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Nem fukarkodtam
a dicséretekkel
Halmai Vilmos aranymisés
ferences szerzetessel beszélgettünk
Halmai Vilmos ferences szerzetes a kilencvenéves esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban, azaz a
Frankában volt diák, majd
később tanár is. Jóformán az
egész élete ide kötődik. Idén
aranymisés: ötven évvel ezelőtt szentelték pappá Barsi
Balázzsal és Hegedűs Kolossal együtt. Sokan nagyböjti,
adventi lelkigyakorlatokról
vagy a balatonakarattyai ferences üdülőben nyári szentmiséiről is ismerhetik őt.

pen a szovjet elnyomásnak köszönhetem. Édesapám a városgazdálkodási vállalatnál dolgozott Gyöngyösön, ahol születtem. A forradalom
alatt apám megbízott lett, persze
emiatt később kirúgták. Sokáig keresett munkát sikertelenül, végül a
honvéd mosodában tudott elhelyezkedni, ahol az irodát igazgatta.
Tízéves voltam akkortájt, szerettem
segíteni neki, főleg mángorolni. A
gimnáziumba nem vették fel a forradalmárok gyerekeit. Az egyik ismerősöm tanácsolta, hogy jöjjek
Esztergomba, ide könnyen bekerültem. Később aztán Gyöngyösön a
– A hatvanas években került Esz- reakciósoknak is indítottak osztályt,
tergomba, nem könnyű időszak- de én szerencsére ide jártam.
ban. Hogyan lett a gimnázium diákja?
– Sportolt valamit, hogy ilyen szép
a tartása?
– 1960-tól 1964-ig jártam ide.
Hogy itt tanultam, azt tulajdonkép(Folytatás a 5. oldalon)

Szeretetből
nyertünk
megigazulást

A pápalátogatásra emlékeztek Az egy szívvel lüktető
végtelen isteni szeretet
Pannonhalmán

Ferenc pápa katekézise
a Galatákhoz írt levélről
2. oldal

Beszélgetés Perényi Szilviával,

A hét szentje
Tours-i Szent Márton
November 11.
4. oldal

Az evangéliumból
merítkező
realizmusra
van szükség
Beszélgetés
Jos Wouters
premontrei generális apáttal
11. oldal

Szent II. János Pál pápa pannonhalmi lenni, Schmal Károly festőművész személyea NEK Önkéntes Programjának vezetőjével
látogatásának 25. évfordulója alkalmá- sen vette át az elismerést.
(Folytatás a 7. oldalon)
ból október 22-én a bencés közösséggel
együtt ünnepelt és konAki ott volt szeptemberben a budapesti Nemzetközi
celebrált
szentmisét
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) bármely rendezvémutatott be Veres Andnyén, megtapasztalhatta, milyen gördülékenyen zajlott
rás győri megyéspüsminden. Ez nem lett volna lehetséges az önkéntesek álpök, a Magyar Katolidozatos és odaadó munkája nélkül. Perényi Szilviát,
kus Püspöki Konferenegykori magasugrónőt, a Testnevelési Egyetem docencia elnöke a pannonhalsét, a NEK Önkéntes Programjának vezetőjét, két gyermi Szent Márton-bazimek édesanyját kérdeztük.
likában. Az eseményen
adták át az idei Pro
– Ön 1989-től több nagy rendezvényen volt önkéntes szervező.
Pannonhalma-díjat is.
Hogyan lett a NEK programjainak önkéntes koordinátora?
A két díjazott közül Miletics Katalin Janka bencés obláta, szobrászművész betegség miatt nem tudott jelen

– Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a NEK szervezői
tudták rólam: nagy rendezvényeken bizonyítottam már. A leg-
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Baritz Sarolta Laura OP átvette az Európai Polgár-díjat
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Az Európai Polgár-díjat 2008 óta minden évben odaítéli az Európai Parlament
(EP). Magyarországon 2020-ban Baritz
Sarolta Laura OP, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) szakirányú továbbképzés
szakfelelőse lett az egyik díjazott, Hölvényi Györgynek, az EP kereszténydemokrata képviselőjének fölterjesztésére.
A díjátadó ünnepségre a világjárvány miatt csak most, október 22-én
2 1 0 4 5 került sor Budapesten, az Európa
Pontban.

2008-ban alapította az Európai Polgár-díjat,
amellyel olyan, kivételes teljesítményt nyújtó
személyeket és szervezeteket ismer el, akik és
amelyek a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció előmozdításához járulnak hozzá, vagy az Európai
Unió és az unió alapjogi chartájában foglalt
közös értékeinek képviseletére hivatott programokat alakítanak ki szűkebb és tágabb környezetükben.
Az elmúlt tizenhárom évben Magyarországról, illetve magyar nyelvterületről megkapta a díjat többek között Böjte Csaba ferences szerzetes; Kerényi Lajos piarista szerzetes; Székely János püspök; Kozma Imre, a
A megjelenteket Lővei Andrea, az Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, vaEurópai Parlament Magyarországi lamint Szvorák Katalin népdalénekesnő.
Kapcsolattartó Irodájának vezetője
(Folytatás a 2. oldalon)
köszöntötte. Emlékeztetett rá: az EP

nagyobb a 2017-es budapesti vizes világbajnokság volt, amelyen három és fél ezer önkéntessel dolgoztam együtt. Ennek fényében kereshettek meg, hogy segítsem a kongresszus lebonyolítását egy olyan önkéntes programmal, amely maradandó
élményt adhat a katolikus fiataloknak. Így kaptam a felkérést.
– Hány önkéntes vett részt a kongresszuson, és hány órában
dolgoztak?
(Folytatás a 9. oldalon)
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Szeretetből nyertünk megigazulást
Szeptember 29-én délelőtt a Szentatya folytatta a Galatáknak írt levélről szóló katekézisét. A hitben való életről és a Krisztusban nyert megigazulásról elmélkedett a
Gal 2,19–20 alapján. Az általános kihallgatás végén a
nigériai népért imádkozott. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását adjuk közre.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
A Szent Pál tanításának
jobb megértése felé vezető
utunkon ma egy nehéz, de
fontos témával, a megigazulással foglalkozunk.
Mi a megigazulás? Mi, akik
bűnösök voltunk, igazzá váltunk. Ki tett minket igazzá? A
változásnak ez a folyamata a
megigazulás. Isten előtt igazak vagyunk.
Igaz, vannak személyes bűneink, de alapjában véve igazak vagyunk. Ez a megigazulás. Sok vita folyt erről a témáról, hogy megtalálják azt az értelmezést, amely a leginkább
összhangban van az apostol
elgondolásával, és ahogy az
gyakran megesik, ez ellentétes
álláspontok kialakításához is
vezetett. A Galatákhoz írt levélben, ahogy a Rómaiakhoz írt levélben is, Pál azt hangsúlyozza,
hogy a megigazulás a Krisztusba vetett hitből származik.
[Mondhatná valaki:] „De hát
én igaz vagyok, hiszen megtartom az összes parancsolatot!” Igen, de a megigazulást
nem abból kapod, hanem azt
megelőzően: valaki megigazulást szerzett neked, valaki
igazzá tett Isten előtt. „Igen, de
én bűnös vagyok!” Igaz vagy,
bűnösként ugyan, de alapvetően igaz vagy. Ki tett téged
igazzá? Jézus Krisztus. Ez a
megigazulás.
Mi rejlik a megigazulás szó
mögött, amely oly döntő a hit
szempontjából? Nem könnyű
kimerítő meghatározást találni, de Szent Pál gondolatának

egészét tekintve egyszerűen
azt mondhatjuk, hogy a megigazulás a „bocsánatot felkínáló Isten irgalmasságának” a
következménye
(Katolikus
Egyház Katekizmusa, 1990).
Ilyen a mi Istenünk, ilyen jóságos, irgalmas, türelmes, irgalommal teli, aki szüntelenül
megbocsát, szüntelenül. Ő
megbocsátó!
A megigazulás a Krisztusban kezdettől fogva mindenkinek megbocsátó Isten, a
megbocsátást adó Isten irgalma. Isten ugyanis Jézus halála
által – és ezt hangsúlyoznunk
kell: Jézus halála által – megsemmisítette a bűnt, és végleges módon megbocsátást és
üdvösséget adott nekünk.
Így megigazulást nyerve a
bűnösöket elfogadja Isten, a
bűnösök kiengesztelődtek vele. Ez mintegy visszatérés a
Teremtő és a teremtmény közötti eredeti, a bűnös engedetlenség bekövetkezése előtti
kapcsolathoz. Az Isten által
munkált megigazulás tehát lehetővé teszi számunkra, hogy
visszanyerjük a bűn által elvesztett ártatlanságot. Hogyan
történik a megigazulás? Ha
válaszolni próbálunk erre a
kérdésre, akkor egy másik újdonságot fedezünk fel Szent
Pál tanításában, azt, hogy a
megigazulás kegyelemből történik. Egyedül kegyelemből:
tisztán kegyelemből igazultunk meg. [Kérdezhetné valaki:] „Dehát én nem mehetek,
mint egyesek, a bíróhoz és
nem ﬁzethetek, hogy igazságot szolgáltasson nekem?”

