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Áldott volt az a hét
Hogyan élték meg a cserkészek
a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust?
Tóth Márton a zugligeti 442. Báthory László Cserkészcsapat tagja és az ELTE ötödéves, magyar–történelem
szakos hallgatója, aki cserkész önkéntesként és hírnökként vett részt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészületeiben és lebonyolításában.
A cserkészek kommunikációs vezetőjeként arról kérdeztük, hogyan szolgáltak társaival a világeseményen.
– Hatszáz ﬁatal munkáját koordinálták a rendezvény idején. A fáradtság vagy az átélt élmények hatása erősebb
Önben így nem sokkal a kongresszus után?
– Most még mindkettő. Embert próbáló feladat volt a
NEK, amiről mindenki élményekkel gazdagon tért haza. A
szolgálatunk kilenc napja alatt megélhettük, hogy valóban
szükség volt ránk, és hogy a gondviselés intenzíven segített
minket. Az elmúlt két évben beleláttunk az előkészületekbe,
tapasztalatokat szereztünk arról, milyen sok ember milyen
rengeteg munkát tett bele a szervezésbe. A NEK előtti napokban mégis az volt az érzésem, olyan ez, mint a kifutópályán a felszállásra készülő repülőgép: nagyszerűen össze
van rakva a nagy egész, mégis zörög, rázkódnak az elemei,
és nagyon várjuk már, hogy a levegőbe emelkedjen. Aztán
megtörtént az a csoda, hogy a sok váratlan fordulattal és feladattal együtt is a Jóisten gondviselő tenyerén érezhettük
magunkat.
(Folytatás a 7. oldalon)

Az 1956-os
forradalom
és szabadságharc
képekben

Tóth Márton cserkész és NEK-hírnök:
A szolgálatunk kilenc napja alatt
megélhettük, hogy a gondviselés
intenzíven segített minket
Fotó: Bodnár Patrícia

A modern kori Európa pillérei
Vallásközi konferenciát rendeztek Debrecenben

Rötzer Henrik fényképész
megörökítette a dicső napokat és a főváros lerombolását. A Mértékadó kulturális mellékletben a bátor fotósra emlékezünk.

2021 májusa és novembere között hazánk tölti be az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága soros elnökségét; ennek
egyik prioritása a vallásközi párbeszéd.
A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága ennek fényében rendez nemzetközi konferenciát október 13. és 15. között Debrecenben, a református kollégiumban.
A modern kori Európa pillérei – a vallási közösségek együttélése című konferencia sajtónyilvános része október 14-én vette kezdetét.
Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára kiemelte, hogy a
keresztény értékek a nem hívőknek is fonto-

sak, hiszen a másik ember tiszteletét, a család
szeretetét, a munka becsületét, a nemzet, a haza védelmét, a hagyományok tiszteletben tartását jelentik.
Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
elnöke beszédében a következő kérdésekre kereste a válaszokat: Mi tartja fenn, és mi tartja
össze ma az európai nemzeteket? Van-e ebben
szerepe a kereszténységnek?
Az MKPK elnöke leszögezte: a kontinens
zsidó-keresztény értékrendje nemcsak múltunknak és jelenünknek, hanem a jövőnknek
is az alapja. Ezek a vallási közösségek formálták Európát azzá, ami, ezért a jövő sem képzelhető el nélkülük.
(Folytatás a 3. oldalon)

Ferenc pápa meghirdette és elindította
a szinódusi folyamatot

Találkozás Vedres Csabával
A forradalom képírója
– Rötzer Henrik emlékére
Gedő Ilka rajzművészete
Újragondolt múlt a filmvilágban
Fotó: Lambert Attila
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A Szentatya október 10-én ünnepélyes
misét mutatott be a 2023-as püspöki szinódus tizenhatodik rendes közgyűléséhez
vezető folyamat megnyitása alkalmából
a vatikáni Szent Péter-bazilikában. A
szinódus témája: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés.”
Október 17-én itthon és a világegyházban a főpásztorok indították útjára az
egyházmegyei szakasz folyamatát.
Homíliájában Ferenc pápa a gazdag ifjúról
szóló evangéliumi szakaszból (Mk 10,17–27)
kiindulva hangsúlyozta: Szinódust
tartani azt jelenti, hogy azonos úton
2 1 0 4 3 járunk, együtt járunk. Nézzünk Jézusra, aki az úton találkozik a gazdag emberrel, azután meghallgatja a
kérdéseit, végül pedig segít neki eldönteni, mit tegyen, hogy elnyerje
az örök életet. Találkozik, meghallgat, eldönt – ez a szinódus három

igéje. A Szentatya elmondta: Mi is, akik megkezdjük ezt az utat, arra kapunk meghívást,
hogy a találkozás művészetének szakértőivé
váljunk. Nem arra, hogy rendezvényeket
szervezzünk vagy elméleti előadásokat tartsunk a problémákról, hanem mindenekelőtt
arra, hogy időt szánjunk az Úrral való találkozásra, és elősegítsük az egymással való találkozást. Olyan időszak ez, amikor teret kell
adnunk az imádságnak és az imádásnak, ennek az imaformának, melyet sokszor elhanyagolunk; teret kell adnunk az imádásnak,
annak, amit a Lélek mondani akar az Egyháznak. Arra szolgál ez az időszak, hogy a másik
arca és szava felé forduljunk, szemtől szembe
találkozzunk, hagyjuk, hogy megérintsenek
bennünket nővéreink és testvéreink kérdései,
és segítsük egymást abban, hogy a karizmák,
a hivatások és a szolgálatok sokfélesége gazdagítson bennünket.

Egy szék, egy gomb,
egy törött tükör
Beszélgetés Koltai András piarista levéltárossal
Öveges József életéről
Nemzedékeket tanított, egy időben az egész ország ﬁzikatanára volt Öveges József. A piarista szerzetes különleges oktatási módszerét soha nem felejtik el azok, akik
akár egyszer is látták a tévé képernyőjén. Öveges József
életútjáról Koltai Andrással, a Piarista Rend Magyar
Tartománya Központi Levéltárának vezetőjével beszélgettünk.
– Öveges József
(1895. november 10.
– 1979. szeptember
4.) tanárcsaládból
származott. Menynyire határozta meg
ez a pályaválasztását?
– Keller Márkus
egy szociológiai tanulmányában kimutatta, hogy aránylag
sok piarista szerzetes érkezett tanítói
családból. Nem véletlen, hogy Öveges
József felmenői között is találunk pedagógusokat. A tanítás mint életforma
nyilván természetessé tette számukra, hogy egyházi hivatásukban is ezt válasszák.
– Öveges József bencés gimnáziumba járt. Hogyan került
kapcsolatba a piarista renddel?

– Valóban, bár végül a kecskeméti piaristáknál érettségizett,
ezt megelőzően a győri bencés gimnáziumban tanult. Ebben az
időszakban a bencéseknél egy szerzetes esetleg lelkipásztori
feladatot is kapott. Így azok, akik kizárólag tanítással szerettek
volna foglalkozni, inkább a piarista rendbe léptek be.
(Folytatás a 3. oldalon)
(Folytatás a 9. oldalon)
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VATIKÁN
Szeptember 1-én a
Szentatya folytatta a
Galatáknak írt levélről
szóló katekézisét. Beszédének elején hangsúlyozta, hogy nem a
saját, személyes álláspontját ismerteti arról,
miképpen üdvözülhet
az ember, hanem Istent
igéjét, melyet Szent
Pálnál találunk. Pál
óvja a galatákat attól,
hogy a Krisztusban
nyert szabadságot ne
cseréljék el a törvény
betartásából származó
illuzórikus üdvösségre.

Testvéreim, jó napot kívánok!
Folytatjuk Szent Pál Galatáknak írt levelének magyarázatát. Amit mondok, ez a magyarázat, nem új dolog, nem én találtam ki: azt tanulmányozzuk,
amit Szent Pál egy nagyon komoly konfliktusban elmond a
galatáknak. És ez Isten igéje is,
mert benne van a Bibliában. Ezt
nem kitalálta valaki, nem.
Olyasmiről van szó, ami abban
a korban megtörtént, és ma is
megtörténhet. Ténylegesen láthattuk, hogy meg is ismétlődött a történelem folyamán. Ez
egyszerűen egy katekézis Isten
igéjéről, amelyet Pál apostol
megfogalmazott a Galatáknak
írt levelében, nincs másról szó.
Ezt mindig szem előtt kell tartani.
Az előző katekézisekben
láttuk, ahogy Pál apostol felhívta Galácia első keresztényeinek a figyelmét, mennyire
veszélyes elhagyni az utat,
amelyen az evangélium elfogadásával elindultak. Fennállt
ugyanis a veszélye annak,
hogy a formalizmus hibájába
esnek, s ez a kísértés képmutatáshoz vezet, melyről legutóbb beszéltünk. Formalizmusba esés és a kapott, új
méltóság megtagadása: a
Krisztus általi megváltottság
méltóságáról van szó. Az
imént hallott szakasz [Gal 3,1–
3] a levél második részének
elején található. Eddig Pál az
életéről és a hivatásáról beszélt: arról, ahogyan Isten kegyelme átalakította az életét,
és hogy teljes mértékben az

2021. október 24.

Az életszentség a Szentlélektől jön,
nem a fundamentalistáktól

evangelizáció
szolgálatára
szentelte azt. Ezen a ponton
egyenesen kérdőre vonja a
galatákat: szembesíti őket az
általuk hozott döntésekkel és
jelenlegi állapotukkal, melyek
semmissé tehetik a megtapasztalt kegyelmet.
És a kifejezések, melyekkel
az apostol a galatákat megszólítja, nyilvánvalóan nem
udvariasak, hallhattuk. A többi levélben könnyen megtaláljuk a „testvérek” vagy a „kedveseim” kifejezést, itt viszont
nem. Mert Pál dühös. Általánosságban „galatáknak” hívja,
kétszer pedig „ostobáknak”
nevezi őket, ami nem éppen
udvarias jelző. Ostobák, esztelenek, ilyeneket mond rájuk…
De nem azért, mert nem értelmesek, hanem azért, mert
szinte észrevétlenül azt kockáztatják, hogy elveszítik a
Krisztusba vetett hitet, amelyet oly lelkesen elfogadtak.
Ostobák, mert nem veszik
észre, hogy az a veszély fenyegeti őket, hogy elveszítik a
drága kincset, Krisztus újdonságának szépségét.
Az apostol csodálkozása és
szomorúsága nyilvánvaló.
Nem minden keserűség nélkül próbálja rávenni ezeket a

keresztényeket, hogy emlékezzenek vissza az általa végzett első evangéliumhirdetésre, amellyel felajánlotta nekik
az addig nem is remélt szabadság elnyerésének lehetőségét.
Az apostol azért tesz fel
kérdéseket a galatáknak, hogy
felrázza
lelkiismeretüket:
ezért szól olyan erősen. Ezek
költői kérdések, mert a
galaták nagyon is jól tudják,
hogy a Krisztusban való hitre
jutásuk az evangélium hirdetése által kapott kegyelem
gyümölcse. A kérdések elvezetik őket keresztény hivatásuk kezdetéhez. A Páltól hallott igehirdetés Isten szeretetére összpontosított, amely Jézus halálában és feltámadásában nyilvánult meg a maga
teljességében. Pál nem találhatott meggyőzőbb megfogalmazást annál, mint amit valószínűleg többször is elismételt
nekik prédikációi során:
„Élek, de már nem én, hanem
Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében
élek, aki szeretett engem és
feláldozta magát értem” (Gal
2,20). Pál nem akart mást ismerni, csak a megfeszített

Krisztust (vö. 1Kor 2,2). A
galatáknak erre az eseményre
kell figyelniük, és nem szabad
engedniük, hogy másféle igehirdetések elvonják figyelmüket. Röviden, Pál szándéka az,
hogy sarokba szorítsa a keresztényeket, hogy felismerjék, mi forog kockán, és ne engedjék magukat elbűvölni a
szirének hangjától, akik olyan
vallásosságra akarják őket
hívni, amely kizárólag a parancsok aggályos betartásán
alapul. Mert ők – ezek az új
prédikátorok, akik odaérkeztek Galáciába – meggyőzték
őket arról, hogy vissza kell
térniük, és követniük kell azokat a szabályokat is, amelyeket azelőtt betartottak, és
amelyek a tökéletességhez vezettek Krisztus eljövetele, az
üdvösség ingyenessége előtt.
A galaták viszont nagyon
is jól értették, mire utal az
apostol. Bizonyára megtapasztalták a Szentlélek működését a közösségekben: ahogy
a többi egyházban, úgy náluk
is megjelent a szeretet, és
megjelentek egyéb karizmák
is. Mivel Pál sarokba szorította őket, kénytelenek azt válaszolni, hogy amit megtapasztaltak, az a Lélek újdonságá-

nak a gyümölcse. Hitre jutásuk kezdeténél tehát Isten
kezdeményezése áll, nem pedig embereké. A Szentlélek
volt tapasztalatuk főszereplője; butaság lett volna most
háttérbe szorítani őt, hogy saját cselekedeteiknek – vagyis a
törvény előírásai teljesítésének – adjanak elsőbbséget.
Az életszentség a Szentlélektől származik, az életszentség Jézus megváltásának ingyenes ajándéka: ez ad megigazulást nekünk.
Így Szent Pál minket is arra
hív, hogy elgondolkodjunk:
hogyan éljük meg a hitünket?
A megfeszített és feltámadt
Krisztus szeretete marad-e
mindennapi életünk középpontjában, mint az üdvösség
forrása, vagy megelégszünk
néhány vallási formasággal,
hogy megnyugtassuk lelkiismeretünket? Mi hogyan éljük
meg a hitünket? Ragaszkodunk-e a drága kincshez,
Krisztus újdonságának szép-

”

A vallási formaságokhoz
ragaszkodás elveszi
a Lélekben való szabadságot,
amelyet Krisztus
megváltása ad nekünk
ségéhez, vagy inkább valami
olyasmit választunk, ami pillanatnyilag vonz, de aztán belül üresen hagy bennünket? A
múlandó gyakran kopogtat
napjaink ajtaján, de ez szomorú illúzió, mely felszínességbe
taszít, és megakadályozza annak felismerését, mi az, amiért
igazán érdemes élni. Testvérek, tartsunk ki abban a bizonyosságban, hogy amikor
megkísért bennünket a gondolat, hogy eltávolodjunk Istentől, ő akkor is tovább

árasztja ránk ajándékait! A
történelem során mindig – ma
is – történnek olyan dolgok,
amelyek hasonlítanak arra,
ami a galatákkal megesett.
Még ma is vannak, akik azzal
áltatnak, hogy azt mondják:
„Nem, az életszentség ezeken
az előírásokon, ezeken a dolgokon múlik, ezt és ezt kell
tennetek”, és egy merev vallásosságot javasolnak, merevséget, mely elveszi a Lélekben
való szabadságot, amelyet
Krisztus megváltása ad nekünk. Legyetek óvatosak a
merevséggel szemben, amit
nektek javasolnak: legyetek
óvatosak! Mert minden merevség mögött valami rossz
van, nincs benne Isten Lelke.
Ezért ez a levél segíteni fog
nekünk, hogy ne hallgassunk
ezekre a kissé fundamentalista javaslatokra, melyek visszavetnek bennünket a lelki életben, és segíteni fog, hogy a Jézus húsvétjából forrásozó hivatásban haladjunk előre. Ezt
hangsúlyozza az apostol a
galatáknak, amikor arra emlékezteti őket, hogy az Atya
„bőségesen adja a Lelket, és
csodákat művel köztetek”
(Gal 3,5). Jelen időben beszél,
nem azt mondja, hogy „az
Atya bőségesen adta a Lelket”. A harmadik fejezet ötödik versében azt mondja,
hogy „adja”; és nem azt, hogy
csodákat „művelt”, hanem
„művel”. Mert minden akadály ellenére, melyet cselekvése elé gördíthetünk, s még bűneink ellenére sem hagy el Isten, hanem irgalmas szeretetével velünk marad. Isten mindig közel van hozzánk jóságával. Olyan ez, mint az apa, aki
mindennap felment a teraszra, hogy megnézze, jön-e hazafelé a fia: a szerető Atya
nem fárad belénk!
Kérjünk annak bölcsességét, hogy mindig tudatában
legyünk ennek a valóságnak,
és hogy elküldjük a fundamentalistákat, akik egy mesterséges, Krisztus feltámadásától távol álló aszketikus életet javasolnak. Az aszkézis
szükséges, de csak a bölcs és
nem a mesterkélt aszkézis.
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Tisztán és hallhatóan hirdetve Isten igéjét
Veni Sancte a Pápai Magyar Intézetben
Október 12-én Rómában a Pápai Magyar Intézet közössége Veni Sancte-szentmisével ünnepelte az új tanév
kezdetét, kérve a Szentlélek vezetését a közösség életében, az ösztöndíjas papok tanulmányaiban és a munkatársak feladatvégzésében.
A szentmisét Németh Norbert, az intézet rektora mutatta be, koncelebráltak a Pápai
Magyar Intézetet felügyelő
Vigilancia Bizottság tagjai közül Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, Melo Lajos
domonkos szerzetes, valamint
az intézet ösztöndíjas papjai.
Németh Norbert prédikációjában kiemelte, hogy az
adott nap olvasmánya, Szent
Pál apostol Rómaiaknak írt levele különösen is aktuális a
számukra, akik Rómában tanulnak és végzik munkájukat.
A Római Birodalomban gyorsan terjedő kereszténység annak köszönhette erejét és lendületét, hogy az apostoli egyház tagjai megtapasztalták,
hogy Isten az ő Igéjében teljesen kimondta magát. Mi ennek a közösségnek a leszár-

mazottai vagyunk, ami feladatot és felelősséget is jelent
számunkra.
A tanulmányi munkát, a
formálódás időszakát a rektor egy Tarkovszkij Rubljovról szóló filmjéből vett jelenettel, a harangöntésről szóló résszel szemléltette: „A
fiú még apjától tanulta a
nagy mesterséget, a harangöntést, ami azzal kezdődik,
hogy harangöntő gödröt kell
ásni, agyagot kell keresni,
amiből az öntőforma készül,
sok-sok emberre van szükség az öntőforma kialakításánál. Majd jöhet az izzó érc
a formába, majd feleslegessé
lesz a forma, és csak a tartalom marad, a harang, amit a
magasba húznak, és min- hangot, tiszta lesz-e, távol- zadságos, időpazarló mun- ben soha nem merül fel a kérdés, hogy hányan fogják majd
denki feszült figyelme kíséri ból is lehet-e majd hallani, kának?”
Az öntés mestersége köz- hallgatni a harangot, az egyetaz első hangját: vajon ad-e vajon volt-e értelme az iz-

len, ami számít, hogy a harang harang legyen. Ez a hivatása az itt tanuló atyáknak is,
ez a formálódás időszaka,
amikor az isteni Harangöntő
alakítja és csiszolja őket, hogy
hazatérve majd tisztán és hallhatóan szóljanak a rájuk bízottakhoz.
A 2021/22-es tanévben
nyolc pap folytatja vagy kezdi
meg posztgraduális teológiai
tanulmányait a Pápai Magyar
Intézetben: Szivák Tamás
(Esztergom-Budapesti Főegyházmegye), Olasz Attila (Szeged-Csanádi Egyházmegye),
Resch András (Egri Főegyházmegye) Németh István (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye), Bakos Tamás (Egri
Főegyházmegye), Lőw Gergely (Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye), Kovács Zoltán (Szeged-Csanádi Egyházmegye), Szakács Péter (Székesfehérvári Egyházmegye).
Forrás és fotó:
Pápai Magyar Intézet
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Ferenc pápa meghirdette és elindította
a szinódusi folyamatot
(Folytatás az 1. oldalról)

hallgassuk meg minden egyház, minden nép és nemzet
kérdéseit, aggodalmait és reményeit. És hallgassuk meg a
világot is, a kihívásokat és a
változásokat, melyeket elénk
állít. Ne hangszigeteljük a szívünket, ne zárkózzunk bizonyosságaink páncélja mögé! A
bizonyosságok sokszor bezárnak bennünket. Hallgassuk
meg egymást! – hangsúlyozta
a Szentatya.
A szinódus lelki megkülönböztetési út, egy egyházi
megkülönböztetési út, melyet
imádásban, imádságban, az
Isten igéjével való találkozásban járunk végig. És a mai
szentleckében azt olvassuk,
hogy Isten szava „eleven, átható és minden kétélű kardnál
élesebb, behatol a lélek és
szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit” (Zsid 4,12). Isten szava megnyit bennünket
a megkülönböztetés előtt, és
megvilágítja azt. Irányítja a
szinódust, hogy az ne egyházi
kongresszus, ne tanulmányi
konferencia, politikai összejövetel vagy parlament legyen,
hanem kegyelmi esemény, a
Lélek által vezetett gyógyulási
folyamat. Ezekben a napokban Jézus arra hív bennünket,
ahogyan az evangéliumban a
gazdag emberrel is tette, hogy
üresítsük ki magunkat, szabaduljunk meg a világias dolgoktól, de a bezárkózásainktól
és az ismétlésre építő pasztorális modelljeinktől is, és tegyük fel a kérdést: mit akar
mondani nekünk Isten a mai
korban, milyen irányba akar
vezetni bennünket? – emelte
ki beszédében Ferenc pápa.

