeljék ezeket a felmerülő helyzeteket. Bántalmazó
kapcsolatban például senkit
nem szabad benne tartani a
szeretet jegyében. Az egyik
társunkat majdnem megölte a
férje. Ilyenkor a kisebb rosszat
kell választani, nem szabad
félreértelmezni azt, hogy a
szeretet mindent eltűr, mindent elvisel.
– Vannak, akiknek a házasságáról az Egyház kimondja a
semmisséget, így később újraházasodhatnak.
– Mindig van egy-két esküvő. Örülünk, ha valakinek
egyházilag is sikerül rendeznie az életállapotát, és új
szentségi házasságot köt. Ez
azt jelenti, hogy a korábbi fájdalmas tapasztalat nem vette
el a kedvét az elköteleződéstől. Óriási gyógyuláson megy
keresztül, aki idáig eljut. Felismeri, hogy érdemes élnie, az
Istennek terve van vele, és képes arra, hogy egy másik emberben is tudjon bízni. Ez
nagy csoda! Másoknak pedig
úgy örömteli és gyümölcsöző
az életük, hogy nem találnak
új párt. A boldogság attól
függ, tudom-e, hová tart az
életem, kinek hiszek, kiben bízom, azaz találkozom-e Jézussal, és nem attól, hogy van-e
párom.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című
kulturális mellékletünkben olvashatják.
IMAÓRA

49. (BKK: a Széll Kálmán térről a 128-as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig)
Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek a magyar családokhoz a Városmajori Jézus Szíve-templomban (1122 Budapest, XII. Csaba utca 5.) A 18 órakor kezdődő szentmisék után a kistemplomban folytatódik a beszélgetés az elhangzott homíliáról. Mindenkit szeretettel
várnak. Bővebb információ: https://www.varosmajoriple
bania.hu/

Virrasztó imaóra – matutínum (énekelt zsolozsma)
2021. augusztus 19-én (csütörtökön) 21 órakor a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő-kápolnában Nagy Ákos karnagy vezetésével. Cím: 1125 Budapest, Galgóczy u. 49.
(BKK: a Széll Kálmán térről a 128-as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig.) Utána szentmise és éjszakai virrasztás.
Csobánka-Szentkúton a régi hagyományokhoz híven
folytatódnak a nagy múltú elsőszombati szentmisék.
2021. 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 Máriakegyhelyen.
Szentmisék Mindszenty József bíboros boldoggá
avatásáért: 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 Szívetemplomból.
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://pecsiegyhaz megye.hu/cim ke/imaszo
vetseg
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.
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng imacsoportja
örömmel értesít minden érdeklődőt, hogy augusztus hónapban is a kápolnában engesztelünk, imádkozunk. Istennek legyen hála! Honlapunkon www.szeretet lang.
info.hu keresztül elérhetőek vagyunk. Programjaink: augusztus 19-én, csütörtökön 17 órakor szentmise, 18 órakor szentségimádás lesz édes Hazánkért. Minden magyar imádkozzon minden magyarért! Szeretettel várunk.
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.

A D18 KÖNYVESBOLT ötéves születésnapi ünnepségére szeretettel várnak minden érdeklődőt Budapesten (D18 Cafe & Bar, VI. Dessewffy u. 18-20.), 2021. augusztus 26-án, csütörtökön 18 órakor. Meghívott vendégek: Kunszabó Zoltán, H. Zováthi Alajos

ADÁSVÉTEL

RÉGISÉG

IKONFESTŐKNEK száraz deszka (8 mm vastagságú) eladó.
Tel.: 06/30-412-1343

EGYKORI PIARISTA diák antikvitása régiséget vásárol.
T.: 06/20-980-7570

ÁLLÁS

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

A SZATMÁRI IRGALMAS NŐVÉREK fenntartásában működő
Idősek Otthona Esztergomban szakács munkatársat keres főállásban, akár bentlakással is. Várjuk jelentkezését a 06/20828-9805-ös telefonszámon.
BUDAPESTI KERTÉSZETBE látássérülésem miatt, egyedülálló hölgy segítőt keresek, ittlakással, hosszú távra. Életkor nem
számít, de a hitét gyakorló előnyben. Minden megoldás érdekel.
T.: 06/1-277-9359, az esti órákban.