(Folytatás az 1. oldalról)
2020-ban a díjat „a közösség szolgálatában végzett áldozatos munkájáért, a jövő nemzedékekért való sokrétű, tudományos tevékenységéért,
az európai és egyetemes értékekért,
így többek között az etikus és emberközpontú gazdaság, a fenntartható fejlődés témájának széles közönséghez való eljuttatásáért, a következő generációknak való továbbadásáért, a társadalmi integráció elősegítéséért, a képviselt értékek melletti elkötelezett és kitartó kiállásáért” Baritz Laura Sarolta domonkos szerzetesnővér, adjunktus nyerte el.
Köszöntője végén Lővei Andrea
idézett Laura nővér egy korábbi
megnyilatkozásából: „Matematikai
alapon megvilágítást kapott az,
hogy az az ember, akinek a belső
motivációja erős, nem a pénz, a hatalom és a siker motiválja, képes
megváltoztatni a struktúrát. A belső
motiváció az, ami tanulásra, változtatásra, kiteljesedésre ösztönöz, tehát sokkal markánsabb ösztönzőrendszer, mint a pénz, hatalom, siker. Ez matematikailag kijött, de kijött az is, hogy az ember belső motivációja a jóra hajlik.
A belső motiváció változója erős
korrelációt mutatott a nem anyagiasság felé, az élet céljának megfogalmazási képessége felé, az erényesség
felé. Az embernek a legelső hajlama
a jóra való.”
Tóth József, az ÉrMe Hálózat Alapítvány kuratóriumi elnöke és a KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány kuratóriumi tagja, Laura nővér alkotótársa méltatásában, folytatva a fent idézett gondolatmenetet,
leszögezte:

Nem, ezért nem tudsz ﬁzetni,
egy ember már ﬁzetett mindannyiunkért: Krisztus. És az
értünk meghalt Krisztustól
származik az a kegyelem,
amelyet az Atya mindenkinek
megad: a megigazulás kegyelemből történik.
Az apostol mindig szem
előtt tartja azt az élményét,
amely megváltoztatta az életét: a feltámadt Jézussal való
találkozást a Damaszkuszba
vezető úton. Pál egy büszke,
vallásos, buzgó ember volt,
aki meg volt győződve arról,
hogy akkor igaz valaki, ha lelkiismeretesen betartja az előírásokat. Most azonban Krisztus meghódította őt, és a belé
vetett hit mélységesen átalakította Pált, lehetővé téve számára, hogy felfedezzen egy
addig rejtett igazságot: nem
saját erőfeszítéseink által leszünk igazak – nem: nem mi
rajtunk áll –, hanem Krisztus
az, aki kegyelmével igazzá
tesz bennünket.
Ekkor Pál, hogy Jézus
misztériumának teljes megismerésére eljusson, kész lemondani mindenről, amiben
korábban bővelkedett (vö. Fil
3,7), mert felfedezte, hogy
egyedül Isten kegyelme mentette meg. Tisztán kegyelemből, nem saját érdemeink
alapján igazultunk meg, és
nyertünk megváltást. És ez
nagy bizalommal tölt el bennünket! Igen, bűnösök vagyunk, de az élet útját Istennek ezzel a kegyelmével járjuk, amely megigazulást ad
nekünk, valahányszor bocsánatot kérünk. De nem abban a
pillanatban ad megigazulást:
már korábban megigazulást
nyertünk, de ő újból megbocsát nekünk.
Az apostol számára a hitnek mindent átfogó értéke

van. A hívő életének minden
pillanatát és minden aspektusát érinti: a keresztségtől a világból való távozásig, mindent átitat a hit Jézusnak az
üdvösséget hozó halálában és
feltámadásában. A hit általi
megigazulás a kegyelem elsőbbségét hangsúlyozza, amelyet Isten kivétel nélkül felajánl mindenkinek, aki hisz az
ő Fiában.
Ám ezért nem szabad arra a
következtetésre jutnunk, hogy
Pál számára a mózesi törvénynek már nincs értéke; ellenkezőleg, az továbbra is Isten viszszavonhatatlan ajándéka, az
„szent” – írja az apostol (Róm
7,12). A mi lelki életünk szempontjából is elengedhetetlen a
parancsolatok megtartása, de
ebben sem támaszkodhatunk a
saját erőnkre: alapvetően fontos Isten kegyelme, amelyet
Krisztusban kapunk, az a kegyelem, amely a Krisztustól
kapott megigazulásból származik, aki már megﬁzetett értünk. Tőle kapjuk azt az ingyenes szeretetet, amely lehetővé
teszi számunkra, hogy konkrét
módon szeressünk.
Ebben az összefüggésben
érdemes felidéznünk Jakab
apostol tanítását is, aki azt írja: „Az embert a tettek teszik
igazzá, nem a hit egymagában. – Úgy tűnik, hogy ez ellentmond az elhangzottaknak,
de ez csak a látszat. – [...] Mert
ahogy lélek nélkül halott a
test, a hit is halott tettek nélkül” (Jak 2,24.26).
A megigazulás, ha nem hajt
ki és nem hoz virágot a cselekedeteinkkel, akkor mintegy
holtan ott marad a föld alatt.
Létezik, de nekünk kell a gyakorlatba átültetnünk a cselekedeteinkkel.
Így Jakab szavai kiegészítik
Pál tanítását. A hit válasza

ugyanis mindkettőjük számára
megköveteli, hogy tevékenyek
legyünk az Isten és a felebarát
iránti szeretetben. Miért kell
tevékenynek lennünk ebben a
szeretetben? Mert ez a szeretet
mindannyiunkat megmentett,
ingyenesen megigazulást szerzett nekünk, ingyen!
A megigazulás az üdvösség
hosszú történetébe illeszt bennünket, amely Isten igazságosságát mutatja meg: szembesülve folyamatos bukásainkkal és
gyengeségeinkkel ő nem adta
fel, hanem igazzá akart tenni
bennünket, és ezt kegyelemből, Jézus Krisztus ajándéka,
az ő halála és feltámadása által
tette. Néhányszor már elmondtam, hogyan cselekszik
Isten, mi Isten stílusa, és ezt
három szóban foglaltam össze:
Isten stílusa a közelség, az
együttérzés és a gyengédség.
Mindig közel van hozzánk,
együttérző és gyengéd. És a
megigazulás éppen Isten legnagyobb közelsége hozzánk,
férﬁakhoz és nőkhöz, Isten legnagyobb együttérzése velünk,
férﬁakkal és nőkkel, az Atya
legnagyobb gyengédsége. A
megigazulás
Krisztusnak,
Krisztus szabadulást hozó halálának és feltámadásának az
ajándéka. [Ellene vethetné valaki:] „De Atyám, én bűnös va-

Az emberközpontú gazdaságért
Baritz Sarolta Laura OP átvette az Európai Polgár-díjat
Isten a világot, az embert jónak teremtette. A jóra törekvő,
erkölcsös ember jó gazdaságot
tud felépíteni, olyat, amely illeszkedik az isteni teremtés folyamatába.
Emlékeztetett rá: húsz éve ismeri Laura nővért, aki a domonkos rendbe történt belépése
előtt, végzett közgazdászként,
sikeres menedzserként aktív
résztvevője volt a hazánkban kialakuló szabad versenynek, szabad piaci folyamatoknak.
Ezt követően azonban számos egyetemi, gazdasági szereplőt állított álma, az emberközpontú gazdaság elméletének
megismertetése és minél szélesebb körben történő terjesztése
mellé. Az elmúlt húsz évben
konferenciák, könyvek megjelentetése és innovatív egyházi
események megszervezése és
bevezetése fűződik Laura nővér
nevéhez, akivel méltatója is
együtt dolgozott ezek lebonyolításában.
Közös munkálkodásuk eredményeképpen jelent meg többek között 2016-ban a Kairosz Kiadónál Antonio Genovesi olasz közgazdász
XVIII. századi Értekezések a kereskedelemről, avagy a polgári gazdaságról című könyvének magyar fordítása. Ez
volt a kötet első külföldi megjelenése. A könyv bemutatóján akkora volt
az érdeklődés, hogy az Akadémia
dísztermében tartották meg. Fontos

lépés volt az is, hogy 2018-ban
ugyancsak a Kairosznál megjelent
Paul H. Dembinski Etika és felelősség a
pénzügyi életben című tanulmánya.
Laura nővér doktori disszertációját is
kiadták Háromdimenziós gazdaság –
Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában? címmel.
Tóth József végül megemlítette
Laura nővér és Dabóczi Gergely Em-

berközpontú gazdaság – Szakkönyv
az etikus és fenntartható gazdasághoz című szakkönyvét, amely a
Sapientia Hittudományi Főiskolán több mint egy évtizede indult, Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG)
posztgraduális képzés egyik
tankönyve.
Ugyanez a képzés immár elindult a Corvinus Egyetemen is.
A KETEG egy 2017-es, nemzetközi pályázaton több mint háromszázhatvan pályázat közül
elnyerte az első díjat.
Méltatása végén az előadó
idézte Fodor Istvánnak, az Ericsson magyarországi leányvállalata volt vezérigazgatójának szavait a most Európa Polgár-díjjal
kitüntetett Baritz Laura nővérről: „Az már önmagában ﬁgyelemfelkeltő volt, hogy valaki habitusban, többségében férﬁak által képviselt gazdasági vezető
témákban hallatja a hangját.
Az általa hirdetett közjó-maximalizálás, az ember mint cél a
gazdaságban, az etikus gazdasági vezetői attitűd megfogalmazása, a
közjót szolgáló jó proﬁt, az erkölcsi
alapú gazdaságfelfogás, illetve ezeknek a tézisei előbb-utóbb mérsékelhetik a társadalmilag érzéketlen proﬁtmaximalizálást.”
Hölvényi György, a díj fölterjesztője beszédében leszögezte: Európának, Magyarországnak szüksége van
Laura nővérre, arra a nézőpontra, vi-

gyok, loptam...” Igen, de alapvetően igaz vagy. Engedd,
hogy Krisztus megvalósítsa ezt
a megigazulást. Alapvetően mi
nem kárhozottak vagyunk,
nem, hanem igazak. Hadd
mondjam azt: alapvetően szentek vagyunk. De aztán a tetteink által bűnössé válunk.
Alapjában véve szentek vagyunk: engedjük, hogy Krisztus kegyelme feltörjön bennünk, és ez az igazságosság,
ez a megigazulás adjon erőt
az előrehaladáshoz!
Így a hit fénye lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük, milyen végtelen Isten irgalma, a kegyelem, mely javunkra munkálkodik. De
ugyanez a fény arra is rávilágít, milyen felelősséggel tartozunk azért, hogy együttműködjünk Istennel az ő megváltó művében. A kegyelem erejét
össze kell kapcsolni az irgalmasság cselekedeteivel, amelyeket meg kell élnünk, hogy
tanúságot tegyünk arról, milyen nagy Isten szeretete. Ezzel
a bizalommal haladjunk előre:
mindannyian megigazultunk,
igazak vagyunk Krisztusban.
Tetteinkkel kell valóra váltanunk ezt az igaz voltunkat!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican.va