Minden találkozás – mint
tudjuk – nyitottságot, bátorságot, készséget igényel arra,
hogy a másik arca és története
kihívást jelentsen számunkra.
Míg időnként inkább formális
kapcsolatokba menekülünk,
vagy alkalomhoz illő álarcot
öltünk – ilyen a klerikális szellem és a tetszelgő magatartás:
inkább vagyok „apát úr”,
mint atya –, addig a találkozás
megváltoztat bennünket, és
gyakran olyan új utakat sugall, amelyekről nem gondoltuk volna, hogy elindulunk
rajtuk.
*
Őszintén tegyük fel magunknak a kérdést ezen a
szinodális úton: hogyan állunk a meghallgatással? Milyen a szívünk „hallása”?
Megengedjük-e az embereknek, hogy kifejezzék magukat,
hogy hitben járjanak, még ha
nehéz életútjuk van is, hogy
hozzájáruljanak a közösség
életéhez anélkül, hogy akadályoznánk, elutasítanánk vagy
megítélnénk őket? Szinódust
tartani annyit jelent, mint elindulni ugyanazon az úton,
amelyen az emberré lett Ige
járt: az ő nyomdokain járni, az
ő szavát hallgatni mások szavaival együtt. Szinódust tartani annyit jelent, mint ámulattal felfedezni, hogy a Szentlélek mindig meglepő módon
fúj, hogy új utakat és nyelveket sugalljon. Lassú, talán fárasztó gyakorlat ez, mely arra
szolgál, hogy megtanuljuk
meghallgatni egymást – püspökök, papok, szerzetesek és
világiak, mindenki, minden
megkeresztelt ember –, elke*
rülve a mesterséges, felszínes
Október 17-én Erdő Péter
és kész válaszokat. Nem! A
Lélek azt kéri tőlünk, hogy bíboros, prímás az Esztergom(Folytatás az 1. oldalról)
Korunk egyre agresszívabb
ateizmusa és liberalizmusa totális
letámadást indított nemcsak a
vallási közösségek és egyházak
felé, hanem a bibliai, antropológiai emberkép és annak alapértékei ellen is. Ezzel szemben a püspök
Mircea Eliade világhírű valláskutatót idézte, aki szerint „elképzelhetetlen, hogy az individuum a szakrális
világhoz fűződő kapcsolatát elveszítse. Legalább egy tudattalan kapcsolat megmarad... Az emberi lét,
vagy helyesebben az emberré válás
annyi, mint vallásosnak lenni.”
Véleményünk szerint a vallásnélküliség kialakulása nem az emberi
természetből fakad, még csak nem is
személyes döntés eredménye, hanem a nevelés és a társadalom zárja
el az egyén Istenhez vezető útját mondta Veres András.
Az Egyház – mint Krisztustól alapított közösség – feladatul kapta,
hogy őrködjön a teremtett világba
oltott természetes erkölcsi törvények
– amelyek a józan emberi értelem által is felismerhető normák –, továbbá
a kinyilatkoztatott igazságok fölött.
A földi társadalom törvényhozóinak
pedig az a felelőssége, hogy hozzanak olyan emberi törvényeket, amelyek nem ellentétesek ezekkel a természetes erkölcsi törvényekkel, és
minden ember javát szolgálják —
folytatta a püspök.
Hisszük, hogy hívő és nemhívő
között létezhet olyan közös erkölcsi

Budapesti Főegyházmegye
számára a budapesti Szent István-bazilikában hirdette meg
a 2023-as vatikáni püspöki
szinódusban kicsúcsosodó folyamat kezdetét.
A bíboros köszöntő szavait
adjuk közre az alábbiakban.
Amikor Szent XXIII. János
pápa 1959 januárjában felejthetetlen beszédben közölte a
hívekkel, hogy egyházmegyei
zsinatot kíván összehívni a
Római Főegyházmegye számára, egyetemes zsinatot akar
tartani az egész világegyház
számára, és meg akarja reformálni az Egyházi Törvénykönyvet, akkor egészen ünnepélyes, reménnyel és örömmel
teli hangulat hullámzott végig
a Szent Péter téren. A pápa arra kérte a híveket, ha hazamennek, simogassák meg a
gyermekeiket, mert valami
nagyszerű és új dolog kezdő-

dik. Ha nem is ilyen nagy esemény kezdetén állunk a mai
napon, egyházmegyéinkben
mégis olyan folyamat kezdődik, amely arra hivatott, hogy
bejárja az egész világegyházat.
Ferenc pápa 2023-ra olyan
püspöki szinódust hirdetett
meg, amelyet előtte az egyházmegyékben közösségi módon is elő kell készíteni, azután pedig országos és kontinentális szinten is összegezni
kell az eredményeket.
De mi a jelentősége az Egyházon belül, a hit szempontjából az ilyen nagy közösségi
tanácskozásoknak? A helyzet
az, hogy már az Ószövetség
ismerte az isteni kegyelemnek
azokat az ajándékait, amelyek
az egész választott népre, különösen pedig a Lélek leszállása folytán kiválasztott személyek csoportjaira, testületeire áradtak ki. Krisztus műve

nyomán pedig a tanítványok
megkapták az ő Lelkét, átélték
pünkösd csodáját. Mindegyikükre külön szállt le a Lélek
tüzes nyelve, amikor mindnyájan együtt voltak, és közösen imádkoztak az utolsó vacsora termében. Ugyanazt a
Szentlelket kapták egyénileg,
mégis a közösségnek szóló
ajándék gyanánt. Az első keresztény évtizedek pedig tudatosították, hogy a keresztségben a víz és a Szentlélek által születünk újjá, tehát minden keresztény megkapta a
Lelket, de az apostolok és a
presbiterek, valamint utódaik,
a püspökök és a papok különös módon is részesültek benne. Kérték, és meg is kapták
segítségét, amikor az egész
közösséget érintő, nagy döntéseket kellett hozniuk. Ezért
mondhatta a jeruzsálemi gyűlés az Apostolok cselekedeteinek

alap, amely mindnyájunk számára
biztosíthatja az együttélés lehetőségét. Léteznek ugyanis olyan alapértékek, amelyeket semmilyen hangos
többség nem tehet félre. Ez minden
ember lelkiismeretében benne él, ha
a neveltetése nem gyengítette vagy
deformálta azt.
Meggyőződésünk szerint tehát
csak egy krisztusi alapokon álló demokrácia, nem pedig egy hangos és
erőszakos liberális és ateista ideológia vezethetne el arra a vágyott európai közösségre, amelyről Adenauer a már idézett véleményét mondta:
Európa vagy keresztény lesz, vagy
nem lesz.

Azért merjük ezt állítani, mert
Krisztus evangéliuma egyetemes,
minden embernek szóló tanítás,
amely nem kirekesztő, nem erőszakos, és amely a teremtett embervoltunkból származó egyetemes erkölcsi értékekre épít — mutatott rá Veres András.
Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a nyugat-európai
és a közép-európai egyházak közötti
táguló különbségről beszélt. – Kiindulópontunk az a történelmi tapasztalat, amely a magyar egyházakban
felekezeti hovatartozástól független.
Emellett a bibliai, antropológiai felis-

merés az, amely meghatározza a jövőnkről való elképzelésünket –
mondta.
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület
püspöke hangsúlyozta: „ne feledkezzünk meg a nehéz, küzdelmes, egyházellenes időkről, adjunk hálát az elmúlt több mint három évtized szabadságáért, és bölcsen éljünk azokkal
a rendkívüli lehetőségekkel, amelyekkel hazánkban az egyházak szolgálatát értékelő és megbecsülő, támogató kormányzat mellett élhetünk.”
A konferencián a résztvevők az
előadások után Az egyházainkkal a társadalom szolgálatában 2010–2020 című,
néhány perces kisfilmet tekintették
meg, amely az elmúlt tíz év során az
egyházakkal közösen elért eredményeket, fejlesztéseket, változásokat,
együttműködéseket mutatta be.
A konferencia megnyitóját október 13-án a református kollégium
oratóriumában tartották. Köszöntőt
mondott Soltész Miklós egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkár, Fekete Károly református püspök, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus püspök és Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános
püspöki helynöke.

K. I.
Fotó: Merényi Zita

A konferencia csütörtöki
napján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter
tartott előadást Közös értékek – az
európai civilizáció értékrendjének
vallási alapjai címmel, míg Matthias Inniger, a dél-afrikai köztársaságbeli North-West Egyetem
valláspolitikai és vallásközi párbeszéddel foglalkozó kutatója A vallások, felekezetek közös felelőssége – a vallás
szerepe Európában címmel adott elő.
Ezt követően neves szakemberek
részvételével kerekasztal-beszélgetéseket is tartottak.
Október 15-én Ali Haziyev, az azerbajdzsáni Vallási Szervezetek Állami
Bizottsága Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztályának vezetője tart előadást
Vallás és állam az Európa Tanács egy tagállamának példáján keresztül címmel, majd
Hölvényi György EP-képviselő, az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoportjának tagja, az
Emberi Jogi Albizottság tagja beszél a
rejtett és nyílt vallásellenességről Európában. Pénteken is tartanak kerekasztal-beszélgetést a vallási közösségek
együttműködésének lehetőségeiről.
A konferencián részt vesz többek
között Michael August Blume, Magyarország apostoli nunciusa; Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és más egyházi vezetők,
valamint Papp László Debrecen polgármestere.
Forrás:
Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye
Fotó: Kovács Ágnes

A modern kori Európa pillérei
Vallásközi konferenciát rendeztek Debrecenben

leírása szerint: A Szentlélek és
mi úgy határoztunk, hogy ne
rakjunk több terhet a pogányságból megtért testvérekre annál, ami feltétlenül szükséges
(vö. ApCsel 15,28).
Amikor az Egyház időről
időre a hívők hitbeli érzékét is
vallatja, a fölszentelt személyek különös lelki ajándékát
pedig sajátosan is segítségül
hívja közös tanácskozások
előtt, tudatában van annak,
hogy nem minden ötlet, nem
minden nagy élmény – vagy
Szent János apostol szavaival
szólva –, nem minden lélek
származik Istentől. A zűrzavar, a keserű acsarkodás, a
gyökerektől való elszakadás
vagy a puszta földi, anyagi és
szervezeti szempontok érvényesítése, azon a címen, hogy
most ezt érezzük a legjobbnak,
még nem a Szentlélektől való.
„Minden lélek, amely vallja,
hogy Krisztus testben jött el,
Istentől való” – olvassuk János
apostol első levelében. (1Jn 4,2).
Tehát nem csupán a saját meglátásainkra vagyunk utalva,
nem is valamilyen hangos
közvéleményre, mert egy a tanítónk és a mesterünk, Jézus
Krisztus (vö. Mt 23,10), aki történelmi személy, aki tanított,
szenvedett, meghalt és feltámadt. Tanítását és kegyelmet
hozó szentségeit Egyházára
hagyta, hogy őrizze, terjessze
és alkalmazza a föld végső határáig és az idők végezetéig.
Tehát kérjük a Szentlelket az
induló új szinódusi tanácskozások során, és kövessük biztos vezérfonalként Krisztus és
az Egyház tanítását, hogy
megújuljanak plébániáink, közösségeink és egyházmegyéink szerte a világon.
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A BIBLIA ÜZENETE

LITURGIA

A lelki vakság

Az Eucharisztia ünneplése (111.)

Mk 10,46–52

Szabadítsd meg néped, Urunk, és áldd meg
örökséged! A Te Deum laudamus himnusz soron
következő verseiben a Zsolt 28; 144; 120; 122;
66; 32; 30; 70 egyes szakaszaira utal a szerkesztő költő. Megjegyezzük, hogy a himnusz mozarab változatában a 28. zsoltár verseit már
csak az Ámen követi (22–23. versek), míg a
legkorábbi változatban a Te Deum laudamus a
25. verssel fejeződik be. Tehát a Dignare Domine (Méltóztass, Uram) szakasztól kezdődő
versek későbbi betoldást képeznek. Sőt, a milánói változatban a 28. zsoltár szavait Dániel
próféta könyvének (Dán 3,52) sorai folytatják: Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum (Áldott vagy Urunk, atyáink Istene).
A himnusz 22–23. verseit tehát a Zsolt 28,9
szavai alkotják: „Szabadítsd meg néped, és
áldd meg örökséged, és legeltesd őket és (sokszorosan) emeld fel őket az örökkévalóságra!” A 28. zsoltár, amelyet a himnuszköltő idéz,
valójában egyéni, könyörgő panaszéneknek
tekinthető, amit egy ártatlanul szenvedő ember fogalmazott a királyság korai korszakában. Utolsó, himnikus jellegű és hálaadó sorait

– tulajdonképpen a 6(8)–9. verseit – a későbbi
korban illesztették az imádsághoz, hogy ezáltal illeszkedjen ahhoz a funkcióhoz, amelyet
már királyi-liturgikus zsoltárként töltött be. A
szabadításért könyörgő (vö. Zsolt 3,9) imádkozó számára az örökség kifejezés nemcsak a
zsoltárban, hanem a Második Törvénykönyvben és Jeremiás prófétánál is arra a népre vonatkozik, amely iránt az Úr szövetségi hűségben kötelezte el magát: „Úr Isten, ne veszítsd
el népedet és örökségedet, amelyet nagyságoddal megszabadítottál, s Egyiptomból erős
kézzel kihoztál! (…) Hiszen a te néped és a te
örökséged ők, akiket kihoztál nagy erőddel és
kinyújtott karoddal.” (MTörv 9,26.29; vö.
32,9) Valamint: „Elhagytam házamat, elvetettem örökségemet; átadtam lelkem kedvesét ellenségeinek kezébe. Olyan lett hozzám örökségem, mint oroszlán az erdőben: kieresztette ellenem hangját, ezért meggyűlöltem őt. Vajon
tarka madár az én örökségem, melyet madarak
fognak körül? Gyertek, gyűljetek össze, mezei
vadak mind, jöjjetek enni!” (Jer 12,7–9)
Sztankó Attila