LELKIGYAKORLAT
MEGNYITOTTUNK! Szent Gellért Lelkigyakorlatos
Ház (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 141.): 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

ZARÁNDOKLAT
Családok zarándoklata Szent József évében hivatásukban hűséges házaspárokért és papokért 2021. augusztus 29-én, vasárnap Szentgotthárd-Zsida, a huszonöt éve felszentelt Jó Pásztor- kápolnánál. Minden családot hív és vár Rábakethelyre a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága, hogy együtt imádkozzunk a hivatásukban hűséges házaspárokért és papokért! Jelentkezési határidő: augusztus 18. Bővebb információ: http://csalad.martinus.hu

KIÁLLÍTÁS
„Eucharisztikus csodák a világban” és a „Népek
igaza”, Isten szolgája Márton Áron püspök hitvallóról
készült kiállítás tekinthető meg a Budapest, VIII. kerület
Tisztviselőtelep Magyarok Nagyasszonya téri (volt Rezső
téri) Magyarok Nagyasszonya-templomban szeptember
12-ig vasárnaponként 10-12 óráig, szerda kivételével
minden hétköznap 17-19 óra között. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

MEGHÍVÓ

SZOLGÁLTATÁS

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

ÉLETJÁRADÉK
ELTARTÁSI, életjáradéki szerződést kötnék budapesti vagy egri ingatlanért, akár plébánosi ajánlással. T: 06/30-561-7821

HANGSZER
ÚJ, 715 kg-os, G hangú, díszített bronzharang eladó. Érdeklődni: 06/30-728-8161, www.harangontes.hu

TÖBB ÉVTIZEDES tapasztalattal vállaljuk ólomüvegablakok
restaurálását, tervezését, kivitelezését. Tóth Erzsébet tel.: 0620-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu

KIADÓ

FELVIZESEDETT, dohos, salétromos, pince, pincefal, lábazat, házfal szigetelése, véglegesen. T.: 06/20-228-0453 Baranyi Antal

A NYUGATI PÁLYAUDVAR KÖZELÉBEN, Budapesten, hoszszú távra kiadó, liftes ház 3. emeletén, 36 nm-es, egyszobás,
álló galériás, bútorozott, gépészetileg is felszerelt lakás egy
vagy két nemdohányzó diáklánynak vagy fiatal párnak. Érdeklődni: 06/20-373-7090

QUASI-MODO Kft. Padfűtés (svájci fűtőfóliával), harangvillamosítás, toronyóra-felújítás és -kiépítés, programórák, hangosítás,
dallamjáték, énekszámkijelző. Honlap: quasi-modo.hu E-mail:
kapcsolat@quasi-modo.hu T.: 06/30-940-8223 Sárdi György

Az egyházi közleményeket
és híreket szerkesztve közöljük.
Megértésüket köszönjük.
A szerkesztőség

A hirdetések tartalmáért
és azok valódiságáért
a hirdető vállal felelősséget.

AZ ÚJ EMBER KÖNYVESBOLT AJÁNLATA

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

Ünnepeljen velünk – várjuk jelentkezését!
Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán és a Digitalstandon
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133–1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2021. AUGUSZTUS 16.

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

1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8. (Kárpátia-udvar)
Telefon: (06/1) 266-0845 | bolt.ujember.hu

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

2021. augusztus 22.
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Megújult a hajósi kegytemplom főoltára
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke augusztus 1-jén
megáldotta a hajósi kegytemplom főoltárát.