lágnézetre, amelyből nagyon komoly hiány van. A KETEG története
is azt mutatja: nagyon sokan hozzájutottak olyan ismeretekhez, amelyekről Laura nővér nélkül nem szereztek volna tudomást. Nemcsak
közgazdasági ismeretekről van szó,
nemcsak az Egyház társadalmi ismereteiről, hanem ezek mellett egy világlátásról is.
Az EP képviselője emlékeztetett
rá: amikor az Európai Unió elindult,
ugyanazt az emberközpontú gazdaságot akarta felépíteni, amit Baritz
Sarolta Laura vall, és tanít könyveiben, előadásaiban. Ennek megvalósítása szinte lehetetlen, de az emberközpontúság nélkül semminek nincs
értelme. Európában ma olyan helyzet van, hogy nagyon nehéz a teremtettségből fakadó világról beszélni,
általában hallgatunk róla. Ezzel
szemben Laura nővérnek van bátorsága nyíltan beszélni erről, ami pedig sok ﬁatalt is megragad, és ez reménykeltő a jövőre nézve.
Ezt követően Hölvényi György
átadta az Európa Polgár-díjat Baritz
Sarolta Laurának. Zárszavában a
Domonkos-rendi nővér köszönetet
mondott mindazoknak, akik hozzásegítették a kitüntetéshez, kiemelve,
hogy csapatmunkáról, s alkotó, egymást támogató közösségről van szó.
Végezetül Krisztusnak köszönte
meg a díjat, „aki az igazi és végső
szervezője a KETEG-nek”.
*
Az Európai Polgár díj másik magyarországi kitüntetettje 2020-ban
Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív
Egyesület elnöke, korábbi országgyűlési képviselő.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita
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Győzedelmeskedjék itt a tudás és a jóság!
Veres András püspök megáldotta a soproni orsolyita iskolát
Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke október 28-án ünnepélyes
keretek között megáldotta a 2,9 milliárd forint európai
uniós és hazai forrásból felújított és korszerűsített Szent
Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium épületét Sopronban. Az eseményen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is jelen volt.
A soproni Szent Orsolya
Római Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium a város legnagyobb oktatási intézménye.
Az óvodáskortól az érettségiig
közel 1100 gyermek és ﬁatal neveléséről 100 pedagógus gondoskodik.
A fejlesztéssel korszerű
testi, szellemi, valamint
lelki nevelési és oktatási
környezetet teremtettek
a gyermekek számára,
ami hosszú távon erősíti
a továbbtanulási esélyüket és bővíti elhelyezkedési lehetőségeiket.
Mindezeken túl hozzájárul az oktatás magas
színvonalának megtartásához és folyamatos
emeléséhez.
A felújítás utáni átadási ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kifejtette: az építkezés
a jövőbe fektetett tőke, ez
anyagi és szellemi értelemben
is igaz. Az egyházi iskola egyrészt egyházi intézmény,
amely továbbadja saját tanítását, másrészt közfeladatot át-

vállaló intézmény, így az állampolgárok jogegyenlőségéből következik, hogy az állam
kötelessége nemcsak a működés ﬁnanszírozása, hanem a
felújítás is. Ennek a kötelessé-

gének tett eleget az állam,
amikor uniós és hazai forrásokat biztosított a korszerűsítéshez. Sopron egész közössége
gyarapodik a megújult orsolyita iskola révén – mondta a
politikus. – Az az értékgazdagság, amit ez az iskola köz-

vetít, mindenkinek a gazdagodására szolgál, akár vallásos,
akár nem.
A térség országgyűlési
képviselője, Barcza Attila szerint a soproni orsolyita iskolában a modern körülmények
között hagyományos, örökkévaló értékek szerint nevelik az
ide járó gyermekeket.
Kovács András, az intézmény igazgatója köszöntőjében elmondta: ilyen mértékű
felújítás sosem volt, hiszen az

épületegyüttes
különböző
korszakokban épült. Ez különös ajándék, hiszen jövőre ünneplik az alapítás 275. évfordulóját. „Falai között ezrek és
ezrek sajátították el azt a
krisztusi alapokon nyugvó tudást és világlátást, amelyre

mindenkor bátran építhették
egyéni és családi életüket.”
1991 óta folyamatosan végeztek felújításokat, bővítéseket,
de ilyen nagy mértékű felújításra nem gondoltak. A terve-

értelmük, legyenek fogékonyak a jóra, az igazi szépségre, valamint az Isten és az
egymás iránti szeretetre. Forduljanak el a bűn és a rossz
minden kísértésétől, növeked-

zés és a kivitelezés során
olyan megoldásokat kerestek,
amelyekben építészetileg is
harmonikus módon találkozik
a múlt öröksége a jelen igényeivel, utat biztosítva a jövő
lehetőségeinek.
Áldó imádságában Veres
András győri megyéspüspök
arra kérte a Mindenhatót,
hogy töltse el ajándékai bőségével azokat, akik a gyermekeket nevelik, hogy a rájuk bízottak általuk is megtapasztalják Isten atyai jóságát. „Az itt
tanulóknak pedig nyíljék meg

jenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek
előtt, hogy hűséges tagjai legyenek Egyházadnak és értékes polgárai magyar hazánknak, és boldog örökösei majdan a mennyek országának.
Áldd meg, Istenünk, ezt az
épületet, hogy a szív tisztasága lakozzék benne! Űzd távol
a gonosz lélek minden ármánykodását! Győzedelmeskedjék itt az erény, a tudás, a
jóság, a szeretet és a béke. Valósuljanak meg benne az isteni
törvények, és mindazok szívé-

ben, akik itt együtt élnek a Te
nevedben, éljen hála az Atya, a
Fiú és a Szentlélek iránt.”
A beruházás részeként felújították a soproni Orsolya téri épület belső tereit, köztük a
Cifra folyosót, lefedték az
udvart, melynek révén
bővült az aula, tornaszoba és tetőterasz létesült.
Sportudvart alakítottak
ki, és egy lépcsőt, amely
a mélyudvart köti össze a
függőkerttel. Mindezeken túl a fejlesztéssel a
korábban használaton kívüli terek is közösségi
funkciót kaptak.
A
Horváth-házban
szintén megújították a
belső tereket és a homlokzatot, visszaállították
az egykori főbejáratot a
Várkerületen, kicserélték
a nyílászárókat; kilencszáz ember kiszolgálására alkalmas konyhát alakítottak ki,
bővítették az étkezőt és a dísztermet, valamint lift kiépítésével akadálymentesítették az
épületet. Az építési munkálatokon túl korszerű nevelésioktatási eszközöket és bútorokat szereztek be.
A kivitelezés 2019 év végén
kezdődött az Orsolya téri épületben, amelyet a Horváth-ház
felújítása követett.
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Filep István

Lelki identitást kialakítani és megtartani
nagy feladat
Erdő Péter bíboros, prímás óvodát áldott meg Budapesten
Az Istenhegyi Szent Lászlóplébániatemplomban szentmisét mutatott be október 31-én
Erdő Péter bíboros, majd megáldotta a plébánia kertjében
épített és a főegyházmegyéhez,
intézményileg az ugyanolyan
nevet viselő általános iskolához tartozó Pannonia Sacra
Katolikus Óvodát, melyet már
szeptembertől belaktak és élettel töltöttek meg az ide járó
gyerekek.
Az ünnepi alkalmon részt vett Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere; Fonti Krisztina alpolgármester; Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára; Vejkey Imre, az Országgyűlés
Igazságügyi Bizottságának elnöke, a
KDNP frakcióvezető-helyettese, továbbá Dóra Zoltán, a Pannonia Sacra
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
igazgatója; Oláh Gábor, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) tanügyi igazgatója és
Oláh Gáborné, az EKIF főigazgatóhelyettese. A szentmisén koncelebrált Kocsis István plébános és Gyetván Gábor, az EKIF főigazgatója.
Az impozáns környezetben, Jókai
egykori villájának közelében épült
kis templom előtt nemrég kálváriát
építettek, a szomszédos telken pedig
készül a plébániához tartozó közösségi ház. Van kinek építeni, a templom ma is megtelt családokkal, kicsi
gyerekekkel.
A hálaadó szentmise elején Kocsis István köszöntötte a meghívott
vendégeket. Elmondta, hosszú évek

óta készültek arra, hogy legyen egy
óvodájuk, ami most a Gondviselés
ajándékaként és sokak munkájának
eredményeképpen megvalósulhatott.
„Ha az Úr nem építi a házat, aki
azt építi, hasztalan fárad” – idézte a
126. zsoltár szavait Kocsis István plébános. A Mózes 5. könyvéből vett olvasmány és az evangélium a legfőbb
parancsokról és a főparancsról szóltak. Köztük a Zsidókhoz írt levélből
vett szakaszt az óvoda építésze, Taraczky Dániel olvasta fel.
Erdő Péter bíboros a homíliájában
elmondta: Örömmel áldjuk meg a
mai napon a hosszú évek munkájával elkészült katolikus óvodát. A helyi társadalom, a kormányzat és az
Egyház szoros együttműködése volt
szükséges ahhoz, hogy ez a szép
projekt létrejöhessen. Hálát adunk a
gondviselő Istennek, hogy a körülmények együttállása hazánkban sok
helyen lehetővé teszi ilyen intézmények születését. De érezzük a kihívás nagyságát is.
Az Egyház nemcsak a nevét adja
oda egy olyan tevékenységhez, ami
reményeink szerint színvonalas lesz,
hanem a katolikus hit és életérzés továbbadását is vállalnia kell azon a
módon, ami megfelel egy ilyen intézmény természetének. Ezt a lelki
identitást kialakítani és megtartani a
mai Európa kulturális körülményei
között nagy tisztánlátást és elszántságot igénylő feladat.
A bíboros a beszédében leszögezte: Nem egyszerűen az értelmes berendezkedés józanságáról van szó,
amikor Jézus az emberszeretetet hirdeti.

A „szeresd felebarátodat, mint
önmagadat” parancsa sem méricskél. Ez is hősiességet kíván. Magából a Szentírásból is tudjuk, hogy először „testvéreinket” kell segítenünk,
azután az idegeneket (vö. Gal 6,10).
De a sokféle kötelezettség között
végső soron rendet teremteni csak
az Isten tud, az az Isten, aki iránti
szeretetből többet is tudunk tenni a
másik emberért, mint amit az illető
esetleg önmagában megérdemel.
Ezt mutatta meg nekünk Jézus a saját életével.
A szentmise után az ünneplő sokaság átvonult az új óvoda bejáratához. Dóra Zoltán köszöntése után a
kis óvodások egy csoportja énekes
műsort mutatott be.