dobhatná el magától olyan könnyedén, hiszen
életének igen fontos része.
És hirtelen megjelenik valaki, akit ez a vak
ember a hit fényében már a szeme világának
visszanyerése előtt meglát: Jézus. Felismeri
benne a várva várt „Dávid Fiát”, a választott
nép várakozásait betöltő Messiást. S ez olyan
mély reményt szül benne, hogy – még az ép
látású embernél is így mondjuk – vakon megbízik a Mesterben, vakon ugrik a látszólag bizonytalanba, de számára mégis bizonyosba:
úgy felpattan, hogy eddig legfontosabb támasza, útitársa, a köntöse sem lényeges már számára. Mert itt van valaki, aki sokkal fontosabb, aki minden bizonnyal új világot hoz el
ebben a percben, olyat, amelyben a köntös és
sok minden más, eddig nagyra értékelt dolog
szerepe is új értelmezést nyer. Meg sem fordul a fejében: Megtalálom-e a ki tudja, hová
repült köntöst, ha mégsem sikerülne a gyógyítás, s ha csalódottan botorkálok majd
vissza, hogy megkeressem? Fel sem merül ez
a gondolataiban, mert a hit bizonyosságot
hoz: ez itt a közelemben Jézus, aki vakokat is
gyógyít!
A HÉT SZENTJE
Vajon én mi mindenhez ragaszkodom, ami
lelki vakságomban nyomorult kis támaszom,
holott, ha észrevenném, hogy maga Jézus közeledik felém, és elébe sietnék, már nem lenne
akkora szükségem e korábbi „kincseimre”?
Október 25.
Ha életem sötét helyzeteiben a Világ Világossága hozzám is kérdést intéz, hogy mit tehet
értem, akarom-e én is hittel kérni tőle: „MesA hagyomány szerint magyar szülőktől
ter, hogy lássak!”?
született. István király uralkodása elején iskoKovács Zoltán lás gyermek volt Szent Márton hegyén, a mai
Pannonhalmán. 1030 körül kolostorának apátjaként működött. 1036-ban a király a pécsi
GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG
püspökség élére állította.
Szent Imre legendájából tudjuk, hogy Mór
kitűnt társai közül, ezért válhatott igen fiatalon főpásztorrá: „Szent István néhány nappal
azután, hogy a Szent Hegyről eltávozott, csupán két kísérőt véve maga mellé, oda visszaA Szent Liturgiában következik az áldozás nak a kifejezését is tartalmazza. Hisszük és tért, s a testvérek virrasztását és imádságait tielőtt ima, miután megtörtént a szent színek nyomatékosan meg is valljuk, hogy „Jézus tokban kikémlelte. (…) Reggel aztán, amikor a
egyesítése „a Szentlélek hitének teljessége” fé- Krisztus az élő Istennek Fia, ki a világra” jött a testvérek összegyűltek, a király maga is jelen
nyében. A mindent eszünkbe juttató Lélek (Jn mi üdvözítésünkre. Érdekes, hogy ez az ima – volt, és hogy Mór testvér lelkét az alázatosság
éppen a személyes hit és annak erényében kipróbálja, a nyilvános bűnvallo14,26) segítségével átéljük hitünk
személyes megvallása miatt – máskor igen sok olyan dolgot vetett a szemételjességét: az egész üdvgondoegyes számban szól, eltérve a litur- re, ami a szerzetesi élettel ellenkezik. Vádaszást, amit megjelenítő erejével a
gikus többes számtól. Sőt, a benne kodása ellen Mór egyáltalán nem védekezett,
Szent Liturgia a szemünk elé állít
a teremtéstől kezdve a beteljese- Amit nem lehet többes lévő bűnbánati gondolatok is ezt hanem alázatosan állt, s reménykedve Istenmélyítik el. Előbb Szent Pál apos- hez menekült, aki az emberi lelket vizsgálja.
désig. Megemlékezünk „mindarszámban mondani:
ról, ami érettünk történt: a ke- »a bűnösök között az első tollal valljuk meg azt, amit nem le- Ekkor aztán megismerte Szent István, hogy firesztről, sírról, harmadnapi feltá- én vagyok« (1Tim 1,15) het többes számban mondani: „a ának szavai megfontoltak voltak. Miután a
bűnösök között az első én vagyok” történteket rendben és a valóságnak megfelemadásról, mennybemenetelről,
(1Tim 1,15). Majd azzal folytatjuk, lően elmondta, Mórt dicséretekkel halmozta
Boldog Mór nemcsak átélője, de résztvevője
jobb kéz felől való ülésről, a második és dicsőséges eljövetelről”. A szentáldo- hogy „csókot nem adok neked, mint Júdás” (Lk el, és hogy egy főpapi szék dísze legyen, ke- volt a keresztény Magyarország megszilárduzásban ennek az üdvgondozásnak a részesei 22,48). Erre következik a bűnbánó lator vallo- véssel ezután Pécsett a püspöki méltóságra lásának. A magyar egyház a hagyomány alapján mindig szentként tisztelte, amit a pápa
lehetünk olyan formában, hogy a feltámadott, másának háromszoros ismétlése háromszoros emelte”.
Az 1046-ban történt lázadás során, amely 1848-ban jóvá is hagyott.
a megdicsőült Jézussal egyesülhetünk, amikor mellveréssel kísérve: „Emlékezzél meg rólam,
A jóváhagyó bullában IX. Piusz pápa ezt írszent Testét és szent Vérét magunkhoz fogad- Uram, midőn eljössz a te országodba (Lk 23,42). Gellért és több másik püspök halálát is okozta,
Végül pedig azt kérjük: „ne váljék, Uram, ítéle- Mórnak nem esett bántódása. Egyike volt a ta: „Életének nyilvánvaló szentsége halálától
juk a szent színek alatt.
Erről teszünk tanúságot, amikor elimád- temre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban három püspöknek, akik Andrást Székesfehér- fogva méltán részesült a hívek részéről nyilvákozzuk a „Hiszem, Uram, és vallom” kezdetű való részesülés, hanem lelkem és testem meg- várott megkoronázták. 1055-ben tanúként alá- nos egyházi tiszteletben. Bár a régi kort sok
imádságot. Egy eltérés figyelhető meg az elő- gyógyulására”. Ez a rész egyértelműen Szent írta a Tihanyi alapítólevelet, amellyel I. András homály fedi, bár az országot ért sok csapás
újabb bencés apátságot hívott életre. 1064 hús- folytán a régi magyar egyház emlékei csakírás és a mai gyakorlat között. A liturgikon Pál tanításán alapul (1Kor 11,29).
Az imádság utolsó bekezdése az egész ima vétján püspöki székvárosa nevezetes esemény nem mind hiányoznak, a történelemből és a
úgy rendelkezik, hogy a pap a saját áldozása
előtt „kissé meghajtott fővel és szétterjesztett kezdőszavait ismétli: „Hiszem, Uram, és val- színhelye lett: a hercegek kibékülése után Gé- hagyományokból ennyi világos. Azt pedig,
karokkal mondja az áldozás előtti imádságot”. lom”, s az Eucharisztia valóságába vetett hitre za személyesen helyezte a koronát Salamon fe- hogy a tisztelete mindmáig fennállt, bizonyítja
Majd pedig, miután már megáldozott, „a és annak megvallására vonatkozik. „A te való- jére, Mór püspök pedig Salamonnak ajándé- mindazoknak az íróknak egybehangzó tanúSzentséggel a hívek felé fordulva elmondja a ságos és legtisztább tested s a te valóságos ele- kozta Zoerard-András ciliciumának egy da- ságtétele, akik Mórról úgy emlékeznek meg,
»Hiszem, Uram, és vallom« kezdetű imát”. A venítő véred” az, amit magamhoz veszek, rabját. Nem sokkal ezután megírta a két szent mint boldogról és szentről. Hozzájárul ehhez,
remete, András és Benedek életét. 1070 körül hogy képét nem egyszer festették meg szent
Bizánci Egyház sosem fél az ismétlésektől. Ám amikor megáldozok.
Ivancsó István halt meg, valószínűleg Pécsett.
felirattal. Vannak 1499-ből való misekönyvek,
ebben az esetben magyar Görögkatolikus Egymelyek Mór dicséretét
házunk gyakorlata eltér az
előírástól, és a pap nem
OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK – zengik, a martirológiuOKTÓBER 24., ÉVKÖZI 30.
mondja kétszer az imát. Te- VASÁRNAP (Claret Szent Antal
SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS mokban is szerepel a nehát a hívek vele együtt Mária püspök, Salamon, Gilbert) –
TÁDÉ APOSTOLOK ÜNNEPE (Alfréd) ve. Vannak tetteiről és
rendkívüli életszentségémondják, majd pedig annak Jer 31,7–9 (Isten visszavezeti népét a
– Ef 2,19–22 – Lk 6,12–19.
végeztével, míg a pap meg- fogságból; gondja van a nyomorultakra
OKTÓBER 29., PÉNTEK (Nárcisz, ről tanúskodó kommentárok. Mindezeket mérleáldozik, az áldozási verset is.) – Zsid 5,1–6 (Jézus, a mi Főpapunk
Melinda) – Róm 9,1–5 – Lk 14,1–6.
éneklik. Bizonyára nem az pap mindörökké Melkizedek rendje
OKTÓBER 30., SZOMBAT (Alfonz, gelve és igazolva látván
ismétléstől való félelem, ha- szerint.) – Mk 10,46–52 (Jézus visszaStefánia) – Róm 11,1–2a.11–12.25–29 – Boldog Mór emberi emlékezetet meghaladó nyilnem az idővel való helyes adja a vak látását, az pedig követi őt.) –
Lk 14,1.7–11.
gazdálkodás indította előde- Zsolozsma: II. zsoltárhét – ÉnekOKTÓBER 31., ÉVKÖZI 31. VA - vános és egyházi tiszteleinket arra, hogy egy bő fél rend: Ho 257 – ÉE 593, Ho 257 – ÉE 148, Ho 134 – ÉE 594, Ho 192 SÁRNAP (Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, Farkas, tét, Pécs püspöke alázatévszázada már ezt a gyakor- – ÉE 233.
Rodrigó) – MTörv 6,2–6 (Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes tal kérte, hogy ez a tisztelatot követjük. Ebben is azt
OKTÓBER 25., HÉTFŐ – Szent Mór püspök emléknapja szívedből!) – Zsid 7,23–28 Krisztus örökre megmarad, ezért papsá- let annak rendje és módja
tapasztalhatjuk, hogy a litur- (Blanka, Krizanta) – Róm 8,12–17 – Lk 13,10–17.
ga is örökké tart.) – Mk 12,28b–34 (A főparancs: a szeretet Isten és szerint jóváhagyást nyergia élő, nem pedig egy megOKTÓBER 26., KEDD (Dömötör, Armand, Evariszt) – Róm embertársaink iránt.) – Zsolozsma: III. zsoltárhét – Énekrend: jen.” Ez a pápai jóváhakövesedett, múzeumba való 8,18–25 – Lk 13,18–21.
Ho 229 – ÉE 592, Ho 229 – ÉE 154, Ho 116 – ÉE 597, Ho 299 – gyás vetette meg Boldog
Mór újkori tiszteletének
képződmény.
OKTÓBER 27., SZERDA (Szabina, Antonietta) – Róm 8,26–30 ÉE 306.
alapját.
Az áldozási ima nemcsak – Lk 13,22–30.
L. K.
a hitnek, hanem a megvallás-

Bartimeus „eldobta a köntösét, felugrott, és
odament Jézushoz”.
Sok rejtélyes részletről, jelentőségteljes
mondanivalóval bíró mozzanatról elmélkedhetnénk ezúttal. A testi és a lelki vakság összefüggéséről, a koldus reménytelen kiszolgáltatottságáról, a remény belső fényének felcsillanásáról és a Bartimeus testi-lelki sötétségén átragyogó, egyre mélyebb hitéről. A körülállók
csitítása ellenére a látás után szomjazó ember
egyre hangosabb, egyre bízóbb könyörgésének erejéről, Jézus kérdéséről – „Mit akarsz,
mit tegyek veled?”, melyre nyilvánvalóan
mindenki tudja a választ, de a Mester mégis
hallani akarja, mielőtt csodát tenne – és persze
a gyógyulásra váró válaszáról. A szemeket
nyitó, újjáteremtő isteni érintésről, „Krisztus
világosságáról”, mely nemcsak húsvét éjszakáján tündöklik, hanem felragyog egy korábban nem látó ember életében; a hit által elnyert
gyógyulásról és Krisztus hálás, odaadó követéséről. Most mégis álljunk meg egy olyan
részletnél, amely fölött könnyen átsiklik a figyelmünk, mert látszólag jelentéktelen információt tartalmaz: „eldobta a köntösét”.
A vak koldusnak a köntös talán még fontosabb a mindennapi élethez, mint ép látású társainak. Kézzelfogható közelségben van, amikor nincs tető a feje fölött és ázik-fázik, ráülhet, takarózhat vele, belerejthet ezt-azt; mintegy a háza, egyik legfontosabb kísérője. Ha felelőtlenül elhagyja, vagy messze hajítja, netán
elhagyja, s az éjszaka, a fagy így köszönt rá, az
a betegségét, a halálát is okozhatja. Ha valaki,
hát ő nem hagyhatná elveszni a köntösét, nem

Pécsi Boldog Mór
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Ragyogjon át rajtad Isten fénye!
Magyarok Nagyasszonya-búcsút tartottak Szentkúton
A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen Magyarok Nagyaszszonya-búcsút ünnepeltek október 10-én. A szentmise főcelebránsa
Székely János szombathelyi megyéspüspök volt, koncelebráltak a zarándokokkal érkező papok és Márﬁ Gyula nyugalmazott veszprémi
érsek.
A kegyhelyre a beköszönő hideg,
borús idő ellenére rengeteg zarándok érkezett. A szentmise elején Érsekvadkert, Eger feliratú zászlókat
hoztak be ünnepélyesen, számos
más lobogóval együtt, hosszú sorban. A Mária-szobrot Turáról származó, népviseletbe öltözött lányok
emelték a magasba. A zarándokok
mellett a szentmisén részt vettek a
Magyar Máltai Lovagrend tagjai is, akiknek
Márfi Gyula tartott lelkigyakorlatot a napokban.
Fejes Antal OFM köszöntötte az egybegyűlteket. Székely János bevezetőjében egy afrikai emberről szóló történetet mondott el, aki minden szentmise után, egy egyszerű
deszkán térdelve, ott maradt a templomban a tabernákulum előtt. Amikor megkérdezték tőle,
miért teszi, így felelt:
„Odatartom a lelkemet a
napba.” Ezért jöttünk
most mi is ide – buzdított
a püspök –, hogy beragyogja az életünket és a nemzetünket Isten fénye.
A Szent Lukácstól való evangéliumi szakaszban az angyali üdvözlet
szavait hallhattuk, majd Székely János megáldotta a híveket.
A szombathelyi megyéspüspök
homíliája elején elmondta, Szűz Mária
látszólag semmi olyan rendkívülit
nem tett, mint Mózes, Pál apostol,
vagy akár a vértanúk, mégis az üdv-

történet legnagyobb eseményét neki
köszönhetjük. Szent Bernát ír arról,
hogy Isten mióta kopogtathatott az
emberiség ajtaján, várva, hogy lesz-e
valaki, aki tiszta, beengedi őt, és igent
mond rá. Mária az, aki által Isten fénye beáramolhatott a világba, ő az ablak, akin keresztül a fény beragyog.”
Jézus családfáját olvasva láthatjuk, hogy a felmenői bizony fájda-

lomban és bűnökben éltek. Jákob becsapta vak édesapját; Ráháb egy jerikói bűnös nő volt; Dávid király megölette Uriást, és elvette a feleségét. A
mi családjaink is tele vannak fájdalmakkal, bűnökkel. Ugyanakkor Jézus nem idelentről, hanem odaföntről származik: leszállott, megtestesült – hangsúlyozta a püspök. –
Ezt az ajándékot fogadta be Mária,
akinek egész lénye mindig egy ha-

talmas „igen”, nem csak akkor, amikor az angyal szólítja.
A mi családjaink történetébe is be
szeretne lépni a Megváltó. Ha van
olyan ember, aki Máriához hasonlóan Isten fényét beengedi, a családunk története üdvtörténetté változhat – buzdított Székely János.
A világtörténelem is tele van fájdalmakkal, abban is kellenek az ég
felé nyíló ablakok – folytatta a püspök. – Egy ruandai pap megrendítő
történetén keresztül szemléltette,
hogy az egyéni megbocsátásnak lehet olyan szerepe, mely a társadalomra is hatással van, egész közösségeket gyógyít meg. Elmondta, ez a
pap hogyan tudott megbocsátani
édesanyja gyilkosának, noha maga is
az idegösszeroppanásig összetört;
papságát sem tudta megélni. Mégis
képessé vált arra, hogy édesanyja
gyilkosának gyermekeit még adományokkal is támogassa, és vissza

tudott térni plébániájára, ahol aztán
tömeggyilkosok esedeztek bocsánatért az ő története hatására, és árván
maradt, családjukat kegyetlen mészárlásban elveszített emberek lettek
képesek megbocsátani azoknak, akik
elvették tőlük a legkedvesebbet.
A magyarság történetében is voltak ilyen emberek – mondta Székely
János. – Szent István, bár a német
császár seregeit tönkreverte, nem a
hódító háborúban látta a népe jövőjét, hanem azt az evangéliumra akarta alapozni. Templomokat, kolostorokat, iskolákat építtetett, és felajánlotta országát Máriának, aki ezer éve
oltalmaz minket. Nándorfehérváron
is voltak hőseink, Szilágyi Mihály,
Hunyadi János, Kapisztrán Szent János, és lelkes magyar édesapák,
nagyapák és fiatalok, akik nélkül a
diadal elképzelhetetlen lett volna.
Ők is égre nyíló ablakok voltak, aki
beengedték a fényt.

Gyönyörű lenne, ha a magyar családokban esténként kinyilnának a
háztetők az ég felé, és a szülők,
nagyszülők, gyerekek együtt élnék
át Isten békéjét az imádságban! Székely János hangsúlyozta, hogy amit
a szülő nem ér el a gyermekénél, azt
Isten képes megtenni, mert ő a legfőbb nevelő. Ezért a leghatalmasabb
ajándék, ha a gyermekeket Istenhez
vezetik. Ő képes formálni a szívüket,
és olyan békét képes adni, amilyet
semmilyen földi dologtól nem kaphatnak.
Beszéde végén a püspök hálát
adott azokért az emberekért, akik
tudtak számunkra Istenre nyíló ablakok lenni, és biztatott, hogy legyünk
olyanok, akik által Isten fénye átragyog. „Krisztus számít rátok, legyetek az ő világossága!”
A felajánláskor elhangzott egy
negyven évig tiltott ének, amely a
Magyarok Nagyasszonyához könyörög nemzetünkért.
A szentmise után szinte beláthatatlan hosszúságú menetben haladtak a zarándokok az Oltáriszentség
után. A hívek elimádkozták a teljes
búcsú imáit, és szentségi áldásban
részesültek. Visszatérve a főoltár elé,
elénekelték hazánkért könyörgő
népénekünket, majd a Te Deumot és
a Christus vincit kezdetű éneket. A
Himnusz után elhangzott régebbi
himnuszunk, a Boldogasszony Anyánk,
melynek egyik versszaka most különösen rezonált Székely János beszédére:
„Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra! Anyai palástod fordítsd oltalmunkra! Magyarországról, édes
hazánkról, Ne felejtkezzél el szegény
magyarokról!”
Vámossy Erzsébet
Fotó: Lambert Attila

Krisztust felfedezve a másik emberben
Átadták a Karitász önkéntesek elismerését
mányba adott kályha melegíti teseinek munkájával Magyarfel a szobát, ahogyan egy be- ország közel nyolcszáz teleszélgetés ad reményt, egy tan- pülésén.
Forrás: Katolikus Karitász
szercsomag vagy korrepetálás
Fotó: Thaler Tamás
teremt jövőt a Karitász önkén-

Tizedik alkalommal adták át október 9-én a
Katolikus Karitász országos elismerését, az
önkéntesek Caritas Hungarica díját. A Magyar Szentek templomában Spányi Antal székesfehérvári püspök, a Karitász elnöke, Écsy
Gábor országos igazgató, valamint az egyházmegyei igazgatók negyvenhét önkéntesnek
köszönték meg, hogy a Karitász hálózatán belül személyes szeretetükkel tesznek nap mint
nap másokért.
Ragyogó napsütés és októberi hűvös idő fogadta szombaton azt az ország minden
pontjáról akár kora hajnalban
induló negyvenhét önkéntest,
családtagjaikat, plébánosaikat
és egyházmegyéjük karitászigazgatóit, akik a tizedik alkalommal tartott Caritas Hungarica-díj átadására érkeztek a
Magyar Szentek templomába.
A budapesti díjátadás hálaadó szentmisével kezdődött,
melyen Spányi Antal püspök,
a Katolikus Karitász elnöke és
Écsy Gábor országos igazgató
mellett koncelebrált tíz plébános, akik díjazottjaikkal vettek
részt a közös ünnepen.
Szentbeszédében Spányi
Antal a Karitász munkáját
mint Krisztusról való tanúságtételt értelmezve elmondta,
hogy „egészen kiemelt módja
ennek a tanúságtételnek az a
szeretetszolgálat, amelyet a
Karitász munkatársai végeznek. Mária ezt tette Kánában
és nyilván ezt tette számtalan
más helyzetben is (…). Bizo-

nyos, hogy ő a gondoskodó szeretetnek, az imádkozó
szeretetnek, a másikat megértő és elfogadó szeretetnek
volt a mintaképe.”
Krisztust kell vinni az emberekhez. Nem a magam szeretetét, nem a magam bölcsességét, nem a magam jóságát.
Krisztust kell adnom. És csak
akkor adhatom, ha Krisztus
valóban bennem is él.
Másrészt a másik emberben fel kell fedeznünk Krisztust – mondta a püspök.
Nemcsak az imádság elragadtatásának pillanataiban, nemcsak egy szép liturgia ünnepi
eseményeiben, hanem a hétköznapi élet keserves, fáradtságos, izzadtságos történéseiben is. Ez a Karitász-munkatárs sajátos karizmája, hangsúlyozta beszédében Spányi
Antal.
A szentmisét követően vehették át elismeréseiket tizenöt egyházmegyei központ plé-