1752-ben szószéket és főoltárt rendelt Pozsonyból a kalocsai főszékesegyház számára. 1752. október
12-én személyesen helyezte el a főoltáron Szűz Mária szobrát a kis
Jézussal.
Kollonich László kalocsai érsek
kérésére 1794-ben VI. Piusz pápa
kegytemplomi rangra emelte a hajósi templomot, és két teljes búcsúkiváltságot engedélyezett számára.
A templom főoltára a Trianon
utáni csonka Kalocsai Főegyházmegye legrégebbi főoltára. Egyes
elemeiben megegyezést mutat az
1730-as években szintén Patasich
Gábor érsek által szentelt szabadkai ferences templom főoltárával.
A hajósi főoltár ma eredeti
megjelenésében látható Pfeiffer Tibor és fia, Pfeiffer István restaurátorok munkája nyomán. Pfeiffer
Tibor állította helyre a fajszi, a jánoshalmi és két évvel ezelőtt a kiskunhalas-alsóvárosi templomot is.
A hajósi főoltárról a munkálatok során eltávolítottak két-három

Történelmi dokumentumokból, a Kalocsai
Érseki Levéltár anyagából ismert, hogy Hajóson az 1700-as évek első felében megerősödött
a Mária-tisztelet. Ennek tárgyi emléke az 1726ban Anna Maria Hall által Dietelhofenből hozott kegyszobor, amely eredetileg a zwiefalteni kolostorhoz köthető. A Hajósra települők
ősei zömében a zwiefalteni kolostor birtokaihoz tartozó falvakból származtak. Anna Maria
Hall káplán unokaöccse segítségével hozta
magával új lakóhelyére a késő középkori szobrot.
Köszönet illeti Csáky Imre és Patasich Gábor érsekeket, akik sokat tettek azért, hogy a
szobor Hajóson maradjon. 1749–1750-ben az
érsekség kivizsgálta az itt történt imameghallgatásokat és csodákat. 1753-ban a korábbi kalocsai érsek, Csáky Miklós is megszólalt: két
levélben írta le gyógyulásai történetét, melyeket a Szűzanya közbenjárásának tulajdonított.
Utóda, Klobusiczky Ferenc érsek rokokó stílusban jelentősen átépíttette a templom
Patasich Gábor által alapított főoltárát, amikor

zománcfestékréteget, így előtűnt a fekete színvilágú, mintegy nyolcvan százalékban ép,
mész-kazein alapú első színezés. A restaurálás
során az oltárt nem festették át, hanem a tisztítás után retusálták, és elvégezték az aranyozások tisztítását, esztétikai kiegészítését is.
A fehér erezet hűen követi az eredeti vonalvezetést. Az alapfelület színének helyreállításával egységbe kerültek és értelmet nyertek az
aranyozott rokokó díszek is.
A 20. század elején eltávolított és megsemmisített eredeti Szent Imre-oromkép helyére
fotók alapján új képet festett Korhecz Papp
Zsuzsanna, a Szabadkai Városi Múzeum restaurátora.
Köszönet illeti a helyi német nemzetiségi
önkormányzatot, amely pályázaton nyert támogatást a restauráláshoz. A munkálatok költségeihez jelentős összeggel járult hozzá az
egyházközség is.
Tekintsünk a Szűz Anyára, és kérjük, hogy
képviseljen minket Isten előtt! Legyen példaképünk és erőforrásunk földi életünk során,
hogy Isten ügyét mi is készségesen szolgáljuk.
A megújult hajósi kegytemplom várja a
Szűz Máriát tisztelő zarándok híveket.
Szöveg és kép: Vincze Attila