Fürjes Balázs beszédében elmondta, a Svábhegy ökumenikus
hely volt mindig. Itt egymás szomszédságában nyithatta meg kapuit
idén két óvoda is: a református Bárányfelhő Óvoda és a Szent Lászlóplébániához tartozó katolikus óvoda. Az óvodaépítés jó hír arról,
hogy születnek gyerekek, a közösség bízik a jövőjében, hogy saját hazájában ő maga lesz otthon nemzedékek múlva is. A demográfiai kérdés Európa legfontosabb kérdése
lett, de a gyermek elsősorban nem
politikai kérdés, hanem személyes
ajándék, megbízatás, lehetőség és
felelősség. Páratlan kincs, mely egyszerre mennyei és földi, és azok is a
legnagyobb kincsnek tartják, akik

nem találkoztak még a teremtő Istennel.
Pokorni Zoltán felidézte az évekkel ez előtti alapkőletételt, majd méltatta előbb az építészt, Taraczky Dánielt, aki ingyen vállalta a tervezést,
továbbá az épületet visszafogottsága, helyhez illeszkedése és szépsége
miatt. Visszaemlékezett arra, hogy
István atyával való hosszú beszélgetések után került az óvoda a plébánia kertjébe.
Dóra Zoltán köszönetét kifejezve
elmondta, az épület állami támogatásból és fenntartói segítséggel jött
létre, a Renovit Kft. kivitelezésében.
Az óvoda katolikus értékrendű nevelést biztosít, anyanyelvi és nemzeti
hagyományokat közvetít, és támogatja a szülőket a nevelési feladatokban.
Az igazgató megemlítette, hogy a
Pannonia Sacra iskolában harminc
éve nevelnek gyerekeket, és most három olyan óvónő dolgozik itt, akik
annak idején az iskola diákjai voltak
– a gyümölcs beérett.
A könyörgések és a Miatyánk elimádkozása után a bíboros megáldotta az épületet, az ide járó gyermekeket, szüleiket, hozzátartozóikat,
nevelőiket, az óvoda dolgozóit és az
épület létrehozásában közreműködőket.
A legkisebbek virágcsokorral köszönték meg Erdő Péter bíborosnak,
hogy hozzájuk látogatott. A vendégek bejárhatták az óvoda épületét, a
plébánia udvarán pedig szeretetvendégség várta a szülőket és a gyerekeket.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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Az özvegyasszony két ﬁllére

Az Eucharisztia ünneplése (113.)

Mk 12,38–44

Mindennap áldunk téged! A Te Deum laudamus kezdetű himnusz huszonnegyedik és
majd a huszonötödik sora is a 145. zsoltár 1–2.
verseire utal: „Magasztallak téged, Istenem,
királyom, s áldom nevedet örökkön-örökké.
Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet
örökkön-örökké.” Az Úr királyi hatalmát hangsúlyozó ószövetségi Alefbét-himnusz kiválóan
alkalmazkodik a Te Deum laudamus gondolatához. Szent Ágoston elmélkedésére építve nem
is érzi az ember a himnusz és a zsoltár közötti
kapcsolatban a törést, hanem inkább egy szerves kiegészítést fedez fel: És kormányozd őket, és
emeld föl egészen az örökkévalóságig – „Dicsérd
tehát, és áldd a te Uradat, Istenedet mindennap, hogy amikor véget érnek az egyes napok,
és eljön a vég nélküli egyetlen nap, a dicséretekből átléphess a dicséretbe, mint ahogyan az
erősségekből az erősségbe jutottál.” (En. in Ps.
144.3) Mindennap áldunk téged!
A Bangor Antiphonale szövegétől eltérően a
milánói változat a következő: Aeterna fac cum
sanctis tuis gloria munerari. Per singulos dies, benedicimus te et laudamus nomen tuum in eternum

et in saeculum saeculi. Salvum fac populum tuum
domine, et benedic hereditatem tuam et rege illos et
extolle eos, usque in aeternum. Benedictus es domine deus patrum nostrorum et laudabilis et gloriosus in saecula saeculorum. Amen. (Tedd, hogy
szentjeiddel a dicsőség megajándékozottjaivá
váljunk; nap mint nap áldunk téged és dicsérjük nevedet örökké és a századok századaiban. Szabadítsd meg néped, Urunk, és áldd
meg örökséged! És kormányozd őket, és
emeld föl őket egészen az örökkévalóságig.
Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene és dicséretreméltó és dicsőséges örökkön-örökké.
Ámen.) Ebben a sorrendben egymást váltják a
145,2; a 28,9 zsoltárok és a Dán 3,52. A legtöbb
kutató azon a véleményen van, hogy a Salvum
fac szakasz egy görög reggeli imádság részét
képezte, amelyet a Te Deum laudamus korai
változatához rendeltek.
A 23. sorral végződő korai változat későbbi
kiegészítései egyúttal annak tanúi, hogy a
himnusz liturgikus alkalmazása hogyan változott a nyugati rítusokban.
Sztankó Attila

Nagy bizalommal fordul Istenhez, és kész
mindenét, „egész megélhetését”, egész önmagát felajánlani, kockára tenni abban az élő
kapcsolatban, ami a gondviselő Úrhoz köti.
Mindent ad, és élő kapcsolódást remél.
Az értünk önmagát egészen odaajándékozó
Jézust megfogja ennek az asszonynak a szabadsága, s mindjárt meg is osztja élményét a
tanítványaival. Török Endre meghatározása
szerint „szabad az, aki nem sért, és nem sérthető”. A főhelyekért tülekedő, magukat nagyra tartó írástudók törékeny önbecsülését sérti
minden meg nem adott tisztelet, minden elszalasztott lehetőség. Léthazugságuk ugyanakkor olyan emberekké teszi őket, akik folyamatosan mások sérelmére növelik a befolyásukat. Az özvegyasszony szabadságának alapja,
hogy aki mindent odaad, attól nem lehet elvenni semmit, s aki az őszinte szegénység ﬁgyelmes, odaadó lelkületével él, az nem is sért
másokat.
Az evangélium önmagunkkal szembesít
minket: vágyunk-e, készek vagyunk-e az özvegyasszony szabadságára? Vagy az írástudókhoz hasonlóan megelégszünk azzal a felA HÉT SZENTJE
sőbbrendűség-tudattal, amit a vallásosságunkba fektetett időnk és energiánk kölcsönöz nekünk? Egy sokgyerekes ismerősöm mondta
egyszer, hogy „az apa életét megeszik a gyermekei”. Párkapcsolatunkban, a családunkban,
a hivatásunkban készek vagyunk-e mindent
November 11.
odaadva felemésztődni Jézusért és az ő országáért, s vele együtt élő áldozattá válni? Ehhez
a kérdéshez képest a perselypénz és a prédikáSzent Márton, Gallia nemció hossza jelentéktelen apróságok.
zeti szentje nagy szellemi és
Baán Izsák OSB egyháztörténeti átalakulás
idejében született. Amikor világra jött, éppen három éve
múlt annak, hogy a milánói
GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG
ediktummal Nagy Konstantin és Licinius teljes szabadságot és elismerést biztosított
az egyháznak, és hívei számára megadta az egyenjogúA bizánci Egyházban csak lönlegesen érvényes rájuk az ami az ünnepélyes Liturgia ságot a többi polgárral. Az
a pap vagy a püspök végzi a áldás, hogy azon az úton tud- végén hangzik fel: „Éljen so- Egyház számára a gyors terhívek áldoztatását (nem úgy, janak járni, amely az üdvös- ká, számos éven át.” Örömteli jeszkedés időszaka kezdődött
esemény az áldozás, örömmel el, nemcsak hívei számát, hamint a nyugati Egyházban). ségbe vezeti őket.
Aztán azzal folytatja a pap, köszönik meg a hívek az ál- nem a befolyása alá tartozó
Sőt, az ókeresztény gyakorlattól is eltérően a diakónus csu- hogy az Úr áldja meg az öröksé- doztatónak, hogy részesítette területet illetően is. A vértapán külön püspöki felhatal- gét. Ez a szentségi áldás külö- őket az Úr „halhatatlan, élte- núk és katakombák üldözött
mazással áldoztathat. Talán az nösen azokra érvényes, akik tő, szent, égi titkaiban”. Éle- és sokáig az élet peremén
is magyarázza a dolog ilyetén valóban az Úr örökségét al- tük folyamán még sokszor meghúzódó közösségéből néalakulását, hogy az áldoztatás kotják. Már az Ószövetségben szeretnének áldozni, ezért „kí- hány évtized leforgása alatt
után ünnepélyes áldás követ- is fontos volt az izajási „szent vánnak szerencsét” a papnak, mindent meghatározó birokezik, amit a diakónus nem maradék” (seár), az Úr öröksé- hogy még sokáig végezhesse dalmi egyház és államvallás
lett, amivel természetesen az
adhat. A liturgikon előírása ge. Az Úr mellett kitartó és e szent cselekményt.
Az ének folytatása az egyik állam és az egyház szoros
így szól: „Az áldozópap (…) a megmaradó „örökségnek” az
mindig mód nyílt rá, elhagyta a hadSzentséggel megáldja a híve- Újszövetség világában is nagy pünkösdi himnuszunk, amit összefonódásából
ket, fennhangon mondva”, s jelentősége van. Teológiai ma- minden Liturgiában ének- adódó negatív következmé- sereget, és a poitiers-i püspökhöz, Szent Hilariushoz csatlaitt következik az áldás: „Üd- gyarázata pedig a szentségi lünk: „Láttuk az igazi világos- nyek is együtt jártak.
Márton szülei pogányok, kozott, majd remeteéletbe
vözítsd, Isten, a te népedet, és áldással kapcsolatban az, ságot. Vettük a mennyei
hogy bár az áldás az egész vi- Szentlelket. Megtaláltuk az apja a császári hadsereg tribu- kezdett. Hamarosan tanítvááldd meg örökségedet!”
Ennek az áldásnak különös lágra és minden emberre vo- igaz hitet. Imádjuk az osztat- nusa volt. Tizenkét évesen, nyok gyűltek köré. Ezzel megjelentősége van, ugyanis natkozik, csak azok számára lan Szentháromságot; mert ez szülei akarata ellenére jelent- indította a gall-frank szerzeszentségi áldás. Az összes töb- hatásos, akik azt hittel elfo- üdvözített minket.” Minden kezett katekumennek. A ke- tesség fejlődését. 371-ben,
biben (márpedig jócskán van gadják. Vagyis azokra, akik az mondatnak külön jelentősége resztséget hat évvel később amikor a tours-i püspök megvan benne. Ám a legfontosabb vette fel. Tizenöt éves volt, halt, a nép, a papság és a többi
belőlük a Szent Liturgiában) a Úr örökségét alkotják.
A hívek örömmel éneklik az utolsó. Az eucharisztikus amikor Severus és Probus csá- püspök mind Mártont kívánta
pap áldó keze közvetíti az áldást. Itt azonban maga a ke- az áldásra: „Sok esztendőre, egyesülés révén már megvaló- szárok parancsának megfele- utódjának. Atyjaként szerette
helyben valóságosan jelen lé- Uram.” Valójában az áldozta- sult az üdvösségünk. Ezt már lően mint veterán apa ﬁát be- a nép; úgy élt közöttük, mint
sorozták a császári seregbe, és a legszegényebbek. Az egész
vő Jézus Krisztus az, aki köz- tó papot vagy püspököt kö- csak mi ronthatjuk el.
Ivancsó István lovas testőrtiszt lett. Amint ország gyógyításairól, ördögvetlenül adja az áldást a jelen- szöntő mondat ez, olyan, mint
lévőkre. Micsoda nagyszerű
méltóság részesülni ebben! NOVEMBER 7., ÉVNOVEMBER 10., SZERKülönlegesen fontos ennek az KÖZI 32. VASÁRNAP
DA – Nagy Szent Leó
áldásnak a szövege.
pápa és egyháztanító
(Rezső, Csongor, EngelA pap azt kéri az Úrtól, bert) – 1Kir 17,10–16 (A
emléknapja (Réka, Avelhogy üdvözítse az ő népét. A careftai özvegy utolsó malinói András) – Bölcs
Szent Liturgia összes cselek- rék lisztjéből készít le6,1–11 – Lk 17,11–19.
ménye és minden egyes rész- pényt a prófétának.) –
NOVEMBER 11., CSÜlete ezt célozta meg. Ugyanis Zsid 9,24–28 (Krisztus
TÖRTÖK – Tours-i
mindig a teljes üdvgondozás egyszer áldozta fel magát,
Szent Márton püspök
titkát jeleníti meg, „megemlé- hogy sokaknak bűnét elvegye.) – Mk 12,38–44 vagy Mk 12,41–44 emléknapja (Atád, Tódor) – Bölcs 7,22–8,1 – Lk 17,20–25.
kezvén mindarról, ami éret- (Aki szegénységéből csak egy keveset is adakozik, az többet ad, mint NOVEMBER 12., PÉNTEK – Szent Jozafát püspök és vértanú
tük történt”. Isten népébe tar- a bőkezű gazdagok.) – Zsolozsma: IV. zsoltárhét – Énekrend: emléknapja (Asztrik, Jónás) – Bölcs 13,1–9 – Lk 17,26–37.
toznak mindazok, akik meg Ho 223 – ÉE 593, Ho 223 – ÉE 147, Ho 126 – ÉE 596, Ho 150 – NOVEMBER 13., SZOMBAT – Magyar szentek és boldogok emvannak keresztelve, akik elfo- ÉE 200.
léknapja – Bölcs 18,14–16; 19,6–9 – Lk 18,1–8.
gadják Jézus Krisztust Uruk- NOVEMBER 8., HÉTFŐ (Zsombor, Kál, Kolos) – Bölcs 1,1–7 – NOVEMBER 14., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP (Alíz, Huba, Vannak és Megváltójuknak, s nem Lk 17,1–6.
da) – Dán 12,1–3 (Amikor a világ végén eljön az Úr, Isten népe
a pogány isteneknek és isten- NOVEMBER 9., KEDD – A LATERÁNI–BAZILIKA FEL- megdicsőül.) – Zsid 10,11–14.18 (Krisztus egyetlen áldozattal örökre
ségeknek (akár a mai kor bál- SZENTELÉSE ÜNNEPE (Tivadar, Teodor) – Ez 47,1–2.8–9.12 tökéletessé tette a megszentelteket.) – Mk 13,24–32 (Jézus a világ véványainak) szolgálnak. Szent (Láttam a templomból fakadt vizet, és akikhez eljutott ez a víz, meg- gén összegyűjti választottait a világ négy tájáról.) – Zsolozsma: I.
Pálon keresztül üzeni az Úr: gyógyultak.) vagy 1Kor 3,9c–11.16–17 (Ti Isten temploma vagy- zsoltárhét – Énekrend: Ho 220 – ÉE 593, Ho 220 – ÉE 149, Ho
„az ő Istenük leszek, ők meg a tok!) – Jn 2,13–22 (Jézus saját teste templomáról beszélt.)
146 – ÉE 598, Ho 303 – ÉE 309.
népem” (2Kor 6,16). Így küAz egyszeri plébános az evangélium felolvasása után így szólt híveihez: „Testvérek, a
mai szentmisére három prédikációt írtam. Egy
rövid, humoros, frappáns beszédet; egy átlagosan hosszú és tartalmas homíliát; illetve egy
nagyon hosszú és unalmas szöveget. Most
körbeadom a perselyt, utána pedig eldöntöm,
melyiket fogom elmondani.”
A szegény özvegy két ﬁllérjéről szóló evangéliumi tanítás kapcsán nagyon hamar az adakozásra, a történetben megjelenő cseppet sem
egyszerű témára – az anyagiak és a lelkiek viszonyára, az egyház ﬁnanszírozásra – terelődhet a ﬁgyelmünk. Pedig Jézus tanítói szándéka
ennél sokkal többre hív bennünket. Az írástudók és az özvegyasszony két alapvető emberi
magatartást, a világhoz, az élethez, s tulajdonképpen Istenhez és az ő országához való két
alapvető viszonyulást jelenítenek meg.
Az írástudók Jézus szerint „akarják”, hogy
köszöntsék őket, hogy az első helyek illessék
meg őket. Olyan vallásos emberek ők, akik
tudják, mit akarnak az élettől: sikert, elismerést, tiszteletet, s ezért tenni is készek. De nem
veszik észre, hogy céljaik megvalósítása közben átgázolnak másokon, hogy éppen a legkiszolgáltatottabbak vagyonát elemésztve jutnak
előbbre, s végső soron hazudnak önmaguknak
és Istennek. Vallásosságukat arra használják,
hogy különbnek tűnjenek másoknál, s az élő
istenkapcsolat helyett az előjogokat biztosító
státuszt választják. Adnak valamit Istennek, és
sokat várnak cserébe.
A templomban mindenét odaadó özvegyet
ezzel szemben nem az mozgatja, hogy mit vár
az élettől, hanem az, hogy mit vár az élet tőle.