A díjazottak
egyházmegyénként

bániai csoportjainak önkéntesei.
A Caritas Hungarica-díjat
2012-ben alapította meg a Katolikus Karitász vezetősége.
Célja elismerni és értékelni a
Karitász önkénteseinek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját, illetve az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a
karitatív tevékenységre való
buzdítás. Az elismerést azok az
önkéntesek kapják, akik a Katolikus Karitász tevékenysége
során a legtöbbet tettek karitatív tevékenység formájában a
rászorultakért, például az idősekért, betegekért, fogyatékkal
élőkért vagy a társadalom peremére sodródott családokért.
A díjazottakat Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász or-

szágos igazgatóhelyettese köszöntötte. Mint fogalmazott,
az elismerést kiérdemlő önkéntesek a Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik
embertársaikat.
Az önkéntesek nevében
Horváth Sándor, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
önkéntese beszélt, kiemelve,
hogy a karitászmunka mentes
az előítéletektől, krízishelyzetben (délszláv háború, horvátországi földrengés) pedig
igyekszik azonnali segítséget
nyújtani.
Az ünnepséget a szokásos
agapéval zárta a Katolikus
Egyház hivatalos segélyszervezete. A hűvös délelőtt kora
délutánra kellemes meleggé
változott, ahogyan egy ado-

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye: Pappné Fekete
Mónika, Reviczky Éva, Szmolinka Zoltán Ignáczné
Egri Főegyházmegye: Bódis Alajosné, Magyar Lászlóné,
Thurzóné Mustos Ildikó, Zsidó Zoltánné
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye: Csaba Jánosné,
Molnárné Bécsi Margit, Rendek Józsefné, Varga Sándorné
Győri Egyházmegye: Kutrovits Erzsébet, Muzslai Jánosné
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye: Brévai Ferencné,
Engert Józsefné, Petrezselyemné Forgács Magdolna
Kaposvári Egyházmegye: Dr. Bemné Schneider Mária, Jánosa Tiborné, Maronics Mária
Miskolci Főegyházmegye: Tóthné Kukola Mária
Nyíregyházi Egyházmegye: Lőrincz Péter
Pannonhalmi Főapátság: Farkas Ildikó, Nyáriné Gábriel
Mónika, Szolnoki Gyula
Pécsi Egyházmegye: Fehér Józsefné, Gulyás Ildikó, Pintér
Györgyné
Szeged-Csanádi Egyházmegye: Dr. Badóné, Dr. Vekerdy
Márta Irén, Daka Józsefné, Kissné Tapodi Terézia, Ratár Tiborné
Székesfehérvári Egyházmegye: Busicsné Pap Anna,
Matuz Károlyné, Szarka Istvánné, Tarpataki Katalin
Szombathelyi Egyházmegye: Dr. Horváth Sándor,
Skrapits András és Skrapits Andrásné, Udvardi Zsuzsanna,
Váci Egyházmegye: Decsi Péterné, Lazsán Mihályné,
Perjési Gáborné, dr. Pipicz Imre
Veszprémi Főegyházmegye: Horváthné Dr. Kovács Zsuzsanna, Kisné Lovasi Mária, Lovró Krisztina
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Hármas ünnepet tartottak
Szerencsen
Október 11-én megünnepelte a szerencsi
közösség, hogy megújult a plébánia, letették a katolikus óvoda alapkövét, valamint megemlékeztek arról is, hogy az
Egri Főegyházmegye tíz éve van jelen
fenntartóként az oktatásban a településen a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola révén.
Hálaadó szentmisével kezdődött az ünnepség a szerencsi Kisboldogasszony-templomban, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutatott
be. Szentbeszédében az evangéliumra utalva
úgy fogalmazott: világos útmutatás van arról,
hogy a vezetőknek mi a legfontosabb hivatása.
Ezt értelmezve azt mondhatjuk, szükségük van képességekre, végzettségre, kompetenciákra. A főpásztor rámutatott: Sokszor fordítva ülünk
a lovon, ha úgy gondoljuk,
hogy a bűnök elkerülése életünk középpontja, pedig kell
arra is idő, hogy keressük, tegyük a jót, szeressük embertársainkat.
Jézus feltámadt a halálból,
s legyőzte a halált, még akkor
is, ha azt tapasztaljuk, hogy a
halál uralkodik. De a halál
uralma nem végleges, Jézus
áldozata a végleges – vele
együtt mind feltámadunk. Nem egyszerűen
csak Isten létében hiszünk, ez túl kevés lenne;
kereszténynek lenni azt jelenti: hiszünk az
örök életben. Ez tölt el bennünket békével és
nyugalommal, tudjuk, hogy van gazdánk, aki
szeret bennünket és gondoskodik rólunk.
Hivatalos szövegek olvasásakor héha belefájdul a fejünk, hogy megértsük azt. Isten nem
ilyen módon hozza a tudomásunkra, hogy
szeret bennünket, sokkal egyszerűbb, közvetlenebb módon: saját élete feláldozásával bizonyítva.
Ha mi Isten nyájához tartozunk, nekünk is
így kell szeretnünk mindazokat, akiket ránk
bízott, édesanyaként, édesapakánt, igazgatóként, polgármesterként, papként, ministránsként, bármilyen felelős tisztségben. Ezáltal
szebb és jobb lesz a világ, ezért vállalta el a főegyházmegye az iskolai és óvodai fenntartói
szolgálatot, hogy minél többen megismerjék
Isten szeretetét, s Péter apostol nyomán kimondjuk: Te mindent tudsz, azt is tudod,
hogy szeretlek téged.
Napról napra jobbnak kell lennünk, csüggedés nélkül, erre tanít keresztény hitünk, csodálatos öröm forrásaként. Tervekkel, lendület-

tel, dinamizmussal telve kell élnünk az életet!
A mai napnak is ez az üzenete – zárta szentbeszédét a főpásztor.
A szentmisét követően Ternyák Csaba érsek
megáldotta a plébánia megújult épületét, majd
elhelyezték a katolikus óvoda alapkövét. Az
alapkőletételi okirat mellett az óvoda látványterveit, a logó terveit, Kalkuttai Szent Teréz képét és a dolgozók névsorát helyezték el az
alapkőben.
Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere beszédében köszönetet mondott Ternyák Csaba érseknek iskolaépítő munkájáért, a hitre való nevelésért.
Koncz Zsófia országgyűlési képviselő úgy

fogalmazott: az óvodai oktatásban is szerepet
vállal az Egyház, ez azért fontos, mert a jövőt
építjük ezzel. Ezen a vidéken a magyar szabadságért, nemzetépítésért sokat tettek a múltban is, és a jelenben is. A gyerek az örök élet
titka – idézte a képviselő néhai édesapja,
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő hitvallását, aki az építkezés egyik fő kezdeményezője volt. A képviselő gratulált Szarvas Péter plébánosnak, Gaszparné Tilman Edina igazgató
asszonynak azért, hogy a nagyszabású munka
motorjaiként működtek.
Az intézmény vezetője a Szent István Televízió kérdésére elmondta: nagyon nagy ajándék, hogy az iskolában olyan pedagógusokkal
dolgozhat együtt, akik személyesen példát
mutatnak a gyermekeknek a keresztény értékekben.
A jubileumi ünnepség a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorával
zárult.
Forrás:
Egri Főegyházmegye
Bérczessy András
Fotó: Szent István Televízió/
Vozáry Róbert

2021. október 24.

Jézus szemével nézni
minden embert
Szentmise Boldog Apor Vilmos tiszteletére Győrben
Október 4-én, Assisi Szent Ferenc emléknapján Csóka Gáspár OSB gyémántmisés lelkipásztor mutatott be szentmisét
Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére
a győri székesegyházban. Koncelebrált
Reisner Ferenc, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora; Bognár István
spirituális és Böcskei Győző, a székesegyház plébánosa; liturgikus szolgálatot
végeztek a hittudományi főiskola papnövendékei.
Boldog Apor Vilmosban a papok és a hívek
előtt egy hiteles pap, egy papjait elkötelezetten
szerető és szolgáló püspök jelenik meg, valahányszor életének valamelyik részletét felidézzük – emelte ki szentbeszédében
Csóka Gáspár atya. Arra hívta a jelenlévőket, hogy együtt gondolkodjanak arról, hogy mit láthatnak
egy pap szolgálatában.
Hisszük-e, hogy egy újmisés
vagy a gyémántmisés pap hatvan
évvel ezelőtt valóban arra az útra
lépett, amelyen a maga élete értelmét, boldogságát is megtalálva segítségére, szolgálatára lehet azoknak, akikhez küldetett? Vagy sokkal személyesebben kérdezve: ha
családunkból valaki a papi hivatást választaná, tudnánk-e neki jó
szívvel örülni, ki mernénk-e mondani azt,
hogy érdemes neki is, ma is ezt a hivatást elfogadnia? Ha helyes választ szeretnénk adni a
kérdéseinkre, először is tudatosítanunk kell,
hogy a pap is ember.
A pap minden ember testvére, és hordozza
az emberi sorsot azután is, miután Isten jobbja
megnyugodott rajta a felszentelő püspök keze
által. Hordozza a gyengék sorsát, a fáradtakét,
a betegekét, és nem szabad rossz néven venni,
hogy valaki Jézus küldetésében jár, és mégis
gyenge ember. Sokszor szeretnénk olyan papokat látni, akik mindenkin tudnak segíteni, akik
Isten fényességét, amit egy papnak sugároznia
kell, nem homályosítják el minduntalan árnyékukkal – mondta a szentmise szónoka.
A papi hivatás egyes sarokköveiről elmélkedve leszögezte: a pap küldetésénél fogva Isten igazságának hírnöke. Jézus akaratából,
erejéből ők hirdetik a hitet, amely segít eligazodni a világban. Egyre ezt tanítják, ismétlik,
ami ősrégi ugyan, de mi még mindig nem értettük meg eléggé.
Azt a Jézust hirdetik, aki szívünket megvilágosította, és tudjuk, hogy az a Jézus, aki

ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak
pedig oktalanság, nekünk Isten ereje és bölcsessége (1Kor 1,23). Aki igazán jó pap, mindig ugyanezt mondja, ezerszer ugyanezt; hirdeti magának és másoknak, erről tanul, elmélkedik. Miként az apostolok is hirdetik, akár alkalmas, akár alkalmatlan (2Tim 4,2). Sokszor
könnyek közt vetnek, de örvendeznek az aratáskor, ha látják, hogy Isten Szava a szívek világossága, reménye, vigasztalása.
A pap szolgálatához tartozik az is, hogy az
embereket a megtérés útjára vezesse, így megtanulják beismerni bűnüket és elfogadni a bocsánatot. A bűnbocsánat életet fakaszt és békét
ad a rászorulóknak – fejtette ki a gyémántmisés bencés lelkipásztor.

Végül kiemelte az eucharisztikus áldozatot,
a szentmisét, hiszen ez jelenti a lelkipásztori
szolgálat csúcsát és középpontját. Ebben az áldozatban tapasztalja meg a pap, hogy mekkora kegyelem a hivatása, és milyen pótolhatatlan szolgálatot teljesít a közösség és az egész
emberiség számára.
„Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg
azt az igent, amit papjaink kimondanak az Úr
hívószavára, és legyen áldott a szolgálatuk.
Hit, remény és Krisztus békéje legyen a szívükben, hogy Isten kegyelme be tudja fejezni
bennük mindazt, amit megkezdett. Hisszük
azt, hogy hűséges az Isten, aki meghívja papjait, és nem vonja vissza kegyelmi ajándékait.
Hála, dicséret és dicsőség legyen neki ezért
mindörökké. Ámen” – zárta homíliáját Csóka
Gáspár OSB.
A szentmise végén a bencés lelkipásztor
gyémántmisés áldásban részesítette a híveket.
A szertartás után Boldog Apor Vilmos püspök tisztelői – Csóka Gáspár OSB vezetésével
– a vértanú főpásztor sírjánál imádkoztak.
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Németh Péter

Megáldották a mádi közösségi házat
Szeptember 9-én ünnepi szentmisét mutatott be Juhász
Ferenc kanonok, pasztorális helynök Mádon abból az alkalomból, hogy elkészült a plébánia közösségi háza.
A lelkipásztor szentbeszédében felidézte: a borvidéken
látta a szüreten szorgoskodókat. A Szentírásban is olvashatjuk, hogy a szőlősgazda újra
és újra keresi, várja a munkásokat. Nyilvánvalóan az Úristenről van szó a jó gazda szerepében, aki az utolsó órában
is felvett embereket. Szoktuk
mondani, hogy már a 24. órában vagyunk, az utolsó pillanatban, ez egyben megkönynyebbülést is jelent: ha majdnem késve is, de sikerült megoldanunk. Itt, Mádon is az
utolsó pillanatig húzzák a
szüret időpontját, hogy a termés a lehető legjobb legyen.
Az idő nemcsak elvesz az életünkből, hanem hozzá is ad
valamit, ami érlel rajtunk, de
ez nem halogatás, hanem az a
sürgetés is, hogy egyszer csak
lejár az időnk.
Nemcsak az élőknek van
határidejük, hanem a tárgyaknak is. A Szent Erzsébet közösségi házat felújítottuk,

nem lebontottuk. Az újnak
ugyan jobban tudunk örülni,
de a régit jobban tudjuk szeretni.
A hitünkben is így vagyunk, egy ősi templom falai
közé lépve szeretjük a múltunkat, az őseinket. Ami itt
összegyűlt, azokat mind az
ősök hagyományozták ránk, a
hitünket is, amit védünk és
nem hagyunk el, mert nemcsak jelenünk kapaszkodóit
látjuk benne, hanem a múltat
is. Ha szükséges, javítunk, újítunk, de nem bontjuk le, nem
semmisítjük meg.
Kérjük az Urat, hogy áldja
meg a népet, amely ma is a
szőlőben szorgoskodik és keresi a munkásokat, azokat is,
akik az utolsó pillanatban is
elvállalják a munkát, és nem
tétlenkednek.
A szentmise után a közösségi ház udvarán Szűcs Zoltán plébános köszöntötte a jelenlévőket, s úgy fogalmazott:
hosszú idő és sok munka

előzte meg ezt az ünnepet,
összefogás kellett hozzá. Felidézte: korábban egy romos
épület, istálló, konyha és garázs volt mindez. Most közösségi ház, Szent Erzsébet Ház,
mely zarándokszálláshelyként
működő helyiséget is magában foglal. A tetőteret később
alakítják majd ki.
A rekonstrukcióhoz első
ütemben az Egri Főegyházmegye és Mád Község Önkormányzata biztosította a forrást, majd egy településképi
pályázat, illetve a Magyar Fa-

lu Program támogatása tette
lehetővé, hogy teljeskörűen elvégezzék a munkálatokat. Az
egyházközség is vállalt önerőt
mindebben. Nemcsak az épület, hanem a kert is megújult
helyi civil szervezetek támogatásával, és parkolókat is ki
tudtak alakítani.
Szűcs Zoltán plébános köszönetet mondott azoknak is,
akik sok önkéntes munkával
szépítették, takarították az
épületet és környékét. Arra
kérte a jelenlévőket és a közösség tagjait, hogy használ-

ják, töltsék meg tartalommal a
házat. Majd felkérte Juhász
Ferenc pasztorális helynököt,
hogy áldja meg az épületet.
A megáldás után Koncz
Zsófia helyi országgyűlési
képviselő úgy fogalmazott:
egy felújított, régi épület sokszor többet ér, mint egy új,
mert több mindent hordoz
magában. Elmondta: követte,
hogy időről időre hogyan változik, szépül a ház. Ide be tud
térni bárki, és ma ez talán a
legfontosabb, hogy együtt
töltsünk időt. A templom-

felújítási, településfejlesztési
programok ezt szolgálják.
Mád egy ékszerdoboz, ahol
mindenki megcsodálja az értékeket. Történelmi lehetőség
előtt áll a térség, a sok fejlesztés a komfortérzetet és a vonzerőt növeli.
A képviselő reményét fejezte ki, hogy élettel és szeretettel telik meg a Szent Erzsébet Ház.
Bérczessy András
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert

7

EGYHÁZ

2021. október 24.

Áldott volt az a hét
Hogyan élték meg a cserkészek a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust?
(Folytatás az 1. oldalról)
Megmagyarázhatatlan biztonságérzet költözött belénk.
Nekem és sok más embernek
is ez az egész egyfajta istenbizonyíték volt. Hiszen az Eucharisztia csodája ez! Rengeteg ember munkája van abban
a kis ostyában. Azé, aki elveti
a magot, aki learatja, megőrli,
aki a tésztát bedagasztja, és
még folytathatnám a felsorolást. Bár felfoghatatlan, elhisszük, hogy a kis kenyérben
valóságosan jelen lesz Isten. A
NEK-en ugyanezt tapasztaltuk meg. Nagyon sok ember
munkája készítette elő a rendezvény, mégsem mertük
hinni, hogy ilyen jól sikerül.
Adott az emberi munka, s ha
kérjük, kiárad a Szentlélek, és
megváltoztatja az emberi erőfeszítések lényegét. A változás
olyan, mint ami a forrásponton megy végbe: a látható, fizikai valóság nem változik, a
láthatatlan azonban annál inkább. Nem véletlen, hogy az
ifjúsági esemény is a Forráspont nevet kapta. Fábry Kornél atya megfogalmazásában,
innen más halmazállapotban
megy haza az ember, mint
ahogyan érkezett. A kongreszszus után a Hősök tere közelében lakók azt mondták, hogy
még napok múltán is érezni
lehetett: egészen más ott a légkör. Áldott volt az a hét, mert
velünk volt a Jóisten. Ezt az
örömhírt kell továbbvinnünk.
Mindenki úgy, ahogyan tudja.
A kongresszusnak vége, de
igazából még csak most kezdődik.

mozdultak. A nagykovácsi
cserkészparkban találkoztunk
először személyesen. A parkoló tele volt hargitai rendszámú autókkal. Ez elgondolkodtatott, felmerült bennem,
hogy távolabb talán még erősebb húzása volt a hívásnak.
Cserkésztestvérek sokasága
érkezett Erdélyből, a Partiumból, a Vajdaságból, Kárpátaljáról és a Felvidékről. Clevelandből eljött közénk két idősebb hölgy, akik a diaszpórában őrizték a magyar cserkészet tüzét, amikor itthon be
volt tiltva a mozgalom. Tevékenységük olyan volt, mint
parázs a hamu alatt, így szoktunk emlegetni. 1989–90-ben
ők segítették a magyarországi
újraindulást. A kongresszusnak tehát magyarságegyesítő
szerepe is volt, ráadásul katolikus és protestáns cserkészek
együtt szolgáltak az eseményen.