Befogadó, megtartó közösségben
Lezárult a Kalazancius Mozgalom idei országos tábora
(Folytatás az 1. oldalról)
A diákok két altáborban –
7–8., illetve 9–10. osztályosok
– kapcsolódtak be a programokba, amelyeket két kerettörténet mentén álmodtak és
valósítottak meg a szervezők.
A kisebbek napi feladatainak
kerete a Harry Potter-történet
volt, a nagyobbaké pedig az
Így neveld a sárkányodat című
animációs film.
A mesés lények, a történetekhez kapcsolódó eszközök,
feladatok nem csupán a jó
hangulatot biztosították a tábor során, hanem alkalmat
adtak arra, hogy a résztvevők
a játékok segítségével fejleszszék önismeretüket, elmélyítsék istenkapcsolatukat, megtanuljanak együttműködni a
társaikkal, csapatként tervezni, dolgozni, és nem mellesleg
új barátságok is születhettek.
„Tudatosan döntöttünk az
országos tábor mellett, hiszen
így nem csak az egy iskolához
kötődő diákok találkozhatnak, ismerkedhetnek egymással, és az új barátságok által
erősödhet a tágabb értelemben vett piarista közösséghez
tartozás is” – mutatott rá Márkus Roland, a tábor háttérmunkáinak vezetője.
Mint mondta, a Kalazancius Mozgalom egyik célja,
hogy a piarista iskolákból majdan kikerülő diákok továbbra
is a rend közösségéhez kötődhessenek, akár éppen úgy,
hogy önkéntesként segítik a
mozgalom tevékenységét.
Ungár Dániel táborvezető
elmondta, a hazai Kalazancius
Mozgalom öt évvel ezelőtt indult tíz fővel, három önkéntessel. A jelenleg háromszáz
fős szervezethez mind a hét
piarista iskolában évfolyamonként két-három csoportvezető tartozik.
A többnyire egyetemista
korú önkéntesek alapos, folyamatosan mentorált képzésen vesznek részt, majd az
adott piarista iskolában szerveznek csoportot, hetenkénti
találkozási alkalmakat, illetve

bekapcsolódnak a nyári tábor
előkészítő munkálataiba.
„A cserépváraljai tábor
szervezése februárban kezdődött – mondta Ungár Dániel.
– Munkacsoportokat alakítottunk, majd online dolgoztunk
együtt, programfüzetbe gyűjtöttük össze a teendőket. Amikor augusztus elején felépítettük a tábort, a helyszínen begyakoroltuk a programelemeket, amelyek nemcsak játékokról szólnak, hanem komoly témákat érintő csoportbeszélgetésekről is.” Bizalom,
önismeret, önértékelés, testbeszéd, barátság, párkapcsolat –
ilyen és ehhez hasonló témák

kalommal pedig a szerelem
volt a téma.
A tábor szervezőitől megtudtuk, hogy a délutáni szentmise (a szerdai liturgiát Szakál
Ádám piarista tartományfőnök mutatta be), a strandolás,
a kirándulások mellett jutott
idő tematikus – a „sárkányok
és a vikingek” küzdelmére
épülő – számháborúra, tábortűz melletti játékra, zenés-táncos programra is.
Ungár Dániel táborvezető
örömmel számolt be arról,
hogy a táncesten minden táborlakó részt vett: jó volt megtapasztalni, hogy a fiatalok
megérezték a tábor befogadó
légkörét, fel tudtak oldódni.
A
kisebbeknek
szóló
Harry Potter-tematika is eszközként szolgált a baráti kapcsolatok kialakításához, megerősítéséhez, az együttműkö-

A piarista rend ifjúsági világmozgalma, a Kalazancius
Mozgalom mintegy tizenötezer tagot számlál, és az iskolai munka mellett egyre dinamikusabban fejlődik, évről évre újabb szempontokkal bővülve igyekszik elérni a diákokat, a piarista iskolához kötődő fiatalokat.
Az ifjúsági csoportokat felsős diákok és öregdiákok vezetik, de sokszor egy-egy tanárt, piarista szerzetest is
meghívnak az összejövetelekre, a táborokba. Ottjártunkkor
éppen Labancz Zsolt volt piarista tartományfőnök látogatott el a cserépváraljai táborba,
és a helyszínen találkoztunk,
beszélgettünk a váci és a szegedi iskola igazgatójával is.
A Kalazancius Mozgalom
programjai, így a cserépváraljai tábor is, szellemiségében a

dés tanulásához: a csoportvezetők tábornyitó ceremóniát
tartottak, a fiatalok varázspálcákat készíthettek, vagy
éppen
„repülőiskolaként”
szolgáló vízszőnyegen csúszkálhattak.
A nagyobbak a tábor elején
megnézték az Így neveld a sárkányodat című filmet, majd a
bizalom, az önismeret témáját,
a férfi-nő kapcsolat különféle
vonatkozásait beszélték át a
kiscsoportokban.