Tours-i Szent Márton

A Szent Liturgiáról (45.)

A hét liturgiája
B év

űzéseiről és halottfeltámasztásairól beszélt.
Felfogásának és életvitelének az a szigorú, aszketikus
vonása, amely már a megválasztásakor ellenkezést váltott
ki némelyekben, haláláig megmaradt, és még néhány püspöktársa szemében is mindvégig tüske volt. Az egyház
ugyanis a kapott szabadságban kezdett egyre inkább berendezkedni a világban. Ennek
következtében a klérus a dolgok természetes rendje szerint
hamarosan hozzászokott az
anyagi biztonsághoz, a fényes
ruhákhoz és a dús asztalhoz.
Érthetően megütközést váltott
ki, hogy miként lehet megválasztani püspökké olyat, aki
vezeklésben és szegénységben
él, aki a remeteséget kedveli, és
aki a liturgiában használatos
fényes trónust elutasítva olyan
széket használt, amely főúri
házaknál a cselédeké volt.
Halála után hamarosan
szentként kezdték tisztelni, elsőként a nem vértanú szentek
között. Ezrekre rúg azoknak a
hegyeknek, templomoknak,
váraknak és kolostoroknak a
száma, amelyek Márton nevét
viselik. A sírja Tours-ban híres
zarándokhely volt az egész
középkor folyamán.
L. K.
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Nem fukarkodtam a dicséretekkel
Halmai Vilmos aranymisés ferences szerzetessel beszélgettünk
(Folytatás az 1. oldalról)
– Nem szerettem a sportot,
bár gyerekkoromban teniszeztem, mert közel volt hozzánk
a teniszpálya. A gimnáziumi
évek alatt jártam vívásra, hogy
ne bukjak meg testnevelésből.
Az volt a legkellemetlenebb,
amikor szigetköröket kellett
futnunk. A testnevelő tanárnak voltak ugyan kitüntetései,
de a szigetkör alatt a sarki
kocsmában, a Zokogó majomban iszogatott a haverjával.
Aztán megnézte, eléggé kipirult-e az arcunk, és ha nem,
akár el is fenekelt minket.
Apám nagy focista volt és
futballbíró, gondolta, a fiából
is sportembert farag. Két emlékezetes megmozdulásom volt
kiskoromban a foci terén. Egyszer megfújtam az apám derekáról lelógó sípot, mire a játékosok megálltak. Jó dühösen.
Aztán később, amikor már fiatal tanár voltam, a tornateremben tanár-diák focimeccset
rendeztek. Mások unszolására
én is játszottam, egészen addig, amíg nem rúgtam egy
gólt. A baj csak az volt, hogy a
mi kapunkba... Ekkor már
megengedték, hogy kiálljak.

rendszer: hogy minket, egyházi iskolásokat az utcán ne
tudjanak beszervezni besúgónak. Okosak voltak a prefektusok és a vezetők, mert tudták, ha három ember van
együtt, már kevesebb az esély
arra, hogy tartsák a szájukat.

ismét jelentkeztem, akkor már
könnyen bekerültem. Az
érettségi után beléptem a
rendbe. Akkor még nem volt
jelöltidő, azonnal novíciusok
lettünk. Egy év noviciátus
után három év volt az egyszerű fogadalom, azután lehetett

kockával felelőt választani.
Az egyik diák sokszor mosta
az autómat. Épp ő felelt, de
nem tudott semmit. Kérdeztem, hányast szeretne. Megbírálta magát, bízott abban,
hogy jobbat adok neki. „Te
olyan rendes voltál velem

– Négy évtizeden keresztül
tanított az iskolában. Hogy
látja, mi változott, és mi nem
ennyi idő alatt a Frankában?

– Gimnazistaként kik voltak
a kedvenc tanárai?
– Benei Györgyöt és Frajka
Félixet nagyon szerettem,
mindketten fizikát tanítottak.
Akkoriban Németországból
rengeteg kísérleti eszközt kaptunk, szívesen használták ezeket, és nagyon jó órákat tartottak. Zalán atya, aki szintén
gyöngyösi volt, kémiát tanított. Remekül ki tudta emelni
a lényeget, kiváló vázlatokat
íratott.
– Emiatt választotta a ﬁzika–
kémia szakpárt?
– Ezeket a tárgyakat kedveltem, a történelmet nem
annyira. Ami izgatta volna az
embert, az előzmények és az
összefüggések, azt nem hangsúlyozták. Irodalomból a versek közel álltak hozzám. Fizika- és kémiaórán jó volt látni,
mit hogyan lehet kísérletekkel
bemutatni és bizonyítani. Még
a nem műszaki beállítottságú
társaim is szerették ezeket a
tárgyakat. Nagyszabású fizikaszakköreink voltak, ahol
Félix atyával fénysebességet
mértünk vagy radioaktivitást
vizsgáltunk, felezési időt,
mert volt hozzá nyugatról radioaktív anyagunk. Ráadásul
a gyakorlati életben is tudtuk
alkalmazni, amit az órákon tanultunk, például a transzformátor feltalálásával kapcsolatos ismereteinket.
– Mi jut eszébe a gimnáziumi évekből?
– A prefektusunk az első
két évben Márton atya volt,
aki besúgórendszert alkalmazott – ez sokunknak nem tetszett. Akkor beszéltük meg a
dolgokat, amikor kimehettünk a városba, mert úgy
éreztük, itt a falnak is füle
van. Csakis hármasban sétálhattunk, és előtte be kellett írnunk magunkat a sétanaplóba. Az érettségi után döbbentünk rá, miért volt ilyen ez a

mostanában a nagy elvárásokkal. Gyakran mondták nekem a szülők, hogy biztosan
sok baj lesz a gyerekkel, nekem mégsem volt soha problémám velük. Igyekeztem sok
jót mondani róluk a szüleiknek, nem fukarkodtam a dicséretekkel.