– Mindenütt jelen voltak a
kongresszus napjaiban. Hogyan szervezték meg a szol– Mikor vonták be a NEK gálatukat?
szervezési munkálataiba a
cserkészeket?
– Az erőnk a szervezettségben rejlik. Cserkésztáborként
– Két évvel ezelőtt kezdte a működtünk a városban. Nacsapat a munkát, amellyel egy gyon különleges és újszerű
hagyományt
folytattunk. volt ez, mégis úgy éreztem,
1938-ban, az akkori budapesti mintha ezer éve ezt csinálvilágkongresszuson, nagyon nánk. Ez fontos tapasztalat
fontos szerepet töltöttek be a volt számomra. Sok helyről
cserkészek. Nagyságrendek- valók vagyunk, sokféle korkel több volt akkor az ország- osztályból, de egy nyelvet, a
ban a cserkész, a munkában is cserkészet nyelvét beszéljük.
több ezren vettek részt. A kül- Nem kellett elmagyarázni a
földről érkezettek kísérésével dolgokat. Az őrsvezető megisfoglalkoztak. Tettre kész fi- merte a vezetettjeit, és amikor
gyelemmel voltak jelen, és valaki németül vagy éppen
most is ezt a hozzáállást vár- franciául kért segítséget, tudták tőlünk. Szoros együttmű- ta, kit küldjön, s ugyanígy
ködés alakult ki a vezetőink és tudta azt is, hova forduljon,
a NEK vezetői között, minden ha valaki rosszul lett.
területen. Az egyéves halasztást a lelki felkészülésre fordí- – Milyen feladatokban vettetottuk. Elindítottuk a NEKtár- tek részt?
t, amely minden hétre egy kis
lelki töltetet adott a cserkész– Kilenc napon át folyamatörvény tíz pontja alapján. tosan munkában voltunk. Ha
Podcast-műsort is készítet- valamit meg kellett oldani,
tünk, amivel a cserkészek kor- sok esetben mi voltunk az elosztályához igyekeztünk kö- sők, akiket mozgósítani lehezelebb vinni az Eucharisztia tett. Hétköznapokon alapvetémáját. Jó beszélgetések so- tően a Hungexpón teljesítetrán nyíltan feltehették a kér- tünk szolgálatot, emellett pedéseiket. A szentségimádás dig a fáklyás körmeneten és a
például kihívás elé állít min- nagy miséken volt kiemelt feden korosztályt. Hogyan kel- ladatunk. Mindenki annyit
lene jól csinálni, nekem való- vállalt, amennyit tudott. Keze? Nagyon elgondolkodtató dettől fogva úgy álltunk hozválaszokat kaptunk a meghí- zá a szolgálatunkhoz, hogy
vottaktól.
van ugyan néhány fix pont,
de nagyon fontos a rugalmas– Honnan érkezett a hatszáz ság is. Egy ilyen léptékű rendezvénynél ez elengedhetetjelentkező?
len. Erre kértük a résztvevő– A toborzás folyamatosan ket, mi is erre törekedtünk, és
tartott. Meghívásunk minden a NEK titkárságával való vicserkésznek szólt, és nagy szonyunkat is ezt határozta
öröm, hogy ilyen sokan meg- meg.

– Gondolom, voltak izgalmas
helyzetek.
– A pápai mise előtt bizonytalanná vált, hogy a legtöbb szektorban megoldható
lesz-e az áldoztatás. A rendőrség ugyanis a terrorveszély
miatt nem engedte át a kis
furgont, amely a konszekrált
ostyákat szállította. Mit ad Isten, a furgont két cserkész vezette. Ott álltak a kordon előtt,
patthelyzet volt. Nem lesz áldoztatás a pápai misén? Megszólították a legközelebbi
cserkészt, akinél volt rádió, s
aki így minden szektorból oda
tudott hívni néhány szabad
cserkészt. Végül ők vitték be a
térre a szentséget nagy papírdobozokban. Ez volt a mi második eucharisztikus körmenetünk.

Volt egy saját esténk is. A
Magyar Szentek templomában a cserkész atyák mutattak
be egy nagyon szép misét. A
mellette lévő teremben a protestánsoknak úrvacsorai istentisztelet zajlott. Voltak metodisták, reformátusok, evangélikusok is. A végén közös áldást kaptunk, majd a kertben
tábortüzet gyújtottunk. Vendégünk volt Ekler Luca
paralimpikon cserkésztestvérünk. Elhozta az aranyérmét
is, mindenki a kezébe foghatta. Elmondta, ha nem lett volna a cserkészet megtartó közege, nem tudja, ma hol lenne.
Ezt hallani óriási lendületet
adott a cserkészeknek. Az estét a fogadalmunk megújításával zártuk. Ez az, ami összekapcsol bennünket, nagyon
nagy erő van benne. Különlegesen szép este volt ez.
– Hogyan működtek együtt a
különböző korosztályok?
– Erre nem tudtunk előzetesen készülni. Nagyon jó volt
megélni, hogy a szeniorok
együtt mozognak velünk. Talán az a legfontosabb, hogy
nem volt életkor szerinti megkülönböztetés,
mindenki
ugyanazokat a szolgálatokat
látta el. A mozgalmunk erőssége és jellemzője, hogy a legfiatalabb ugyanúgy megkapja
a bizalmat, mint a tapasztal-

tetett lehetőség volt számunkra, hogy együtt élhettünk meg
egy világeseményt, és dolgozhattunk a sikeréért. Nem kellett noszogatni az embereket,
mindenki többet tett bele,
mint amennyit gondoltam
volna.
– Mi fogta meg az embereket
a cserkészek szolgálatát látva?
– A szervezőknek sokat jelentett a megbízhatóság, az,
hogy minden feladat megoldódik. Jó munkát! – így szól a
köszönésünk, s most velünk
munkálkodott a Szentlélek is.
Sokaknak tetszett a nótaszóval vonulásunk, az étkezések
előtti hangos, csatakiáltásszerű köszöntésünk. Jelen voltunk az emberek között, és ez
hatott. Néhány nap után elkezdtek Jó munkát!-tal köszönni nekünk. El tudtunk
látni speciális feladatokat is, a
sérült emberek segítése, a kerékpáros futárszolgálat például szintén hozzánk tartozott.
A legtöbb emberben az maradt meg, hogy meg tudunk
állni a lábunkon.
– Hogyan élte meg a hírnökségét?
– Érdekesen. Elég sok kalap volt rajtam a NEK előtt is,
alatt is, és ez néha meg is zavart. Az elmúlt években sok-

Akik odatették
magukat
a kongresszus idején,
megérdemlik,
hogy eljusson
hozzájuk a dicséret

– Milyen volt az élet a kollé- tabb. A szeniorok rajában is
giumban, ahol a szállásuk egy fiatalember volt a vezető.
volt?
– Milyen visszajelzések ér– A Kruspér utcai kollégi- keztek Önökhöz a hét során?
umban csak mi laktunk.
Ugyanolyan volt minden na– Zavarba ejtően sok elispunk, mint a cserkésztábor- merő szót kaptunk. Gyakran
ban. Reggel imával kezdtünk, olyasmiért jutott el hozzánk,
aztán közös étkezés, eligazí- vezetőkhöz dicséret, amiről
tás. Mint egy méhkas, olyan nem is tudtunk, hiszen sok hevolt az épület, ahonnan reg- lyen sok mindent csináltunk
gelente kirajzottunk, és aho- egyszerre. Most az is a feladavá este élményekkel gazda- taim közé tartozik, hogy öszgon tértünk vissza. Velünk szegyűjtsem ezeket a történevoltak az atyák, a cserkész teket, elismeréseket, és továbpapok. Nagyon megerősítő bítsuk a hatszáz önkéntesünkvolt, hogy végigdolgozták nek azt a sok kedves szót, amit
velünk a napot, délután pe- kaptunk és azóta is kapunk.
dig lehetőséget adtak a gyó- Akik odatették magukat a
násra, lelki beszélgetésre. kongresszus idején, megérSzentségi kápolna is műkö- demlik, hogy eljusson hozzádött a kollégiumban. Sokak juk a dicséret. De közvetve el
számára Budapest is pluszél- kell jutnia minden cserkészhez
ményt jelentett. Szerveztünk is. Ebben áll az egyenruha erevárosi sétákat, a cserkész tör- je. Hiszen az egész cserkészeténészek járták a vendégek- tet képviseltük, a maiakat és a
kel a nevezetességeket. Sokan valaha élt cserkésztestvéreket
szabadságot vettek ki, hogy is, mi mind nekik köszönhetvelünk lehessenek.
jük, hogy itt vagyunk. Kitün-

szor találtam magam vezető
szerepben. Gondviselésszerűnek éltem meg, amikor meghívtak egy-egy feladatra, először is arra, hogy összefogjam
a cserkészek kommunikációját. A NEK Titkárság számított rám a fiatalok megszólításában. Ez ma nem könnyű feladat, hiszen dömpingszerű
számukra a kínálat, és ebből
adódóan meglehetősen válogatósak, igényesek is. Az mindenesetre bebizonyosodott
számomra, hogy a személyes
megszólítás a leghatékonyabb. A NEK-kel kapcsolatban éreztem, hogy még az
egyháziak között is sokan
szkeptikusak voltak. Aki eljött, azt mondja, hogy ezerszer is pozitívan csalódott.
Most sokan kiemelik az Egyház egységét, dicsérik a körmenetet, a pápai misét. Én
hozzáteszem, bár rendkívül
fontosak voltak a készületi
évek, ez az egység a kongreszszus ideje alatt teremtődött
meg. Ezért nagyon fontos len-

ne, hogy ez kiindulási pont legyen, és ne a végpont. Egyes
elemeket tovább lehet vinni,
Forráspontot például minden
évben tarthatnánk. Most sokan gondolják úgy, milyen jó
volna, ha mondjuk tízévenként lenne egy-egy nagyszabású, erőt sugározva megerősítő találkozó. Úgy tűnik, a
magyar
kereszténységben
benne van a potenciál. Nem
vallásos ismerőseim rácsodálkoztak, hogy a NEK alatt valami olyat mutatott az Egyház, ami sok szempontból
profi volt. A szombat esti körmenetnél pedig azt láthatták a
nézelődők, hogy mi nem valami ellen vonultunk az utcára,
hiszen az egésznek nem volt
demonstratív jellege, hanem
egyszerűen azt csináltuk, ami
fontos nekünk. Együtt imádkoztunk, énekeltünk, közösségben voltunk. Éreztük a sokaságban, hogy bár sohasem
láttuk egymást, valami mégis
szorosan összekapcsol bennünket. Énekszóval és fáklyával haladtunk az utcákon, egy
hagyományba bekapcsolódva.
Sokszor érzem, mennyire
frusztráltak vagyunk, amikor
a mindennapokban megélnénk a hitünket, inkább duzzogva bevonulunk a katakombába. Majd a templomban, majd a négy fal között…
Ezért szükségesek ezek az impulzusok. A NEK ilyen volt.
Megéltük, hogy itt vagyunk
mi, keresztények, ráadásul sokan. Jövőbe mutató volt.
Mindezt az örömhírt elbeszélni, továbbadni – most elsősorban ezt jelenti nekem az önkéntes hírnökségem.
– Visszatekintve milyen hozadékokat emelne ki a NEK
napjaiból?
– Most kimondottan az emberek szeme előtt voltunk, és
ez segített sokakhoz eljuttatni
azt az üzenetet, hogy a fiatalok képesek megmozdulni,
szerepet
vállalni
fontos
ügyekben. A foglalkozásokon,
a táborainkban is a segítőkészség, a talpraesettség a
mozgatórugó, de ez olyankor
a plébániai termekben, a csapatotthonokban, az erdőben
nyilvánul meg. A kongresszus
jó lehetőség volt arra, hogy
széles körben megmutatkozzunk. A mai napig sok tévképzet él a cserkészetről, és
mi szeretnénk megtisztítani a
képet, mert meggyőződésünk,
hogy ez az életforma mindenkinek szólhat. A Magyar Cserkészszövetség stratégiai tervének része, hogy 2027-ig minden magyarul beszélő gyermek halljon a cserkészetről.
Az utóbbi években sokszor
kaptunk olyan visszajelzést,
hogy a cserkészet ismeretlen,
kívülről úgy tűnik, mintha bezárkózó lenne. Most alkalmunk nyílt arra, hogy lépjünk
egy nagyot ezzel kapcsolatban is. Kijöttünk az erdőből.
Az alapítónk szerint a cserkészet valódi célja jó állampolgárok nevelése. A társadalmi
felelősségvállalás, a hasznosság kimondottan a feladatunk. Nem csak magunk között kell segítenünk egymást.
Trauttwein Éva
Fotó: Bodnár Patrícia
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Segítheti egymást a pedagógus és a szülő
Szakmai nap az autizmusról és az ADHD-ról
A Nem Adom Fel Alapítvány Léleköntő Programja szakmai napot szervezett október 9-én azzal a céllal, hogy segítsék az autizmussal és az ADHD-val élő gyermekeket
nevelő családokat, valamint hidat építsenek az érintettek ellátásában részt vevő, őket mindennapjaikban kísérő emberek között. A fórumot záró kerekasztal-beszélgetésen ismerhették meg az érdeklődők a Párbeszéd Házában folyó munkát.
Az autizmust és az ADHDt (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar), e két idegrendszeri fejlődési zavart – amelyet a szakmában immár fejlődési sajátosságként határoznak meg – tette szakmai napja
témájává a Nem Adom Fel
Alapítvány Léleköntő Programja. Ez a két, egy kalap alá
nem vehető fejlődési sajátosság ugyanis közös abban,
hogy mindkettő viselkedési
problémákat okoz, s mindkettőnél gyakori, hogy a gyerek
egyszer az egyik, másszor a
másik diagnózist kapja.
A téma súlyát mutatja,
hogy az autizmus jelenlegi állás szerint a népesség több
mint egy százalékát érinti,
azaz minden századik ember
él autizmussal Magyarországon, ami körülbelül százezer
embert jelent. Az ADHD pedig az iskoláskorú gyermekek
mintegy öt százalékát érinti,
egy átlagos létszámú általános
iskolai osztályban legalább
egy gyermeket.
Másodízben
szenteltek
szakmai napot a témának. Két
évvel ezelőtt az autizmussal

élő gyerekeket nevelő családokat hívták meg, most pedig
hídépítés céllal mindazokat,
akik érintettek az autizmussal
és ADHD-val érintett gyerekek nevelésében. A szakmai
napra 100 szülő, 80 pedagógus és 60 pedagógus szülő jelentkezett.
Ez az alkalom a hídépítésről szólt – mutatta be kérdésünkre céljukat Vető Anna, a
Léleköntő szakmai vezetője.
„Felismertük, hogy nemcsak a
szülők maradnak magukra a
problémával, de az integrációban dolgozó pedagógusok is.
A szülő a legjobbat akarja a
gyerekének, a tanár is a legjobbat ugyanígy, de korlátozottak az eszközei” – Vető Anna szerint ez a viszonyulás
tudja előremozdítani a két fél
kapcsolatát.
A program előadásai, a
workshopok, csoportbeszélgetések, egyéni tanácsadás keretében az ismereteket bővítették, és abban segítettek az
érintetteknek, hogy mind a
gyermekek, mind egymás és
önmagunk értéséhez közelebb
léphessenek.

Az ismeretátadást szolgálta
a folyosón elhelyezett faliújság, mely az alapoktól indulva vezetett be a témába. Bemutatta a két fejlődési zavar
meghatározását. E szerint az
ADHD figyelemzavar, tanulási nehézség, impulzivitás, viselkedészavar vagy ezek kombinációja; hátterében egy
idegfejlődési és -működési
rendellenesség áll. Az állapot
késő gyermekkorban válik
nyilvánvalóvá, és a gyermekek egy részét az ADHD
egész felnőttkorukban elkíséri. Az autizmus spektrumzavar, az idegrendszer eltérő fejlődéséből adódó állapot,

amely elsősorban a kommunikáció, a társas készségek és a
rugalmas viselkedés területén
okoz az átlagostól eltérő fejlődést.
A nap során hat helyszínen
hallgathattak a résztvevők
előadásokat, folyamatosan
részt vehettek egyéni tanácsadáson. A szervezők igyekeztek összegyűjteni az egész országból jó gyakorlatokat.
Nem titkolt cél volt a
szemléletformálás és kapcsolatépítés. A szakmai nap lehetőséget adott, hogy a felek betekintsenek egymás nézőpontjaiba, és így keressék az
összefogás
lehetőségét.