piarista rendalapító, Kalazanci Szent József karizmájából
merít, ugyanakkor kreatív hűséggel viszonyul a rendi hagyományhoz, és úgy látjuk,
itt, Magyarországon sikeres: a
jövőben újabb csoportjaink indulnak – összegezte az eddigi
eredményeket Márkus Roland, aki szervezői feladatai
mellett a fotós workshopot is
vezette.
Körössy László
Fotó: Lambert Attila

is előkerültek a csoportműhelyekben.
„A sajátos piarista ízt az
adja, hogy a diákokat szeretnénk segíteni a hivatásuk
megtalálásában, illetve támogatjuk őket abban, hogy életrevaló fiatalokká váljanak” –
tette hozzá a táborvezető.
Márkus Roland rámutatott: a Kalazancius Mozgalom
minden fiatal számára nyitott, ahogy a tábor is; tehát
nemcsak a „szuperhívőket”
várják, hanem minden érdeklődőt. „Alapvető, hogy a minőségre törekszünk, fejlesztő
szemléletű közegben, elsősorban a másokkal való

együttműködés tanulására
fókuszálunk. Például, ha valakit érdekel a fotózás, a táborban talál fotósműhelyt, de
aki eljött ide, megtanulhatja
akár a kürtőskalácssütés rejtelmeit is.”
Sok más workshop is működött az idei országos táborban: ezek keretében többek
között szó esett az imamódokról (mozgásos, ritmikus, rajzos, képmeditációs), a személyes istenkapcsolatról, más al-
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MOZAIK
HÍREK KÉPEKBEN
• A miskolc-diósgyő-

ri templom évek óta
várta, hogy visszanyerje belső szépségét,
hiszen a gazdagon díszített, barokk oltárok
faszerkezete megöregedett és már-már veszélyessé vált. Mikolai
Vince főesperes-plébános meghívására augusztus 5-én Ternyák
Csaba egri érsek áldotta meg a megújult
templombelsőt.

2021. augusztus 22.

Ferenc pápa
és a konyhaművészet
Gyermekkora óta otthonosan mozog a
konyhában a Szentatya. Valódi szakács
– derült ki egy 2018-ban megjelent kötetből. Megválasztása előtt rendszeresen és
nagy szeretettel főzött paptársainak. A
pápa étkezéshez, főzéshez fűződő gondolatait életrajzírója, Roberto Alborghetti
örökítette meg.
A kötet Ferenc pápa asztalánál címmel magyarul is megjelent. Az olasz újságíró nemcsak
egy receptgyűjteményt nyújt át az olvasóknak
Ferenc pápa konyhájából, hanem azt is megmutatja, mit jelent a Szentatya számára az étel.

doskodó édesanyja mellett gyakran neki kellett a család étkezését megoldania. A Szentatya ma is szívesen időzik a konyhában. Fotón
örökítették meg, ahogy a Szent Márta-házban,
ahol lakik, a szakácsoktól tanulja éppen a remek olasz tészták elkészítésének módját.
Számára az étkezés, az étel a különböző kultúrák közötti hídépítés fontos eleme, valamint a
kapcsolatteremtés eszköze. Gyakorta előfordul,
hogy rászorulókkal együtt étkezik. Az argentin
gazdasági válság idején érsekként számos programot támogatott, amely az elesettek élelmezését
célozta. Több alkalommal hívta fel a figyelmet az
élelmiszerek pazarlásának kiküszöbölésére.

A piemonti Asti környékén Jorge Maria Bergoglio nagyszüleinek – akik 1929-ben hagyták
el az öreg kontinenst és vándoroltak Argentínába – étterme volt.
Adódik a kérdés, vajon mi lehet a katolikus
egyházfő kedvenc étele. A könyvből kiderül,
hogy egy piemonti fogás, a bagna cauda. Ez
valójában egy zöldségek mellé kínált mártogatós, amely szardellából, olívaolajból, fokhagymából és vajból áll.
Ferenc pápa lelkes szakács, aki kisgyermekként arról álmodozott, hogy hentes lesz. Megszerezte az élelmiszervegyészi végzettséget. A
főzés alapjait egészen fiatalon sajátította el, hiszen betegeskedő és a többi testvéréről gon-