– Úgy tudom, a hatvanas-het- örökfogadalmat tenni. Pasarévenes években a Franka vé- ten éltem néhány évig, amikor
párhuzamosan végeztem a tedett helynek számított.
ológiát és az egyetemet. Ti– Sokszor jöttek szakfelü- zenöten tanultunk kémia–fizigyelők, de hagyták, hogy val- ka szakon, összetartó volt a
lásra oktassanak minket. csapatunk. Tudták rólam a
Szombatonként a diákok ösz- többiek, hogy szerzetes vaszejöttek egy kis imádságra, gyok, szerettek, tiszteltek. Egy
bűnbánati liturgiára. Ez azóta másik csoportban egy piarista
is így van. Minden évben volt növendéket el akartak csábítalelkigyakorlatunk Szent Fe- ni a hivatásától, nálam ezt
renc-nap környékén. Nem meg sem kísérelték.
éreztük az elnyomást.
– Milyen céljai voltak tanár– Diákként hogyan élte meg ként?
a kollégiumi éveket? Vannak, akik nehezebben, má– A tanítás mellett kollégiusok könnyebben bírják az mi nevelőként is dolgoztam.
Sok közös programunk volt a
összezártságot.
gyerekekkel. Három osztályt
– Sokan féltek a kollégium- vittem végig, aztán átengedtól, ami akkor még nem volt tem a nevelést a fiatalabbakilyen jól felszerelve. Nyolcva- nak, segédprefektus lettem.
Sok viccet meséltem a diánan aludtunk egy hálóban.
Vályúban mosakodtunk, bor- koknak, mert negyvenöt perzalmas körülmények között cig úgysem tudnak figyelni.
éltünk, de az volt a fontos, Például Piroskáról, aki találhogy együtt vagyunk, bohóc- kozik a farkassal... Fiúk között
kodunk, hülyéskedünk. A fi- elhangozhatott az ilyesmi. A
úkkal jól megértettük egy- szaktárgyi előrehaladás is fonmást, nem volt jellemző, hogy tos volt, hiszen sokakat fölvetharcoljunk egymás elismeré- tek mérnöki pályára, de minséért. Összehozott minket a dig törekedtem arra, hogy
közmunka, amit az iskolához szeressék a diákok, amit tatartozó
disznóhízlaldában nulniuk kell, és élvezzék az
vagy a szőlészetben végez- órákat. A legfontosabbnak azt
tünk. Akkor még nagy kony- tartottam, hogy emberileg fejhakertje is volt a gimnázium- lődjenek, kiteljesedjenek, és
érezzék, hogy nem munkaesznak.
köznek tartom őket. A tanórá– Hogyan alakult a papi, kon kívül is sokat találkozszerzetesi és tanári hivatása? tunk, beszélgettünk, jó kis
szakköröket és egyetemi elő– Tetszett Szent Ferenc készítőket lehetett tartani neatyánk élete, szerettem volna kik.
ferences lenni és fiatalokkal
foglalkozni. A szüleim viszont – Milyen történetek jutnak
nem akarták, hogy szerzetes az eszébe ezekből az éveklegyek. Édesanyám kikötötte, ből?
csak akkor mehetek ferencesnek, ha nem vesznek fel egye– Az öregdiákok a hetvenetemre. Felvételiztem kémia–fi- dik születésnapomra összeálzika szakra. Az egyetemről lítottak egy kötetet mindenfévisszaírták, hogy vallásos vi- le aranyos történetekkel. Péllágnézetem miatt nem vesz- dául, hogy mi szerint feleltek
nek fel tanárnak, de fizikus- páros vagy páratlan napon,
nak igen. Négy évvel később vagy hogyan lehetett dobó-

mindig – mondtam neki, – a
feleleted nullát ér, de én
egyest adok.” Erre persze
mindenki nevetett. A tanárnak is alkalmazkodnia kell a
diákhoz: mindenkihez máshogyan kell hozzáállni, egyesekhez szigorúbban, másokhoz finomabban. Az egyéni
elbírálás bevált, ezt igazolta,
hogy sokaknak megjött a kedve a tanuláshoz. Volt, amit
meg kellett követelnem, más
helyzetekben engedékenyebb
voltam.
Előfordult, hogy a gyerekek robbantgattak. Egyszer
megyek be a terembe, és azt
látom, a boltívnél le van omolva a fal. „Jól sikerült a kísérlet? – kérdeztem. – Na jó, akkor csináljátok meg a falat!”
Ki is javították gyorsan. A diákok általában segítettek a kísérletek összeállításában, izgatta őket a fizika, a kémia, és
sokan mentek aztán tanárnak.
Valamit valamiért.
Ugyanakkor kegyetlennek
tartottak, mert bevezettem,
hogy a témazáró dolgozat
előtti délután mindenkinek be
kell számolnia az anyagból.
Szerintem ez jó módszer volt,
mert így tájékozódtam a gyerekről, és ő is látta, milyen hiányosságai vannak. Bármikor
jöhettek korrepetálást kérni.
– A tanítási órákon kívül milyen volt a diákokkal a kapcsolata?
– Nagyon sokan jártak
hozzám beszélgetni és gyónni. Igyekeztem nem adni nekik tanácsokat, inkább kérdezgettem őket a családjukról, az elképzeléseikről, a jövőképükről. Szerettem, ha
maguk jönnek rá, mit kellene
tenniük ahhoz, hogy értékes
ember legyen belőlük. A gyerekek sokszor meséltek a családi körülményeikről, így beleláttam abba, hogy nemegyszer a szülő árt nekik, régebben inkább a kényeztetéssel,

– Amikor én jártam ide
gimnáziumba, csak a testnevelő volt civil, minden más tanár szerzetes. Most a kollégiumi nevelők szerzetesek, és jóval több a civil tanár. A lényeg
mégsem változott: nemcsak a
szellemi életre koncentrálunk,
hanem arra is, hogy a diák
emberségben, kapcsolatokban
és hitben fejlődjön. Amikor a
diákok idejönnek, vannak
még civódásaik, aztán nagyon
szépen összecsiszolódnak, és
később is tartják egymással a
kapcsolatot. A fiatalabbakat
mindig segítették az idősebbek a tanulásban, majd az elhelyezkedésben. Az ötéves
érettségi találkozókon a fiatalok általában még kialakulatlanok, a hitük sem olyan erős,
a későbbieken viszont komoly
hívő embereket látok, szép
családokkal.
Fejlődik a technika, amit jóra és rosszra is lehet használni, így ebben is fegyelmezettnek kell lenni. Úgy veszem
észre, hogy a gyerekek lelkülete mégsem változott: manapság is jólelkűek és nyitottak. Vasárnap van diákmise,
hétköznap pedig osztálymise,
amire lelkesen és komolyan
készülnek, gitároznak, énekelnek, sokan áldoznak is, és ezt
nem külső kényszernek élik
meg.
– Voltak kifejezett nehézségei az életében?

üdülőben. Hogyan emlékszik vissza erre?
– Annak idején Váradi Béla
atya volt a provinciálisunk,
aki keresett egy üdülőt a Balaton partján a szerzeteseknek.
Akarattyán készült egy szép
épület kis kápolnával, ahova
egyre többen jöttek misére.
Szombat esténként és vasárnap reggel zsúfolásig megtelt
a kert a szabadtéri miséken.
Szinte az egész nyarakat ott
töltöttem. Szép emlékeim vannak ezekből az időkből, sok
vicces dolog történt. Árpád
atya például egyszer a vízen
járt, hogy megnevettesse a kicsiket. Egy csónak el volt sülylyesztve, rajta egy palló, azon
ment végig.
– Hogyan telnek a nyugdíjas
évei?
– Tíz-tizenegy éve vagyok
nyugdíjban. Itt élek a rendházban, és azóta is jó a kapcsolatom a diákokkal, segédprefektusuk is voltam. Szeretek beszélgetni velük, van,
akit korrepetálok. Sok öregdiákunk jön vissza, hogy eskessük őket, vagy kereszteljük a
gyereküket. Hetente legalább
kétszer mondom a kilences
misét, gyóntatok. A rendtársaim vacsorájáról én gondoskodom. Sokszor főzök nekik, hiszen gyerekkoromtól tudok
főzni. Boldogok a testvérek,
ha lecsót vagy vadast készítek, de a brindzával töltött
gombát is szeretik.
– A Vilmos nevet a rendben
kapta, vagy ezen a néven született?
– László voltam. A mi
időnkben még adták nekünk
a nevet, ma már választani lehet. Nekem nem tetszett a Vilmos, de idővel megszoktam.
Annak idején atyának szólították a papokat, a laikusokat
pedig testvérnek. De volt egy
fordulat, attól kezdve mindenkit testvérnek hívtak a
szerzetesek, és a diákokat is
erre utasították. Engem is elkezdtek a gyerekek testvérnek
szólítani. Mondtam nekik,
hogy „testvéretek a hóhér, de
nem én”. „Akkor hogy szólítsuk?” Mondtam, hogy főtisztelendő Vilmos atyának vagy
pedig professzor úrnak. Csak
meg akartam viccelni őket, de
ez a két név rám ragadt.