Ahogy fogalmaztak, „azt kell
megtanulnunk, hogy új, nyitott szemmel nézzünk azokra
a gyermekekre, akik valamilyen komolyabb kihívással
élik a mindennapjukat, akár
lehetőségként lássuk meg az
ő rendkívüliségüket, mely által önmagunkért, a magunk
útjáért is tenni tudunk valamit”.
A szakmai nap végén a kerekasztal-beszélgetésen Dévai
Zita gyógypedagógus, Simó
Judit
gyermekpszichiáter,
Rácz Zsuzsanna gyógypedagógus, Cseh Judit – aki maga
is érintett az autizmusban, s
autizmussal élő gyermeket ne-

vel – válaszoltak a résztvevők
által feltett kérdésekre, Sajgó
Szabolcs SJ moderálásával.
A személyes érintettségből
fakadó, a mindennapok élethelyzeteiből felmerülő kérdések mögött kirajzolódott egy
általános szemlélet, amely
irányadó lehet a felek közötti
hídépítésben. A gyógypedagógusok és a gyermekpszichiáter egyöntetűen azt képviselték, bár a magyar pedagógiai
kultúrának kevéssé része a
teammunka, ez a terület elengedhetetlenül igényli azt. Az
együttműködés elősegíti a
rendelkezésre álló csekély
erőforrás hatékonyságának
növelését – véli Rácz Zsuzsa.
Cseh Judit saját tapasztalatából kiindulva nagyon fontosnak tartja a szülők bevonását, és úgy gondolja, a szülővel is kell foglalkozni, neki is
szüksége van támogatásra és
arra, hogy ő maga is elinduljon az önismereti úton.
A szakmai napot ökumenikus hálaadás zárta, katolikus
szentmise evangélikus és református igeszolgálattal.
A szervezők önkéntesek
bevonásával gyermekvigyázást biztosítottak a résztvevőknek, akiket az alapítvány
gyógypedagógusai készítettek
fel a feladatra. Játékok, játszóés alvószoba állt rendelkezésükre.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila

Hétköznapi forradalmunk
Magunkat egészen odaadni, vagy „okosba” megoldani?
„Adni kell, adni, mindent odaadni: (…)
S érte semmit sem kívánni!” – mondja és teszi Teréz anya. És Kolbe atya, a pesti srácok, megannyi vértanúnk és szentünk csakúgy, mint csendes hőseink, az anyák, apák,
nagyszülők, a névtelen segítők, a hétköznapi boldogok és szentek.
Vágyakozunk erre a lendületre, erre a
tűzre, de honnan merítsünk hozzá erőt,
olyan kitartást, ami nemcsak a fellobbanásra elég, hanem egy szürke, ködös péntek
délután is lángol még?
Önfeláldozás, önátadás vagy inkább önérvényesítés, önmegvalósítás? Szűk a határmezsgye! Nagy a kísértés és az örvény,
mindig kényelmesebb lenne egy kiskaput
találni, úgymond „okosba” megoldani. Egy
individualista, énközpontú tömegtársadalom furcsa szövedékében élünk, ami ráadásul a maximalizmus és a profizmus álarcában kóros megfelelési kényszerré torzítja az
önátadást és önfeláldozást is. Csak a tökéletes a jó, s az ilyen ember nem tud kérni
sem, és a saját szükségleteit fel nem ismerve állandó teljesítési kényszerben él. Éppen
ezért a környezete felé hiperkritikus,
ugyanakkor kiváló munkaerő és remek fogyasztó is, hiszen az időigényes, komoly
emberi kapcsolatok helyett tárgyakba, szolgáltatásokba kapaszkodik, és ezen keresztül jól manipulálható.
A maximalizmus hajszoltságában természetesen felmorzsolódik a kedv, az önkéntesség húzóereje, és megjósolható a kíméletlen következmény: a kiégés vagy a betegség fájdalmas kiszolgáltatottsága, amivel a
lélek jelzi, hogy mindenekelőtt törődésre,
személyes kapcsolatra volna szüksége. A
tévedés gyökere az, hogy az élet törvénye a
növekedés, és nem a tökéletesség!
Minden ember ősi vágya, belső parancsa
a kapcsolódás. Ám ez a megnyílás egyúttal

félelmetes, mert kiszolgáltatottsággal, sérülékenységgel jár. Ezért mennénk is, maradnánk is. Vajon melyik ösztönünk győz?
A Teremtő az emberi neurobiológiába
rejtette a szolidaritást, az együttérzést. Ma
már egyre gyakrabban hallhatunk a tükörneuronok áldásos működéséről, amelynek
segítségével képesek vagyunk olyannyira
egymásra hangolódni, hogy szinte szó
nélkül részt veszünk egymás fájdalmában, örömében. Ennek egyik leghétköznapibb bizonyítéka, hogy gyakran mi is ásítunk, ha ásító embert látunk. Sokszor elgondolkozom ezen. Az ásítás oxigénhiány. De ha neked van oxigénhiányod, miért kell nekem is ásítanom? A tükörneuronok jóvoltából önkéntelenül is rezonálunk egymásra. Még egymás fizikai állapotára is! Ebből a készenlétből születhet
meg az empátia, majd a belső értékekkel
telített önátadás örömteli késztetése.
Ilyenkor már észre sem vesszük, hogy áldozatba kerül az együttműködés, elfelejtjük minden nyűgünket, bajunkat. Ki ne ismerné ezt az állapotot? Ezzel jár a szerelem, a barátság, a gyermekünkkel való
szakadatlan törődés, a misszió, a karitatív
tevékenységek sok-sok lehetősége, egészen addig, hogy életünket kockáztatva
elsőként megyünk a csatába, a harcba, a
forradalomba. Valóban, arra születtünk,
hogy szeressünk, hogy megosszuk, sőt
odaadjuk az életünket, hogy ajándékká
váljunk mások számára. A szeretet mértéke kicsiben és nagyban az „ahogy én szerettelek titeket”(Jn 13,34), a fáradtságot
nem ismerő áldozat, az önfeláldozás. Ennek örömét nem lehet mérni, elvárni vagy
kikényszeríteni, de előírni, kiszámítani és
megmagyarázni sem. Ezt nem a jog, nem
az ész, hanem az a bizonyos harmadik irányítja.

Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
Messzire mentél.
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.
(…)
Ó, ha a harmadik
egyszer első lehetne,
és diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolna,
s míg elveszítenéd,
bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad arra a harmadikra!
Mert az a szeretet!
(Túrmezei Erzsébet: A harmadik – részlet)
A harmadikra hallgatni – forradalmi tett.
Nem visszaszólni, mert fontosabb a kapcsolat, mint az igazam. Kiállni a férfi és a
nő szövetségén alapuló családeszmény
mellett, amikor trendi lenne az elfogadás
szólama mögé bújni. Nem bekapcsolódni a

vitriolos cinizmusba, amikor a távollévő
kollégáról van szó. Az önsajnálatot magamban következetesen visszautasítani, akkor,
amikor még „ízlik” is. Elmenni még egy lépést azzal, akivel eddig is nehéz volt menetelni. Mindennap megvívni magunkkal és
gyermekünkkel az „okoseszköz-háborút”.
Évtizedek múlva is keresni a házastársam
kedvét. Kicsit jobban elvégezni valamit,
mint ahogyan kell. Adni mindenből, amit
kaptunk. „Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát
és kenyeret.” (Teréz anya) Mosolyt és könynyes vigasztalást. Derűt, melegséget, dalt
és ölelést ott, „hol fázik a szeretet” (Gárdonyi).
Igen, ez a nagy szívű, túlcsorduló mértékkel mért, bátor szeretet igazi forradalom. Kis mindennapi, de valóban hősi meghalásokkal, komoly áldozatokkal. És ez –
kizárólag ebben az odaadottságban megtapasztalható – hosszú távú gyümölcsözőséggel, a hősöknek járó dicsőséggel és az
önfeláldozó szeretet mély békességével és
életörömével jár.
Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.
(Ady Endre: A Tűz csiholója – részlet)
Bátorság! Forradalmi időket élünk. Ma a
mindennapok forradalma zajlik! „Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót
szereti”(2Kor 9,6–7).
Uzsalyné Pécsi Rita
neveléskutató
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Egy szék, egy gomb, egy törött tükör
Beszélgetés Koltai András piarista levéltárossal Öveges József életéről
– Szegeden kezdte pályáját a
piarista gimnáziumban, ahol
mennyiségtant, vallástant,
történelmet és földrajzot tanított.
– Öveges József piarista növendékként a budapesti Kalazantinumban kapott teológiai
képzést, míg az egyetemen a
többi tárgyat tanulta. Így lett
fizika–matematika szakos tanár. Pályakezdőként először
az alsóbb évfolyamokban kellett tanítania, Szegeden egy
évig az első (mai számozás
szerint az ötödik) osztályban
földrajzot is oktatott. Fizikát
csak később, mert az csak három évfolyam tanrendjében
szerepelt. Matematikát viszont végig tanított.

Koltai András
levéltáros:
Öveges József
az atombombáról is
írt könyvet

– Életének nagy részében – A kommunista diktatúra
1948-ban államosította a rend
gimnáziumi tanár volt.
iskoláit. Az 1950. évi egyez– 1920 és 1946 között a sze- mény ugyan lehetővé tette,
gedi, a tatai, a váci és a buda- hogy a rendtartomány tovább
pesti piarista gimnáziumban működtesse két iskoláját, de
tanított, ebben az időben fej- csak kevesen maradhattak
lesztette ki a csak rá jellemző meg a rendi keretben. Öveges
pedagógiai módszereit. Tatai József piarista maradt?

működése idején jelentek meg
az első tankönyvei. Itt érdemes megjegyezni, hogy sok
tankönyvet írt, a Szent István
Társulat állandó szerzője volt.
A rend 1940-ben küldte Budapestre. Az ottani gimnázium
ebben az időszakban gyakorlóiskola volt, vagyis itt folyt a
leendő piarista tanárok gyakorlati képzése. Öveges József
a matematika tantárgy vezetőtanára lett.

– A teljesebb képhez tudni
kell, hogy bár 1948-ban, az iskolák államosítása után az állam felajánlotta a tanároknak,
hogy továbbra is taníthatnak,
az egyházi vezetés ezt megtiltotta nekik. Mivel Öveges már
korábban is egy állami iskolában tanított, így rá az egyházi
tiltás nem vonatkozott, vagyis
továbbra is a rend tagja maradt.

– Milyen volt a viszonya a
– Miként került kapcsolatba rendhez, a rendtársaihoz?
a felsőoktatással?
– 1946-ban nevezték ki fizikatanárnak a Gazdasági Szaktanárképző Intézetbe, amely
akkor a Műegyetemhez, a következő évben a Közgazdaságtudományi Egyetemhez tartozott. Itt a kereskedelmi középiskolák tanárait képezték. Öveges azonban továbbra is a Váci
utcai Piarista Gimnázium szaktermében tartotta az óráit. A
Budapesti Pedagógiai Főiskola
Fizika Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanáraként 1948
és 1955 között oktatott. Ebben
az intézményben a felső tagozatos tanárokat képezték.

derült, hogy nagyon nehéz
eredeti eszközöket találni,
mert legtöbbször hétköznapi
tárgyakat használt – széket,
gombot, törött tükröt –, nem
pedig bonyolult műszereket.
– Az elmondottak alapján Kevesen tudják, de a Csodák
úgy tűnik, különleges szemé- Palotája fizikai játszószobájának az ötlete is tőle származik,
lyiség volt.
terveket is készített hozzá.
– A cserkésztáborokban
nagy népszerűségre tett szert – Hogyan került a rádió és a
kedvenc tábortűzi énekes mű- televízió közelébe?
sorszámával: „Szervusz, Papanek, hogy jössz te ide…”
– Már tanári pályájának az
Egyébként is szeretett szere- elejétől tudunk arról, hogy a
pelni, sokszor szinte önmaga vidéki városokban ismeretterkarikatúrája volt, amire rá is jesztő előadásokat tartott. Ezt a
játszott. Rendtársának, Ko- háború után is folytatta, és
vács Mihálynak mesélte el az 1955-től, vagyis nyugdíjba voegyik tévéadást követően, nulásától már csak ezzel foghogy miután megtervezte, lalkozott. Felajánlottak ugyan
előkészítette és bemutatta a neki egy miskolci egyetemi kakísérleteket, csupán negyed- tedrát, ám nem fogadta el,
ötödannyit fizettek neki, mint- mert úgy látta, az ő igazi tereha mindezt egy színész ját- pe a tudományos ismeretterszotta volna el. De azt is meg- jesztés. Sok előadást tartott a
jegyezte, hogy akár ingyen is Tudományos Ismeretterjesztő
megtette volna ezt, mert sze- Társulatnál, innen szinte egyeret tanítani.
nes út vezetett a rádióhoz és a
tévéhez. A magyarországi tele– Készített tudományos játé- víziózás kezdetén kevés volt a
kokat, de a szemléltetés az kész műsor, Öveges József fizielőadásaiban is központi sze- kaórái pedig azért is alkalmarepet kapott. A legbonyolul- sak voltak tévéműsornak, mert
tabb jelenséget is igyekezett a korabeli ideológia a népműközérthetően elmagyarázni. velést kiemelt fontosságúnak
Mennyire volt ez egyedülálló tartotta. Érdekes, hogy a televíziós fizikai kísérletekhez is a
az ő idejében?
Piarista Gimnázium szertárá– A módszere tényleg egye- nak eszközeit használták.
di volt. A lelkesedését egyébként az is motiválta, hogy a – Milyen az emlékezete a
harmincas-negyvenes évek a renden belül?
fizika nagy korszaka volt. Nagyon sok új felfedezés látott
– Habitusából következően
napvilágot, az egyik legismer- neki nem volt tanítványi köre.
tebbről, az atombombáról Szerették hallgatni őt, sokat
rendszernek, nem azért tevékenykedett, hogy ezáltal legitimálja a diktatúrát. Soha nem
politizált, a háború előtt sem
érdekelték ezek a kérdések.

(Folytatás az 1. oldalról)

– Úgy gondolom, hogy
Öveges József inkább magányos típus volt. Példaként említhetem, hogy amikor egyszer
Tatáról cserkésztáborba ment,
nem tartott a többiekkel, inkább biciklire pattant, és egyedül kerekezett el a táborba.
1948-ban Kossuth-díjat kapott, s az ehhez járó
összegből vett egy lakást Budán, vagyis
elköltözött a rendházból. Ezt azonban
nem vetették a szemére, mivel a „keretbe” szorított rend
amúgy is helyhiánynyal küszködött. Sajátos kapcsolata azért
megmaradt a piarista
renddel, élete végéig
bejárt a rendházba
ebédelni.
Öveges József elsősorban tanár volt.
Az ő korának piaristáira egyébként is jellemző volt az a felfogás, hogy a pedagógusi hivatás a szerzetesi elé került. Csak a
20. század elején,
Prohászka Ottokár
hatására indult el egy
olyan változás, melynek képviselői a szerzetességet is szerették volna jobban
megélni. Ehhez a nemzedékhez tartozott Sík Sándor,
Schütz Antal vagy Zimányi
Gyula.
Érdemes megemlíteni azt
is, hogy 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején a piarista
tanárok nagy része kényszerűségből aláírta azt a nyilatkozatot, melyben vállalták a papi pálya elhagyását. Amikor
kiderült, hogy ez aposztáziának minősül, sokan kérték,

hogy vegyék vissza őket a
rendbe. Öveges – úgy látszik –
nem tett ilyen nyilatkozatot,
de mivel elöljárói szerint „némi lelki disszolúció jelei mutatkoztak nála”, teljesítenie
kellett az elöljárói által kiszabott penitenciát.
– A tudományos, ismeretterjesztő tevékenységét sokan
ismerik. Mit lehet tudni a hitéről?
– A hitével nem volt probléma, nem adta fel soha, katolikus hívőként élte az életét. A
Vigilia kérdésére 1970-ben ezt
írta Jézusról: „Segíts, Jézus,
hogy megnevelhessük a farizeusokat, feleslegessé tehessük a hóhérokat, és jó szándé-

kukat valóra válthassák a pilátusok.” De kétségtelen, hogy
a szocializmus évtizedeiben a
papi életformától gyakorlatilag elfordult, nem misézett,
reverendát sem hordott.
– Milyen volt a viszonya a
kommunista rendszerrel?
– Sokszor hangsúlyozta,
hogy alulról, vagyis szegény,
falusi környezetből érkezett.
Erős szociális érzékenység élt
benne. Szívesen foglalkozott
mentorként diákokkal, ellenszolgáltatás nélkül. Kétségtelen, hogy a kommunisták szemében ez érdemnek számított. Öveges József ugyanakkor nem akart megfelelni a

Öveges könyvet is írt. A rádió- és a televíziótechnika is
ugrásszerű fejlődésen ment
keresztül. Öveges József mindig úgy magyarázott, hogy az
adott fizikai jelenséget még a
legszerényebb képességű gyerek is megértse. A főiskolán,
ahol egyébként felnőttképzés
folyt, különféle előképzettségű embereknek kellett elmagyaráznia a folyamatokat, ez
is arra inspirálta, hogy közérthető legyen. Öveges rendszeresen tanulmányozta a szakirodalmat, sok kísérlet ötlete
onnét származott.
A Piarista Múzeum több
kiállításához is kerestünk
olyan eszközöket, melyeket a
kísérleteinél alkalmazott. Ki-

tanultak tőle, és büszkék is
voltak rá, de igazán közel
nem került hozzá senki. Az
emlékezetéhez az is hozzátartozik, hogy halála után a hagyatékát a családja örökölte. A
lakásban található iratokat
ugyan Kovács Mihály beszállította a piarista levéltárba, ám
utóbb kiderült, hogy a kéziratok nagyobbik része a pincében volt. Sajnos innen 2010
körül minden az utcára került, ezért Öveges József jegyzetei, írásai azóta is fel-felbukkannak itt-ott, árveréseken,
magánszemélyeknél. Ennek a
hagyatéknak csak kis része
került közgyűjteménybe.
Baranyai Béla
Fotó: Lambert Attila
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FÓRUM
Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című
kulturális mellékletünkben olvashatják.
IMAÓRA

Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő-kápolna: engesztelő virrasztás hazánk lelki megújulásáért minden csütörtökön 20 órától pénteken 5 óráig az Oltáriszentség előtt. 22 órakor szentmise. Cím: 1125
Budapest, Galgóczy u. 49. (BKK: a Széll Kálmán térről a 128-as
busszal a végállomásig, a Regőczi István térig).
Az Örökimádás-templom (Budapest, IX. kerület Üllői út 75-77.)
szentségimádási rendje: hétköznap 8 órától 18 óráig, vasárnap 12
órától 18 óráig tart. Minden csütörtökön a 17 órától kezdődő imaórán, majd az azt követő szentmisén előre felvett miseszándékokért
imádkoznak. Minden hónap első csütörtökén Erdő Péter bíboros
celebrálásával papi és szerzetesi hivatásokért, a másodikon a
templom Karitász-csoportjának szándékára, a harmadikon az imaládába elhelyezett szándékokért imádkoznak.
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.varosmajoriplebania.hu/
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.
Kaposfüreden, Szűz Mária Efezusi Háza (7400 Kaposfüred,
Állomás u 61/a) várja az engesztelő híveket minden első szombaton 10 órától közös imádságra. Zarándokcsoportok bejelentkezése:
Mezőfi Zoltán +36/70-363-7645. Honlap: www.mariahaza.hu
Elváltakért és egyedül maradtakért mutatnak be szentmisét
minden hónap első keddjén 17 órakor, a budapest-belvárosi Szent
Mihály-templomban (Budapest V. kerület, Váci u. 47/b). A szentmisét követően tematikus beszélgetést folytatnak a résztvevőkkel a
Szent Kinga- teremben, az Egyetem tér 5. 1. em. 5. sz. alatti közösségi helyiségükben.
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng-imacsoportjának novemberi programjai: 2021. november 4-én, csütörtökön 17 órától
szentmise, 18 órától szentségimádás lesz Szeretetláng-imaórával.
November 5-én, pénteken 17.30-tól az Öröm útját - Feltámadás útját járjuk. November 18-án, csütörtökön 17 órakor szentmise, utána
18 órától szentségimádás lesz édes hazánkért. Minden magyar
imádkozzon minden magyarért! Szeretettel várunk (1114 Budapest,
Bartók Béla út 19). Honlapunkon (www.szeretetlang.info.hu) keresztül elérhetőek vagyunk.
Szent II. János Pál pápa vérereklyéjének ünnepélyes elhelyezésére az Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban (1065
Budapest, Pethő Sándor u. 2.) 2021. október 22-én, pénteken
18.30-kor, a lengyel-magyar nyelvű szentmise után kerül sor, lengyel nemzetiségű énekesek közreműködésével.
Szentmisék Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért: 2021. november 6., szombat; december 6., hétfő. A boldoggá
avatási szándékra mondott szentmiséket 7 órakor, a Magyar Katolikus Rádió adásával egy időben a Szent István Rádió is közvetíti a
budapest-városmajori Jézus Szíve-templomból.