„A közös étkezés olyan jelképes cselekedet,
amely egyértelműen életigenlő vallásos jeleket
és értékeket hordoz. Megmutatja és elárulja,
milyen kötelék fűz minket a mellettünk ülőkhöz” – idézi a pápa szavait a kötet.
Az étel tiszteletére is egészen fiatalon megtanítottak otthonában. „Amikor a kenyér véletlenül leesett – idézte fel gyermekkori emlékét Ferenc pápa –, azonnal felvették és megcsókolták mint Isten irántunk érzett szeretetének jelképét, azét az Istenét, aki ennivalót ad
nekünk.”
Forrás:
Catholic News/NEK
Fotó: Facebook

• Egy kilétét felfedni
nem kívánó jótevő önzetlen adományaként
csaknem nyolckalodányi jó minőségű görögdinnye érkezett a
Győri Egyházmegyei
Karitászhoz augusztus
elején. Az adományból
a szervezettel kapcsolatban álló szociális és
egészségügyi intézmények is részesültek.

• Az ötven esztendővel ezelőtt pappá
szentelt Buzgán József nyugalmazott
lelkipásztor aranymiséjét augusztus
12-én szűk körben
ünnepelték a miskolc-mindszenti
templomban.

Magyarok Kenyere

Összeöntötték a felajánlott
búzát Ópusztaszeren
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban augusztus 6-án ünnepélyesen
összeöntötték a Magyarok Kenyere – tizenöt millió búzaszem elnevezésű programban felajánlott búzát.

Különleges kiállítás nyílik
a Szegedi Dóm
Látogatóközpontban

gabona gyűlt össze, mára már több mint 1100
tonna, amiből csaknem 700 tonna liszt készülA fejpálcával festő Paulik Feco alkotáhet. Ez jut el mintegy hatszáz civil szervezet
saiból nyílik kiállítás augusztus 12-én
közreműködésével rászoruló gyermekekhez,
17 órakor a Szegedi Dóm Látogatóközcsaládokhoz, idős emberekhez.
pontban.
A rendezvényen a keresztény felekezetek
Farkas Sándor, az Agrárminisztérium par- képviselői is jelen voltak. Áldást mondott
Paulik Feco oxigénlamenti államtitkára az ünnepségen felidézte, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüs- hiánnyal
született,
emiatt károsodott a
mozgás- és beszédközpontja. Teljes testét túlmozgások lendítik kiszámíthatatlanul, irányíthatatlanul.
Elektromos kerekesszékét állával irányítja, a fejére csatolt fejpálca helyettesíti a kezeit a festésben, a
kommunikációban,
épp úgy, mint a számítógép használatában.
Nyolc éves volt,
amikor tanára javaslatára rajzversenyeken
indult, ahol általában
az első három hely
valamelyikén végzett. A sikerek adtak erőt ahhoz, hogy alkotásain keresztül megmutassa
hogy a Kárpát-medencei magyar gazdatársa- pök, Lackner Pál nyugalmazott evangélikus életörömét, világlátását.
Első kiállítása 2010-ben, Debrecenben volt,
dalom önzetlen, segítő szándékú összefogása tábori püspök, valamint Takaró András reforazóta számos tárlatot tudhat maga mögött. Az
2011-ben Pécsről indult, s ma már szimbolikus mátus esperes.
Forrás: MTI érettségi óta rendületlenül halad a kitűzött céljelentősége mellett tényleges súlya, konkrét
Fotó: Rosta Tibor/MTI ja felé. Álma egy műteremlakrész, önálló életproduktuma van. Tíz évvel ezelőtt tíz tonna

vitelét segítő eszközökkel, akadálymentesen.
Alázattal és nyitott szívvel fogadja a kihívásokat és hálával éli kalandokkal, élményekkel teli életét.

„Fejpálcával festek. Egyedi vagyok, mégis
olyan, mint mindenki más: élek, érzek, szeretek” – vallja Paulik Feco.
További információ a Szegedi Dóm Látogatóközpont honlapján olvasható.
Forrás és fotó:
Szeged-Csanádi Egyházmegye