– Túl nagy küzdelmeim
nem voltak. Minden rosszban
van valami jó, én ezt vallom.
Eléggé felületes vagyok, így
nem keseredtem el soha. Amit
csináltam, élveztem. Tudtam
díjazni, ha valami jól sikerült.
Mindig azt hittem, hogy a tanítást, a nevelést jól csinálom,
egyszer viszont rájöttem,
hogy sokat hibáztam. Ekkor
megkérdeztem a kölyköket,
minek örülnének jobban: ha a
papok, szerzetesek tökéletesek lennének, vagy ha gyarló – Nagy hála sugárzik Önből.
emberek. A másodikra szavaztak, „így jobban megérte– Igen, mindenért hálás lenek minket”, mondták.
hetek. Növendék koromban
egyszer ki akartak rúgni. Jó– Mit tenne másképp tanár- ban voltam az egyik rendtársunkkal, aki később kilépett,
ként?
és Pasaréten lakott egy vallá– Jobban bekapcsolnám a sos néninél. Időnként meglátotanulókat a munkába, hogy gattam. A magiszterem azontöbbet készüljenek előadások- ban azt gondolta, hogy együtt
kal, intenzívebben vegyenek lázadozunk, és el akart külderészt az órán. Amikor elindult ni engem. Hála Istennek, nem
a hatosztályos képzés, kaptam tette meg. „Isten országa igazhetedik-nyolcadikosokat is. ság, béke és öröm a SzentléAz ilyen fiatal gyerekekhez lekben” – ez lett volna a jeladdig nem szoktam hozzá. De mondatom újmisésként, de az
annyira kellemesen csalód- Állami Egyházügyi Hivatal
tam! Figyeltek, kérdeztek, ér- akkor nem engedte, hogy ez
deklődők voltak. Jó lett volna legyen a meghívóra nyomtatva. Valahogy mégis ezt éltem
már korábban tanítani őket.
meg.
Vámossy Erzsébet
– Balatonakarattyán sokszor
Fotó: Lambert Attila
tartott szentmisét a ferences
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Szent II. János Pál pápa
ereklyéjét helyezték el
a Terézvárosban
Szent II. János Pál pápa emléknapján,
október 22-én, pénteken lengyelek és magyarok emlékeztek meg a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban a pápa magyarországi látogatása 30. évfordulójáról, és elhelyezték a
templom Szűz Mária-oltárán, a Częstochowai Fekete Madonna képe mellett
a szent pápa ereklyéjét.
A terézvárosi Szent Teréz-templomnak az
Isteni Irgalmasság rózsafüzérét imádkozó

imacsoportja kérésére Horváth Zoltán kanonok, esperes, plébános Stanisław Dziwisz bíboroshoz, nyugalmazott krakkói érsekhez fordult, hogy a szent pápa ereklyéjét segítsen Budapestre, a plébániára eljuttatni. Ahogyan sok
mindennel, úgy ezzel a kéréssel is az történt,
hogy Covid-19-járvány miatt válasz nem érkezett, majd pedig a budapesti lengyel személyi
plébánia plébánosa, Krzysztof Grzelak közreműködésével ez év augusztus 4-én Krakkóban, Dziwisz bíboros – II. János Pál egykori
személyi titkára – személyesen adta át a vérereklyét a Teréz-templom plébánosának.
Október 22-én a budapest-terézvárosi Szent
Teréz-plébánián lengyelek és magyarok gyűltek össze, hogy hálát adjanak II. János Pál pá-

páért és reánk hagyományozott örökségéért.
Andrzej Kostecki, a domonkosok magyarországi vikáriusa, a szentmise főcelebránsa elmondta, hogy a szent pápa megtanított bennünket arra, hogyan kell „szerelemmel” szeretnünk az Istent, és érte minden szenvedést,
hátrányt és megkülönböztetést vállalnunk.
Ugyanakkor nem szabad félnünk, hanem ki
kell tárnunk a szívünk kapuját az Úr Jézus
előtt.
A mise után a templom Szűz Mária-mellékoltáránál, éppen a Boldog Meszlényi Zoltán
püspök, vértanú ereklyéjét őrző oltárral szemben
helyezték el II. János Pál
vérereklyéjét. Itt található a Częstochowai Fekete
Madonna kegyképének
másolata is.
Először a lengyel
nagykövetség és a lengyel nép nevében Katarzyna Ratajczak-Sowa
titkár méltatta a pápa hazája és Magyarország
iránti szeretetét és azt a
sok magyar szentet és
boldogot, akiket az üdvözültek közé iktatott.
Ezután a Jasna Góra-i Fekete Madonnát köszöntő
ének következett, majd
Krzysztof atya a pápa Oázis Közösségben
folytatott tevékenységéről beszélt és a Bárka
című dalról, mely neki annyira fontos volt és
ami a Teréz-templomban szintén elhangzott,
mialatt a plébános az ereklyét behelyezte őrzési helyére.
Ezután elhangzott a lengyel és a magyar
himnusz. Mikor a papság az asszisztenciával
kivonult a templomból, hosszú sorokban álltak az emberek, hogy közelebb juthassanak az
ereklyéhez, így kérve a szent pápa közbenjárását, és így adva érte hálát az Úrnak.
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Az Úrra bízzuk az életünket
Ideiglenesfogadalom-tételt ünnepeltek
Szent Mór ünnepén a győri bencések
vel, és ez nyilvánvaló lesz annak, aki a hit szemszögéből
tekint az életre.
Zárszavában Kelemen atya
kiemelte, hogy a kegyelmes
Isten a fogadalmainkkal külöSzent Benedek atyánk sze- ígéreteket megszegő világban, nös módon eggyé tudja forrint a szerzetesi életre készü- a fontos pozíciókban lévő kor- málni emberi sokféleségünket
lők egyik fontos ismérve, rupt vagy hamis személyek – feltéve, ha valóban állhatatohogy menynyire buzgók
a méltánytalanságok elviselésében –
emlékeztetett
a perjel. –
Ezek szerint
vannak méltánytalanságok a kolostorban: még
egy Szent Benedek által
vezetett monostorban is
voltak méltánytalanságok, hát akkor nálunk,
köztünk... Az
alázat pedig
úgy alakul, ha reménykedve között, egy technológia vezé- san, engedelmesen és állandó
Istenhez menekülünk. Re- relte világban, ami villám- megtérésben élünk.
Ez lesz a titka a bencés éleménykedve, bizakodva éle- gyorsan alakul, eddig elképtünk Urára bízzuk életünket. zelhetetlen mértékben. Ennek tünknek: nem szabad szem
Pár hónapja a rend prímás- ellenére a szerzetesi képzés fe- elől téveszteni, hogy kinek és
apátja, Gregory Polan írt egy ladatában és folyamatában mit fogadtunk. Akkor a Szent
gondolatmenetet a szerzetesi alapvetőnek kell maradnia a Mór oltalmát kérő közösségünk Isten irgalmából alázaéletre nevelésről, és abban na- bizalomnak.
Először is a bizalom az, ami tosan tud majd megállni Isten
gyon hangsúlyosan kiemelte a
képessé tesz bennünket arra, előtt és tanúságot tenni a világ
bizalmat.
Van egy erény, aminek a hogy belevessük magunkat a előtt a minket meghívó és
szíve mélyében kell lennie an- hit világába, hogy gyanakvás megtartó Istenről – biztatott a
nak, aki a szerzetesi utat vá- nélkül, jóindulattal, alázattal győri Szent Mór Bencés Perjellasztja – írja –, ez pedig a biza- közeledjünk Istenhez, aki ség elöljárója.
Forrás és fotó:
lom. A bizalom erénye nem ugyan az emberi szemnek látSzent Mór Bencés Perjelség
egyszerűen érhető el a mai, hatatlan, mégis csodákat műOktóber 25-én, Szent Mór ünnepén a győri Szent Mór
Bencés Perjelségben két novícius, Fulgent és Rafael testvér három évre ideiglenes fogadalmat tettek. Az ünnepi
alkalmon Sárai-Szabó Tamás Kelemen OSB perjel mondott beszédet.

Forrás: Budapest-Terézvárosi
Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia
Fotó: Topor Márta

Legyünk egyszerű hangszerek
Értelmi fogyatékos személyeket
Isten kezében!
Rekollekció a győri szemináriumban
segítenek
Kercza Asztrik OFM tartotta a győri
a szülők korának előrehaladBrenner János Papnevelő Intézet és Hittával sajnos sok felnőtt marad
tudományi Főiskola növendékeinek a
magára, ezért az alapító hászemeszter első lelkigyakorlatát október
zaspár (akik már szintén nem
közepén. Mivel az ötödévesek plébániai
ﬁatalok) személyes felelősségyakorlatukat töltötték, nem a megszogüknek érzik a lakók jövőbeni
kott keretek között zajlott a rekollekció.
Az intézményben emelt sorsának biztosítását.
A lakóotthon működtetésészintű ellátást biztosítanak,
Kercza Asztrik a szombathelyi ferences
amelynek jegyeit nemcsak az nek átadásával a Győri Egy- rendházból érkezett a győri szemináriumba.
Első elmélkedésében a karizmákról beszélt,
melyek stigmákká érhetnek. Az ezt követő
csendes elvonulás, lelki beszélgetések, gyónási
lehetőség után szentségimádást tartottak a
győri szeminaristák. Az esti beszélgetésben a
kispapok személyes kérdéseiket is megfogalmazhatták a lelkigyakorlat-vezetőnek.
Az októberi rekollekció másnapján ünnepélyes reggeli zsolozsmát imádkoztak.
Második elmélkedésben Kercza Asztrik OFM – azt követően, hogy furulyán
eljátszotta Bach h-moll
szvitjének egy részletét – kiemelte: Jézus
példáját követve anynyira ki kell üresedépület, annak téri tagoltsága, házmegye személyében olyan nünk, hogy egyszerű
a nívós berendezési és felsze- fenntartót remélnek, amely a tárgyak legyünk Isrelési tárgyak, hanem az in- Márton Lakóotthon jövőbeli ten kezében. Így fog
tézményben folyó szakmai működésének záloga lesz.
tudni a rajtunk kemunka is tükrözi.
resztül fújó SzentléForrás és fotó: lek az isteni GondviAz otthon lakói családi hátGyőri Egyházmegye selés kottájából „előtérrel rendelkeznek, azonban

A „Híd a jövőbe” Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány
az általa fenntartott nyúli Márton Lakóotthon működtetését a Győri Egyházmegyére bízta. A hivatalos dokumentumok aláírására és az átadásra október 25-én került sor.
A „Híd a jövőbe” Alapítványt egy szülői kezdeményezés hívta életre 2002 szeptemberében azzal a nemes
szándékkal, hogy hozzájáruljon a fogyatékosságal élő emberek által is
megélhető teljesebb és
boldogabb élet feltételeinek előteremtéséhez. Az
alapítvány segíteni kívánja az értelmi fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, körülményeik javítását, valamint a többségi társadalom általi elfogadottságukat. Támogatásának fő
irányában a tanköteles
kort már betöltött, az oktatási rendszerből kikerülő értelmileg sérültek
állnak.
A lakóotthon a Győrtől tizenkét kilométerre fekvő
Nyúl községben található. A
Táncsics Mihály utca 174. alatti otthonban jelenleg tizenhárom autizmus spektrumzavarral élő és értelmileg sérült
felnőtt él.