LELKIGYAKORLAT
Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház (2016 Leányfalu, Móricz
Zsigmond út 141.). December 16-án 18 órától 19-én 13 óráig karácsonyi lelkigyakorlat Kercza Asztrik ferences atyával. Elérhetőség:
06/26-383-212, 06/30-466-0749
Bánatszelídítő. A halál közelségével és a gyász fájdalmának
terhével küzdőknek, valamint a mindennapi veszteségeinken való
továbblépéshez szeretnénk segítséget nyújtani sorstárscsoportjainkban. A Pasaréti Ferences templom hittantermében kéthetente
szerda délelőtt 10 órától 11.30-ig, a Szent Anna Plébánia alsó hittantermében (Aranyhal u. 1., a Batthyány téren, a templom mögött)
pedig kéthetente szerda esténként 18 órától 19.30-ig. Időpontok:
2021. okt. 27.; nov. 10., 24.; dec. 01., 15.

ZARÁNDOKLAT
Férfi zarándoklatot tartanak Budapesten a Szent József-év
keretében. A józsefvárosi Szent József Plébánia szervezésében,

Michels Antal atya vezetésével egész napos gyalogos férfizarándoklat indul november 6-án Budapesten. A Szent Imre herceg ünnepének másnapján, azaz 2021. november 6-án, szombaton induló
zarándoklat 8 órakor a VIII. kerület Horváth Mihály téri Szent József-templomban tartott szentmisével kezdődik. A közel tizenkilenc
kilométeres zarándoklatra a szervezők várják mindazokat a férfiakat, akik szívesen csatlakoznak és imádkoznak azért, hogy Krisztus
a férfi lét erőforrásait erősítse bennük. A zarándoklathoz bármikor
lehet csatlakozni, alsó és felső korhatár nincs. A szervezők kérik,
hogy a résztvevők a Szentírást, valamint ennivalót és esőköpenyt
mindenképpen hozzanak magukkal. További információ: http://www.jozsefvaros.plebania.hu/ujhonlap/rendkivulihir.html

BÚCSÚ
Mátraverebély-Szentkút: VÁLTOZÁS: Az idei Szent Hubertuszbúcsú és Kelet-cserháti Trófea-szemle a búcsúrendtől eltérően október 30-án kerül megrendezésre.

BESZÉLGETÉS-SOROZAT
„Férfitalálkozók” címmel férfiaknak szóló előadás- és beszélgetéssorozatot indítottak a Pécsi Egyházmegye hét városában
(Pécs, Mohács, Szekszárd, Paks, Tamási, Dombóvár, Szigetvár),
2021. október 8., péntektől - 2022. május 20., péntekig. A következő
időpontok: 2021. október 29., november 5., 12., 19., 26. A találkozók kezdési időpontja 18 óra. Mindenkit szeretettel várnak, és kérik,
hogy a szervezés megkönnyítése érdekében feltétlenül regisztráljanak előzetesen az alkalmakra. Bővebb információ: https://pecsiegyhazmegye.hu/aktualis

KÉPZÉS
Családpasztorációs továbbképzés a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskolán. A képzés a lelkipásztorok (papok, diakónusok, lelkivezetők) munkájához nyújt szakmai segítséget a különböző tevékenységi területeikhez kapcsolódó teológiai és pszichológiai ismeretek kombinálásával. A képzés előadói főiskolánk oktatói: Asztalosné Elekes Szende, Bakos Gergely OSB, Kézdy Anikó,
Nobilis Márió, Somogyiné Petik Krisztina, Papp Miklós, Varga Kapisztrán OFM. Érdeklődés, kérdés esetén kérjük, keressék Rőder
Tamásnét a +36/1-486-4428-as számon, illetve a csaladteologia@sapientia.hu e-mail címen. További információ: https://sapientia.hu/kepzes/csaladpasztoracios-tovabbkepzes-papok-esdiakonusok-szamara

KONFERENCIA
Teória, szemlélődés, misztika. 2021. október 22-én, pénteken
9 órától konferenciát szervez a Szent II. János Pál Pápa Kutatóközpont Katolikus Misztika Kutatócsoportja a budapesti Pázmány Péter
Katolikus Egyetem 4. emeleti nagyelőadójában (1053 Budapest,
Veres Pálné u. 24.). A konferencia nyilvános, a szervezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak! Bővebb információ: https://ppke.hu
Testünk a szeretet tanúja - Testteológiai konferencia Veszprémben 2021. november 6-án, szombaton 9 és 17 óra között a
Veszprémi Érseki Főiskola Dísztermében (8200 Veszprém, Jutasi
út 18/2.). Előadók: Varga László kaposvári megyéspüspök és Gál
Tibor a Testteo’- mozgalom felelőse. Részletes program és regisztráció: www.vhf.hu
A keresztény filozófia fogalma - Tudományos konferencia a
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán
(1053 Budapest, Veres Pálné u. 24., IV. emeleti nagyelőadó), 2021.
november 19-én, pénteken 9 órától. A Szent II. János Pál pápa Kutatóközpont keretén belül működő Keresztény Filozófia Kutatócsoport elsőéves konferenciája. Bővebb információ: https://ppke.hu/kutatas/szent-ii-janos-pal-papa-kutatokozpont
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A temető a béke hazája
Megújultak a piarista sírboltok a Fiumei úti sírkertben
A Piarista Rend Magyar Tartománya fennállásának
300. jubileumi évében október 8-án a Fiumei úti sírkertbe
várták hálaadásra és megemlékezésre a rend intézményeinek egykori és jelenlegi tanárait, diákjait, munkatársait és pártfogóit. Az egész napos programsorozat
keretében áldották meg a megújult piarista sírboltokat.
aA délelőtt folyamán a
budapesti Piarista Gimnázium diákjai húsz tematikus
sétából választva ismerkedhettek meg a sírkert piarista
vonatkozású nevezetességeivel és emlékeivel.
Többek között egykori miniszterelnökök, művészek,
feltalálók és mérnökök, neves
piaristák és diákjaik síremlékei mentén fedezték fel tanáraik és a Nemzeti Örökség Intézete munkatársai segítségével történelmünk kiemelkedő
alakjait és eseményeit (184849 emlékezete, a szocializmus
időszaka), sőt a sírkerttel kapcsolatos botanikai érdekességekkel is találkozhattak.
A séták végén Szakál
Ádám tartományfőnök közös
imádság keretében áldotta
meg az új sírboltokat, ahol
többek között Sík Sándor és
Tomek Vince is nyugszik. Felidézte, hogy gyermekként a
család ősei, nagyszülők, rokonok sírjait látogatva a helyi temetőben egy-egy – akár szenvedéssel is teljes – élettörténet
segített neki megérteni, milyen összetett, de mennyire Istenhez tartó az emberi élet.
A síremlékben nyugvó piarista szerzetesekre és a te-

metőben lévő egykori piarista diákokra emlékezve hangsúlyozta, a múltnak nagy
szerepe van identitásunk kialakulásában.
Délután a meghívott vendégek is tettek egy sétát a te-

metőben, melynek során
Koltai Andrástól, a piarista
levéltár vezetőjétől hallhattak a rend ott nyugvó neves
diákjairól, valamint a felújított sírboltokról.
Szabadtéri szentmisét mutatott be Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök, hálát adva az elmúlt háromszáz év kegyelmeiért. A
szentmisén a szerzetesek, tanárok, diákok, konfráterek
mellett részt vett Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes is.

AJÁNDÉKOZZON UTALVÁNYT,
MELY LEVÁSÁROLHATÓ AZ
KÖNYVESBOLTBAN.

Forrás és fotó:
Piarista Rend
Magyar Tartománya
RÉGISÉG

69/190 CM, széles érdeklődési körű közgazdász, római
katolikus férfi, hasonló érdeklődésű, független, magas,
csinos, nemdohányzó, budai vagy belvárosi diplomás
hölgy ismeretségét keresi, 64-69 évig. Telefonszámos
válaszát a Kiadóba kérem. Jelige: hit és szeretet.

SZOLGÁLTATÁS

RÉGISÉGEKET, hagyatékot örökölt, és eladná készpénzért? A megoldás: értékesítse értékeit nálunk! Hívjon a
06/20-932-6495-ös telefonszámon, most országosan házhoz megyünk!
EGYKORI PIARISTA diák antikvitása régiséget vásárol.
T.: 06/20-980-7570
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget és más régiségeket vásárolunk, illetve árverésre átveszünk. Budapest VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1-2664154. Nyitva: hétfő–szerda 10–17, csütörtök 10–19 óra között.

KIADÓ

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

BUDAPESTEN, A NYUGATI PÁLYAUDVAR KÖZELÉBEN,
liftes ház 3. emeletén, egy 36 nm-es, egyszobás, álló galéÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását, tervezését, kivitelezését, több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet riás, bútorozott, gépészetileg is felszerelt lakás hosszú távra
kiadó. Érdeklődni: 06/20-373-7090
tel.: 06-20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu
QUASI-MODO Kft. Padfűtés (svájci fűtőfóliával), harangvil- BUDAPESTEN, A XI. KERÜLETI Bölcső utcában, az Alle
lamosítás, toronyóra-felújítás és -kiépítés, programórák, közelében maximum két, nemdohányzó személy részére,
hangosítás, dallamjáték, énekszámkijelző. Honlap: quasi- külön bejáratú, másfél szobás, 41 négyzetméteres, berenmodo.hu E-mail: kapcsolat@quasi-modo.hu T.: 06/30-940- dezett, felszerelt lakás kiadó 110 ezer/hó plusz rezsiért. E8223 Sárdi György
mail: kkovats @t-online.hu

A hirdetések tartalmáért
és azok valódiságáért
a hirdető vállal
felelősséget.
.

Tisztelt Olvasóink!
Az egyházi
közleményeket
és híreket szerkesztve
közöljük.
Megértésüket
köszönjük.
A szerkesztőség
Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
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a nemzeti és piarista identitás
ápolása mellett a béke megértésére is megtaníthat minket, mondta, majd megáldotta a síremléket.
A síremlékek megújulása
főként a Nemzeti Örökség
Intézete főigazgatója, Móczár Gábor piarista öregdiák
és munkatársai munkájának
köszönhető.

A TÁRSKERESŐ

KERESEK olyan, káros szenvedélytől mentes magyar személyt, akinek nincs senkije, nincs rokonsága, de szeretne
IDÉZÉS
valakihez tartozni. Középkorú hölgyre vagy lányra gondolA Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Bírósága tisztelet- tam. Dunántúli vagyok. Válaszleveleket a Kiadóba kérek.
tel megidézi az ismeretlen helyen tartózkodó Kerékgyártó Krisztina Jelige: felhők fölött kék az ég
(született: Szarvas, 1972) alperest, hogy a Lindák contra Kerékgyártó köteléki perben 2021. november 5-én, pénteken 10.00 órakor a Bíróság Székhelyén (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.)
megjelenni szíveskedjék. – Dr. Kovács József bírósági helynök,
Csikós Emese Viktória bírósági jegyző.

Magyarok Nagyasszonya
ünnepére emlékezve Cserháti Ferenc kiemelte, hogy a
rend lelkiségében a kezdetektől fogva meghatározó jelleget kapott Isten Szent Anyjának, a Boldogságos Szűz
Máriának tisztelete.
Az ugyancsak megújult
régebbi sírboltnál Ruppert
József mutatta be a sírok történetét. Szakál Ádám tartományfőnök kifejtette: a temető a béke hazája, így a sírkert

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

†

Szomorú szívvel tudatjuk,
hogy Dr. Tilt Gabriella 2021. szeptember 17-én életének
95. évében hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után
hazaköltözött Teremtőjéhez. Drága halottunkat
2021. október 21-én 12 órakor helyeztük örök nyugalomra
a Farkasréti temetőben, a római katolikus vallás szertartása
szerint. Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét 2021.
október 19-én este 6 órakor a Szent Imre-templomban mutattuk be (Villányi út 25.). Gyászolják: családja, gyermekei:
Masszi Ferenc, Masszi Péter, Masszi Gabriella, Masszi
Tamás, Masszi Pál, menyei, veje, 11 unokája, 4 dédunokája,
rokonai, valamint mindazok, akik szerették.
Emléke legyen áldott!

Könyvesbolt: 06/1–266–0845; konyvesbolt@ujember.hu
Médiaajánlat kérhető: 06/1–317–3933; hirdetes@ujember.hu
Közlemények, gyászjelentések, apróhirdetések feladása:
+36/1–317–3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes–feladasa/
Előfizetés, terjesztés: +36/1–235–0484; +36/1–633–3790; +36/1–633–3132; terjesztes@ujember.hu
Előfizetés megrendeléséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
Egyéni egypéldányos előfizetés belföldről negyedévre: 4050 Ft, fél évre: 8100 Ft, egy évre: 16 200 Ft.
Magyar Kurír 10700732–68366180–51100005 (CIB Bank).
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„Az üzenet a lényeg, nem én”
Interjú Ilodigwe Emmanuel szalézi szerzetessel
Ilodigwe Emmanuel Chekwube szalézi szerzetes, kispap,
misszionárius 1990-ben született Nigériában. 2008-ban
csatlakozott a szaléziakhoz. Egy-egy évet töltött misszióban Ghánában és Libériában, közben ﬁlozóﬁát tanult.
2012-ben tette le elsőfogadalmát a szaléziaknál. 2016ban Magyarországra küldték, 2019-ben itt ünnepelte az
örökfogadalmát. Jelenleg az óbudai szalézi rendházban
él szerzetes- és paptársaival.
– Miben voltak példaképei a nem volt ez az érzés, de az
ember eleinte még nem veszi
szülei?
komolyan. Jött az érettségi, és
– Nagycsaládból szárma- ilyenkor már tervezgetnek a
zom, hatan vagyunk testvé- ﬁatalok, foglalkoznak azzal,
rek, én ötödiknek születtem. hogy mi lesz a jövőjükkel. Az
Mélyen hívő katolikus család érettségi után jelentkeztem a
a miénk, a szüleimnek nagyon szaléziakhoz. Nagyon tetszett,
fontos a hit. Mindketten taná- ahogy élnek, szolgálnak, az,
rok, így néha kemény volt az hogy vannak a ﬁatalok között
élet, de nagyon hálás vagyok papok, szerzetesek, akik játnekik. Azt, hogy ma keresz- szanak, de beszélgetnek is vetény katolikus szerzetes lehe- lük, hogy a Jóisten felé vezestek, elsősorban Istennek kö- sék őket. Meghívtak egy egy
szönhetem, utána pedig a csa- hónapos táborba, azután hozládomnak, a szüleimnek. Jó tam meg a döntést. Tudtam,
példaképek voltak, hitben ne- hogy itt a helyem, ezt kell csiveltek. Fontosnak tartották az nálnom. Ekkor már majdnem
emberek segítését is. Nem tizenkilenc éves voltam.
voltunk gazdagok, de apukám néhány unokatestvérem – A családja, a barátai hogyan
tandíját is kiﬁzette. Az öt test- fogadták ezt?
vérem is egyetemre járt.
Anyukámról tudom, hogy
– Jó baráti társaság vett köidőnként rászoruló családokat rül, mindenkitől csak támogasegített vagy szegényebb gye- tást kaptam. A családomtól
rekeket az iskolában. Ezeket szintúgy. Apukám igazi apa,
az apró keresztény gesztuso- meg akart bizonyosodni arról,
kat láttam otthon, s minde- hogy tényleg ezt akarom-e
mellett voltak családi esti csinálni. Rengeteg pap baráimák, néha rózsafüzér is. De tom volt, és azt gondolta, taelsősorban a hitre nevelésben lán befolyásolnak engem,
és a mindennapi keresztény ezért akarok pap lenni. Amicselekedetekben voltak pél- kor egy évre Ghánába kellett
dák a szüleim.
mennem, már tudta, hogy valóban ennek a hivatásnak aka– Mikor és hogyan született rom szentelni az életemet, és
meg Önben a döntés, hogy már támogatott. Akkor kapkilép ebből a keresztény csa- tam a szülői áldást. Ez egy heládból, és szalézi szerzetes lyi szokás nálunk. Amikor egy
gyerek kirepül a családból,
lesz?
mert el kell mennie tanulni,
– A gimnáziumban voltak dolgozni, vagy elkezdi élni a
barátaim, iskolatársaim, akik saját életét, áldást kap a szülenagyon-nagyon rossz úton itől, ami azt jelenti: menj,
jártak. Úgy gondoltam, azért gyermekem, jó lesz neked így.
ilyenek, mert nem volt senki,
aki törődjön velük. Tudtam – Voltak olyanok, akik emlémagamról, hogy nagyon sze- keztették arra, hogy így nem
retek ﬁatalokkal foglalkozni. lesz felesége, gyermekei? KoFontos elmondanom, hogy rábban volt barátnője?
ekkor még nem ismertem a
szaléziakat. Ekkortájt csatla– Nem volt barátnőm. Nem
koztam egy katolikus ifjúsági azért, mert nem akartam, haközösséghez, ahol imádkoz- nem mert a lány nem úgy
tunk, és igyekeztünk segíteni gondolta. Ebből a szempontaz embereknek. Az időseb- ból nagyon könnyű volt a
beknek, a templomba járók döntés. De egy ﬁatal protesközül bárkinek, akinek szük- táns lány, akivel nagyon jóban
sége volt valamire, és szívesen voltunk, megkérdezte, hogy
végeztünk különböző házi- normális vagyok-e, hiszen
munkákat is. Ebben a csapat- szerzetesként nem lehet csalában találtam meg magam iga- dom. Mondtam neki, hogy
zán, és itt erősödött meg a hi- így határoztam, és ezt szerettem. Itt vált a sajátommá az, ném csinálni. Tanácsolták,
amit a családomtól kaptam. hogy legyek protestáns lelAkkor nem éltem már otthon, kész, és akkor nem kell leegy másik kisvárosban lak- mondanom a családról. Én
tam, jó körülmények között, nem azért akartam szerzetes
mert a szüleim biztosították a lenni, mert nem tudtam csalápénzt, a lakhatást, mindent, dot alapítani, hanem mert
amire szükségem volt. Az ot- ajándékba adtam magam a Jótani közösségben erősen érez- istennek, hogy ezzel szolgáltem, hogy a Jóisten hív vala- jak neki és az embereknek. Ha
mire, és az újabb tapasztala- erre hívott az Úr, biztos, hogy
tok után egyre erősebb volt erőt is ad hozzá.
bennem a motiváció. Ekkor
beszéltem a lelkiatyámmal. Ő – 2016-ban került Magyarorjavasolta a szalézi rendet.
szágra, és hirtelen egy teljesen más kultúrában találta
– Mennyi ideig gondolkodott magát. Mi jelentette a legnaazon, hogy belépjen-e a gyobb változást? Mi az, ami a
rendbe?
leginkább megérintette?

romat Afrikában töltöttem. A
gondolkodásmód, az, hogy
mit hogyan csinálnak itt az
emberek, nagy változás volt
számomra. Be kellett illeszkednem az európai és azon
belül is a magyar kultúrába.
Meg kellett ismernem, hogy
milyen egy magyar ember,
hogyan gondolkodik, hogyan
él. Én nem sokat változtam,
csak gazdagabb lettem ezáltal.
Az afrikai kultúra megmaradt
bennem, de megismertem egy

időjárás már jelent nagy kihí- nak, akik rossz úton indulnak
el a gimnáziumi évek alatt. A
vást nekem.
társadalom nagy szabadságot
– 2019. október 23-án eléne- akar kínálni a ﬁataloknak, ők
kelte a magyar Himnuszt, és pedig lázadnak. Azt mondják,
kitette a Facebookra az erről a hit nem fontos, akkor járok
készült videót. Ennek aztán templomba, amikor akarok,
médiavisszhangja is lett. most nem akarok imádkozni,
nem hallgatom meg ezt a jó
Honnan jött az ötlet?
előadást az erényről. Nekik se– Úgy döntöttem, hogy gítségre van szükségük, mert
bármelyik országban szolgá- jó emberek. Csak kell valaki,
lok is, mindenütt megpróbá- aki megismeri és próbálja a jó
lom elsajátítani a helyiek kul- irányba terelni őket.

amelyik ﬁatalnak nem válaszoltam, annak visszaírtam.
Idővel rájöttem, hogy nem ezzel kell kezdenem a napomat.
Az első dolog ma már az,
hogy ébredés után elolvasom
a napi evangéliumot. Azután
felteszem a Facebookra, hogy
más ﬁatal is el tudja olvasni.
Istennel, imával, elmélkedéssel kezdem a napot. A közösségi média sok időt vesz el tőlem, mert nem akármit teszek
fel, hanem kutatok, megnézem a képeket, a gondolatokat. Néha az elmélkedés alatt
jut eszembe, hogy mit kellene
továbbítanom, és akkor arról
keresek képet. Mostanában
már a TikTokon is fent vagyok. A rövid videókon nem
is mutatom magam, mert nem
akarom, hogy én legyek a középpontban. Az üzenet a lényeg, nem én. Tudom, hogy a
ﬁatalok ott vannak, ezért próbálkozom. Szeretném, hogy
mi, az Egyház egy jó gondolat
legyünk, az Isten szava, az
erény jele ezen a platformon.
– Túl vagyunk a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson. Visszagondolva, mi volt
az, ami a legjobban megérintette azon a héten?

másik kultúrát is. Idő kellett,
míg megszoktam, hogy Európában, Magyarországon vagyok, és az emberek itt máshogy végzik a mindennapi teendőiket.
– Milyen gondolkodásbeli
különbséget lát az afrikai és
európai emberek között?
– Azt tapasztalom, hogy az
európai kultúra kicsit csendesebb. Mindenki magában teszi
a dolgát. Ez a kultúra ilyen, ez
nem azt jelenti, hogy roszszabb. Az afrikaiak zajosabbak, hangosabbak. Ezt abból
is lehet látni, hogy a misén
táncolnak. Afrikában a közösség a lényeg. Ha nincs paprikám, beugrok a szomszéd
házba, ott adnak vagy kölcsönadnak, s utána főzök tovább.
Így élünk. Itt, Európában kicsit más a helyzet. Mindenki
diplomatikusan teszi a dolgát.
Mindkét életmód jó, de amikor ide érkeztem, meg kellett
szoknom, tudatosítanom kellett, hogy nem viselkedhetek
úgy, mint otthon. Nemrég három hetet otthon töltöttem, és
újra úgy élhettem, ahogy nálunk szokás.
– Az időjárásban is van különbség. Látott már havat,
mielőtt Magyarországra jött?
– Persze, hogy láttam! A
hűtőszekrényben. (Nevet.)
– Milyen élmény volt, amikor először esett a hó?

– Csodálkoztam, de nagyon tetszett. Számomra a hó
a tisztaság jele. A fehér hó
mindig tudatosítja bennem,
milyen fontos a tiszta, jó élet,
a tiszta szív. Nagyon nagy élmény, amikor esik a hó. Hideg van, jól fel kell öltözni. De
– Tizenhat-tizenhét éves
– Maga a kultúra. Az afri- pár év után már mondhatom,
koromtól jártam az ifjúsági kai élet teljesen más, mint az hogy megszoktam. Biciklivel
közösségbe. Már akkor ben- európai. Az egész gyermekko- járok hidegben, melegben, az

túráját, azokat a dolgokat,
amik fontosak a számukra.
Amikor Ghánában voltam, az
iskolában a ﬁatalokkal együtt
énekeltük a helyi himnuszt.
Nagyon tisztelem a himnuszokat, ez minden ország legfontosabb éneke. És ha már az
adott országban szolgálok,
tisztelnem kell azt, ami annak
a népnek a legfontosabb. Libériában is megtanultam a
nemzeti himnuszt. Magyarországon azon gondolkodtam:
Milyen ajándékot tudok adni
a barátaimnak azután a pár év
után, amit már itt töltöttem?
Meg akartam köszönni nekik,
hogy befogadtak, segítettek
kicsit elsajátítani a magyar
nyelvet. Nem vagyok tökéletes magyarból, de tudok beszélni azokkal a ﬁatalokkal,
akikkel közösen szolgálunk.
Ajándékként énekeltem a
Himnuszt. Nem mutogatni
akartam magam, azt nem szeretem, nekem a Jóistent kell
mutatnom. De tudtam, hogy
személyes ajándékot akarok
adni a barátaimnak, az ismerőseimnek, ezért énekeltem,
és ezért tettem ki a videót a
Facebookra.

– Az ilyen ﬁatalokat hogyan
kezeli?

– Mindenképpen megértem őket, mert biztos, hogy
történt valami, ami miatt úgy
viselkednek, ahogy. Nem ítélem el őket amiatt, hogy rossz
dolgot tettek. Elfogadom őket,
mert ők is emberek, Isten
gyermekei. Van jó, ami bennük rejlik. Először baráti szinten próbálok beszélgetni velük. Ha ez megvan, akkor jöhet a ﬁgyelmeztetés: „Na, ﬁgyelj, tesó, lehet, hogy ez nem
visz téged a jó irányba, át kéne gondolnod.” Erőltetni nem
tudom, de sokszor látom,
hogy ha barátként próbálom
javasolni nekik a jobb utat, és
Isten felé vezetni őket, átgondolják az életüket, és észreveszik, hogy tényleg rossz úton
járnak. Gyakran azt gondoljuk
róluk, tudják, hogy amit tesznek, az rossz. Néha tudják, de
máskor észre sem veszik. Sokszor csak a társaság kedvéért
csinálják, mert ezáltal ők is
menők lesznek, de amikor valaki ﬁgyelmeztetni próbálja
őket, sokszor látom a belső
motivációt, hogy azután maguktól akarják kicsit jobbá
– A szaléziak szolgálatának tenni az életüket.
középpontjában a ﬁatalok
állnak. Milyennek látja a ma- – A közösségi médiában főként az Instagramon és a Tikgyar ifjúságot?
Tokon vannak jelen szép
– Nagyon kedvesek, nyitot- számmal a ﬁatalok. Ön is aktak, vidámak, és igényük van tív ezeken a platformokon a
arra, hogy meghallgassák képeivel, videóival. Mi a célőket. Amikor találkoznak va- ja ezzel?
lakikkel, először próbálnak beilleszkedni. Ha már megtalál– Ez digitális misszió. Szaták a helyüket a közösségben lézi nyelven szólva egy online
és jól érzik magukat ott, sok oratórium. Rengeteg ﬁatal van
mindent tudnak hozzáadni. fent az Instagramon, a
Amikor megérkeztem Magyar- Facebookon. Ezért gondolországra, nagyon sokan pró- tam, hogy én is posztolok vabáltak kommunikálni velem lamit, amivel meg tudom szóangolul. Az itteni ﬁatalok nyi- lítani az embereket. Régebtottak más kultúrák megisme- ben, amikor reggel felébredrésére. Nagyban akarják látni tem, rögtön megnéztem a
a világot. Vidámak, tudnak te-lefonomon az e-maileket,
tényleg örülni. De sajnos van- a Messenger-üzeneteket, és

– Az, hogy a sok ember Isten és az Eucharisztia miatt
volt együtt. Ez a communio. A
Forrásponton több ezer ﬁatal
volt jelen mindenféle veszekedés, verekedés nélkül. Mindenki örült a másiknak, és
mindenki vidám volt. Csak
örülni tud az ember, ha Isten
nevében találkozikmásokkal.
Mindemellett az előadások, a
teológiai héttér is nagyon
megfogott. Számomra a legjobb program, ami nagyon a
szívemben marad, a körmenet
volt az Oltáriszentséggel. Az
maga volt az evangelizáció.
– Véleménye szerint változott valami a magyar emberekben a kongresszus hatására?
– Szerintem igen. A nem
katolikusok számára is üzenet volt ez, mert azt tapasztalták, hogy az emberek vidámak. Összefutottam valakivel, beszélgetni kezdtünk, és
azt mesélte, hogy egy hölgy
nem értette, mi ez a nagy esemény. Röviden elmondta neki, hogy eucharisztikus kongresszus van, és vasárnap jön a
pápa is, mire a hölgy izgatott
lett, és azt mondta, akkor ő is
részt fog venni a pápai misén. Pedig nem volt katolikus. Máris elindult valami
ebből a kis beszélgetésből.
Nagy evangelizáció volt ez az
egész országnak, a magyar
embereknek.
– Milyennek képzeli el magát tíz év múlva?
– Jó kereszténynek és jó
szalézinak képzelem el magam, aki szolgálni akar. Nem
azért, hogy nekem szolgáljanak, nem akarok Isten lenni.
Nagyon szerény, egyszerű
szalézi szerzetes szeretnék
lenni. De nemcsak a jövőben,
hanem már most is.
Szöveg és kép:
Árki Kristóf
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Hamarosan boldoggá avatják
I. János Pált

HÍREK KÉPEKBEN
• A budapesti Avilai Nagy

Szent Teréz-plébániatemplom főbúcsúján Berta Tibor
tábori püspök mutatott be
szentmisét, melyen a
Capella Theresiana előadásában elhangzott a Liszt-év
tiszteletére Liszt Ferenc
Missa Choralis című műve. A
körmeneten a Magyar Honvédség Légierő Zenekarát
hallhatták a résztvevők, a
toronyból pedig kétszer is
térzenét adtak a Bartók Béla
Konzervatórium rézfúvósai.

Elismerték a pápa közbenjárására történt
csodás gyógyulás
Ferenc pápa boldoggáavatási dekrétumokat hagyott jóvá október 13-án. Mások mellett elismerést nyert, hogy
egy kislány, aki az enkefalopátia (agyi működészavar)
súlyos formájában szenvedett, I. János Pál, a mindössze
harminchárom napig regnáló pápa közbenjárására gyógyult meg.

• Október 13-tól megvásárol-

ható a Győri Egyházmegye
Hitvallás évkönyv 2022 kiadványa a Szent László Látogatóközpont Ajándék- és Kegytárgyboltjában (9021 Győr,
Káptalandomb 13.). Az évkönyv összefoglalót nyújt az
egyházmegye életéről, újdonságként még mélyebb rálátást
adva az esperesi kerületekre,
azok életét, kiemelkedő eseményeit bemutatva.

• Október 10-én,

vasárnap, a terménybetakarítás
ünnepén hálaadásra, valamint a felújított orgona megáldására gyűltek öszsze a hívek a felsőörsi Bűnbánó Szent
Mária Magdolnaplébániatemplomban. A szentmisét
Udvardy György
veszprémi érsek
mutatta be.

Az Így főznek a magyar
katolikusok – 52 hét – 52
recept című kiadvány interjúk, történetek, receptek és fotók révén mutatja be hazánk katolikus
főpásztorait, papjait és
világi híveit; úgy, ahogy
még nem ismerjük őket.
A kiadványt a Magyar
Kurír forgalmazza és az
Új Ember könyvesboltban, illetve online könyváruházában (bolt. ujem
ber.hu) érhető el.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
megbízásából a könyvet a V
P Media gondozta és adta ki.
A könyv megvásárlásával
az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthont és a bakonyszücsi
Daganatos Gyermekek Lelki
Rehabilitációs Otthonát is támogatja.
A könyvben szereplők névsora: Erdő Péter, Veres András,
Abonyi Zsuzsa, Balog Józsefné, Barcsák Marianna, Bábel
Balázs, Benkóczy Zoltán, Berta
Tibor, Bognárné Nagy Tímea,
Boros Misi, Böjte Csaba, Cseke
Péter és Sára Bernadette,
Csókay András, Demeter T.
Teodóra, Eperjes Károly,
Fazakas Zoltán Márton, Filó
Kristóf, Fülei Balázs, Herczegh
Anita, Hortobágyi T. Cirill, Jásdi Mari, Kakuk Ferenc, Keresztes Ilona, Keresztes Szilárd,
Kocsis Fülöp, Kovács Ákos,
Kovács Gergely, Kubik Anna,

2021. október 24.

Súlyos, akut gyulladásos
enkefalopátia, súlyos, rosszindulatú epilepszia, szeptikus
sokk – ez volt a kislány kórképe. A csodás gyógyulás 2011.
július 23-án történt Buenos Airesben.
A Szentek Ügyeinek Kongregációja így foglalta össze az
esetet: „A kislány tizenegy
éves volt, amikor 2011. március 20-án erős fejfájásra panaszkodott, ami nem múlt el,
március 27-én pedig belázasodott, hányt, viselkedési- és beszédzavarai lettek. Sürgősen
kórházba szállították Paranába. A vizsgálatok és kezelések
után felállították a diagnózist:
akut módon eluralkodó epilepsziás enkefalopátia, ismeretlen kóreredetű, nem csillapítható epilepsziás állapot”.
Súlyos volt a kórkép, naponta
számos epilepsziás rohama
volt a kislánynak, lélegeztetőgépre kellett tenni. Mivel
nem történt javulás, a gyermeket 2011. május 26-án kritikus
állapotban a Buenos Aires-i
kórház intenzív osztályára
szállították. Július 22-én tovább romlott az állapota, tüdőgyulladásból eredően a
szeptikus sokk állapotába került. A kezelőorvosok összehívták a családtagokat, hogy
felkészítsék őket a hamarosan
bekövetkező halálra. Július
23-án váratlanul gyors javulás
következett be, a szeptikus
sokk gyors javulásnak indult,

majd stabilizálódott a gyermek vérkeringése és légzése.
Augusztus 8-án levették a
lélegeztetőgépről. Augusztus
25-én megállapították, hogy
az epilepsziás állapot meg-

szűnt, szeptember 5-én hazaengedték a beteget, előírva a
megfelelő gyógyszeres kezelést és a rehabilitációt. A kislány testi és lelki-kognitív-viselkedési szempontból is teljesen önellátó lett.
Annak a plébániának a plébánosa javasolta, hogy imádkozzanak I. János Pál közbenjárásáért, amelyhez a kórház tartozott. Odament a kislány betegágyához és azt javasolta
édesanyjának, hogy kérjék
együtt Isten Szolgája Albino
Luciani közbenjárását, akit ő
nagyon tisztel. Az esetet vizsgáló teológiai bizottság meggyőződött róla, hogy ok-okoza-

Egyházunk és a gasztronómia
Így még nem találkozott hazánk katolikus főpásztoraival,
papjaival és világi híveivel

Kvanduk Frigyes, Légli Ottó,
Lőrincz György, Marton Bernát, Mádl Dalma, Márton Anita, Molnár Antal, Müller Cecília, Németh Norbert, Petres
Lúcia, Péterfalvi Attila, Rácz
Borbála, Rojkovich Bernadette,
Schanda Balázs, Semsei Rudolf
és Dobay Eszter, Szabó Attila,
Szikora József, Ternyák Csaba,
Tóth Tamás, Tuczainé Régvári
Marietta, Udvardy György,
Varga János, Véghseő Tamás,
Vizi E. Szilveszter.
A kötethez Veres András
győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írt
előszót, mely így hangzik:

Tisztelt Olvasó!
Már a IV. században a Diognétoszhoz írt levél megállapítja, hogy a Krisztusban hívők
sem öltözködésükben, sem
szokásaikban nem különböznek a többi embertől, hanem az
erkölcsi viselkedésük az, amiben különösnek mutatkoznak.
Tehát a katolikusok is ugyan-

azokat az ételeket fogyasztják,
mint ami az adott korra és
helyre jellemző, de az étkezéshez való viszonyukban lehet
felfedezni sajátosságokat. Az
emberi testet ugyanis, amely
Szent Pál apostol szerint a
„Szentlélek temploma” (1Kor
6,19), erkölcsi kötelességünk
ápolni és táplálni. Ugyanakkor

vannak böjti időszakok és bűnbánati napok, amikor a vallásos emberek önmegtartóztató
módon étkeznek mind bizonyos ételek (hús), mind az étel
mennyiségének vonatkozásában. Ez a rend a főzési szokásokban is megjelenik.
Az ünnepek alkalmával
pedig gazdagabb az asztal, és

ti viszony volt I. János Pál segítségül hívása, a kórkép javulása
és a kislány gyógyulása között.
I. János Pál, „a mosolygós
pápa” hősies erényeit 2017.
november 9-én ismerte el az
Egyház, ezzel a csodával pedig megnyílt az út a boldoggá
avatás felé.
„Isten népe mindig meg volt
győződve arról, hogy ez az ember, aki korai halála miatt csupán harminchárom napig volt

pápa, megérdemli, hogy a szentség dicsőségébe emeljék. Még az
eljárás egyházmegyei szakaszának elindítása előtt 125 ezer aláírást hoztak Bellunóba: az egész
világról kérték, hogy Albino
Lucianit szentként tisztelhessük… Csak egy hónapig volt pápa, de alázatossága, egyszerűsége miatt az a pár nap elég volt,
hogy a reménység szelét hozza
el” – mondta még 2015-ben
Giorgio Lise, az egyházmegyei
eljárás viceposztulátora.
Forrás: Avvenire
Fordította:
Thullner Zsuzsanna
Fotó: Vatican News
az étkezések is közösségi eseménnyé válnak. Biztosan állítjuk, hogy erősebb annak a
családnak a szeretetközössége, ahol együtt tudnak étkezni, legalább vasár- és ünnepnapokon. De a nagyobb közösségek számára is különös
jelentőséggel bír a megterített
asztal közössége, az „agapé”.
Ez abból az őskeresztény szokásból él tovább napjainkban,
hogy az Eucharisztia (szentmise) ünneplése után szeretetvendégséget is tartottak,
közösen étkeztek. Ez a vallásos közösség szempontjából –
miként a szegények vendégül
látása miatt is – fontos része
volt az ünnepeiknek. Így az
Egyház közössége az asztal
körül (az áldozati oltár és a
fehér asztal) épült és erősödött.
Bízunk benne, hogy a szerkesztők szándékai teljesülnek,
és a gasztronómiai érdekességek által ez a könyv is hozzájárul családjaink és közösségeink erősödéséhez, és nem kevésbé ünnepi asztalaink gazdagításához.
Az Így főznek a magyar katolikusok – 52 hét – 52 recept című
kötet megvásárolható az Új
Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek
tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő,
kedd, csütörtök, péntek 9–17
óráig; szerda 10–18 óráig)
vagy megrendelhető az Új
Ember online könyváruházban.