adni” egy csodás szvitet, ha engedjük, hogy
játsszon rajtunk.
A rekollekció az elmélkedésekkel, lelki beszélgetésekkel, a szentségimádással a lelki töltekezés mellett a hivatás elmélyítését szolgálja.
„Ez a lelkigyakorlat szembesített a feladat nehézségeivel, szépségeivel. Megtanított arra,
hogy ne a magunk akaratát keressük és akarjuk megvalósítani, hanem legyünk egyszerű
hangszerek Isten kezében. Minél jobban sikerül ez, annál tisztábban fog tudni megszólaltatni minket” – írta összefoglalójában Flehner
Péter másodéves kispap.
Forrás és fotó: Brenner János
Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola
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A pápalátogatásra emlékeztek
Pannonhalmán
(Folytatás az 1. oldalról)
A szentmisén a Magyar
Bencés Kongregáció szerzetesei mellett jelen volt Pannonhalma polgármestere és a helyi képviselők is. A jelenlévőket Hortobágyi T. Cirill főapát
köszöntötte.
„Ha szorgalmas tanulóként
Isten szavára hallgattok, szívetek készségessé válik mindarra, amit az Úr mond nektek
válaszként a történelem minden egyes korszakának elvárásaira” – idézett a Szentatya huszonöt évvel ezelőtti pannonhalmi beszédéből a főapát.
Hozzáfűzte: Szent II. János Pál
akkori gondolatai ma is eligazítanak. A pápa megújulásra

ben és a papságban ez a teljes
odaadás az Isten iránti szeretet
olyan kibontakozása, amely
igazán boldoggá teheti az embert – mondta Veres András.
Szentbeszédében a győri
megyéspüspök kiemelte: a
mai világnak és az Egyház
tagjainak is gyökeres átalakulásra van szükségük. Ha nem
tudunk a mai kor szellemével
szembemenni, ha nem tudunk hiteles, teljesen odaadott
élettel bizonyságot tenni az Isten iránti szeretetünkről, akkor nem lesz hiteles az evangéliumunk hirdetése. Fel kell
vállalnunk, hogy sokan furcsán nézik a mi életformánkat.
Krisztus emberét akarják látni
bennünk az emberek, akik

7

EGYHÁZ

hosszú ideje gazdagítja páratlan munkáival Szent Márton
monostorának kulturális örökségét, és alkotómunkájával
részt vesz a szerzetesközösség
küldetésének teljesítésében: tanúskodik Krisztus jelenlétéről
a világban és az emberek
előtt” – méltatta a művészt
Hortobágyi T. Cirill főapát.
A másik díjazott, Miletics
Katalin Janka szobrász, éremművész, a Szent Kereszt-dékánia tagja betegsége miatt
nem tudott részt venni az átadóünnepségen. A bencés oblátát saját bevallása szerint a
művészet hozta Pannonhalmára és tartóztatta itt eleinte.
Az Egy obláta meséje című beszámolójában leírja, hogy

In memoriam Mádl Dalma
A Katolikus Karitász emlékezik
A Katolikus Karitász
október 25-én közzétett sajtóközleményét
adjuk közre.
Mádl Dalma (sz.: Némethy Dalma) 1932. november 9-én született Pécsett. 1951-ben érettségizett
a budapesti Patrona Hungariae
Gimnáziumban.
1955-ben kötött házasságot
Mádl Ferenccel. Budapesten a Kertészeti Kutató Intézetben, majd a Budapesti
Műszaki Egyetemen a Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék kutatócsoportjánál dolgozott.
Mádl Ferenc köztársasági elnöksége idején számos jószolgálati és jótékonysági kezdeményezésben vett részt, majd e tevékenységét férje mandátumának lejárta után is
folytatta. Életében meghatározó szerepe lett
az elesettek, a mélyszegénységben élők, a
katasztrófák által sújtottak megsegítése, valamint a tehetséges, de nehéz körülmények
között élő gyermekek tanulmányainak támogatása.
2000 óta a Katolikus Karitász jószolgálati
nagyköveteként megszámlálhatatlan alkalommal állt a nehézségekkel küzdők mellé.

A természeti katasztrófák áldozatainak személyesen vitte el az adományokat
határon innen és túl. Mosolyával, kedves, törődő odaﬁgyelésével a legnehezebb
pillanatokban is megnyugvást tudott adni a bajba jutottaknak. A találkozások
alkalmával mindig nagy ﬁgyelmet szentelt a rászorulóknak, és ha ismét találkozott velük, fel tudta idézni
a korábbi beszélgetéseket.
Őszinte odaﬁgyelése talán
sok tárgyi adománynál is
többet ért.
Az adományátadókon
olyan természetességgel
fordult a hajléktalanokhoz, fogyatékkal élőkhöz, a mélyszegénység jeleit magukon viselőkhöz, ami néhány pillanatra feledtetni tudta velük helyzetük szomorúságát, kilátástalanságát, és olyan élménnyel ajándékozta
meg őket, amire évek múltán is derűsen emlékeztek. Sokszor fogalmazta meg: a feladatunk itt a földön az, hogy szolgáljunk; szolgáljuk Istent, a nemzetet és embertársainkat.
Mádl Dalma asszonyt a Katolikus Karitász
saját halottjának tekinti.
Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Szellemisége
örökre velünk marad
Ereklyével gazdagodott a Szent II. János Pál-kápolna Pécsett
Szép ajándékkal gazdagodott a pécsi Szent II. János Pálkápolna védőszentjének ünnepén, október 22-én. Ezüstmise keretében adta át Paweł Sobstyl varsói plébános
Szent II. János Pál vérereklyéjét a lengyel pápa nevét viselő kertvárosi egyházközségnek.
hívta a bencéseket. „Legyetek
éberek, ﬁgyelmesek az idő jeleinek fürkészésében, az Úr
iránti alázatos engedelmesség
megtartásában, hogy az üdvösség helyesen értelmezett
üzenetét eredményesen adjátok tovább. A harmadik évezred küszöbén az Egyház megújított apostoli lendületet vár
tőletek” – hangsúlyozta II. János Pál pápa 1996-ban.
A szentmise legyen ráﬁgyelés Isten szavára, és szolgálja a megújulást – mondta
köszöntője végén Hortobágyi
T. Cirill főapát.
Prédikációjában Veres András püspök az Istennek ajándékozott életről, a szeretetről
és a gyökeres átalakulásról beszélt. Utalva II. János Pál pápa
1996-os pannonhalmi beszédére a főpásztor hangsúlyozta:
pápának lenni nagy felelősség,
ám a mai világban fokozottabban szükséges ez a péteri szolgálat. Jézus azért rendelte Pétert az Egyház sziklájává, mert
tudta, hogy az emberek hajlamosak a széthúzásra, eltévelyedésre, és azt akarta, hogy a
Szentlélek vezetésével képesek
legyenek megtartani a nehézségek ellenére is az egységet,
tovább tudják adni a tiszta hitet. Ennek a péteri, pásztori
szolgálatnak az alapja pedig
egyedül a szeretet.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke emlékeztetett, hogy az egyetlen
észszerű döntés az életben az,
ha teljesen átadják magukat Isten szolgálatára. „A szeretet
természetéből
következik,
hogy az ember odaajándékozza a szeretett személynek önmagát. Feltétel nélkül, elvárások nélkül.” A szerzetesség-

maguk is keresik Istent, és
szeretnének az Isten iránti
szeretetükben elmélyülni – fogalmazott a szentmise szónoka. – Jó példával kell ezért elöl
járniuk, és szakítani kell a legkisebb bűnnel is, mert az rabságban tart.
Beszéde végén Veres András meghatódva idézte fel
Szent Benedek útmutatását,
amely meghatározó volt hivatása alakulásában. A bencés rendalapító arra intette
követőit, hogy Isten elé semmit ne helyezzenek, mert akkor tudnak hitelesen tanúságot tenni arról a szerepről,
ami Isten és az ő Egyháza felé
bennük él.
*
A szentmise végén Hortobágyi T. Cirill átadta az idei
Pro Pannonhalma-díjat a jelen
lévő Schmal Károly festő- és
graﬁkusművésznek. Laudációjában a főapát emlékeztetett,
hogy az alkotó sok éve kötődik a monostorhoz. 2016-ban
ő tervezte a Szent Márton-év
logóját és teljes arculatát; ő készítette a főapátság periodikája, a Pannonhalmi Szemle borító- és graﬁkai terveit, valamint logóját. Legutóbb, a
2020-as Arcus Temporumon
Kereszt című installációját láthatta a közönség.
Schmal Károly nevéhez
számos plakát és arculati terv
fűződik. Munkái egyéni és
csoportos kiállításokon is láthatók. Igényes alkotásai, valamint a látványt és az illúziót is
megjelenítő fotói mögött mindig egy átgondolt és mélyebb
– spirituális és szakrális – üzenet húzódik. „A Pro Pannonhalma-díjat Schmal Károly
méltán érdemelte ki, hiszen

1981-ben, a Tűz és szellem című tárlaton ő is kiállított más
egyházművész
alkotókkal
együtt a monostorban. Visszaemlékezése szerint ekkor érintette meg először a bencés liturgia, majd 1987. augusztus
14-én hivatalosan, de akkor
még titokban köteleződött el a
rend felé, és öltözött be.
Janka testvér harmincegy
éven át számos alkotással gazdagította a főapátság kulturális örökségét. Művei közül kiemelkedő a mintegy hatvan
bencés témájú bronzérme, de
ő készítette a Szent Benedekés Szent Skolasztika-domborművet is a bencés nővérek tiszaújfalui új monostorába.
Több keresztút is köthető a
nevéhez.
A budapesti Szent Benedek
Rendházban is több alkotása
látható. Ő készítette el a pannonhalmi Szent Márton-bazilikában található, Kelemen
Krizosztom hamvait rejtő sírdombormű mellképét. Az arborétum bejáratánál, a kőtalapzaton lévő bronztájolót
Asztrik atya megbízásából
szintén ő alkotta meg. Erről az
Egy obláta meséjében a következőket írja: „Közepén a Szent
Hegy – mint a világ közepe...
az is volt számomra...” Miletics Katalin Janka tizenegy
éven át gondozta a főapátság
gyűjteményeit, időnként restaurált is. A Pro Pannonhalma-díjat nemcsak alkotómunkájának elismeréseként kapta,
hanem mert személyes jelenlétével Krisztus követésére is
hiteles példát nyújt.
Forrás:
Pannonhalmi Főapátság
Fotó:
Krizsán Csaba; Facebook

Paweł Sobstyl nem először
látogatta meg a pécsi egyházkerületet, már-már hazaérkezett a kertvárosi plébániára. Ő
ugyanis a pécsi Szent II. János
Pál Plébánia testvérközösségének, a varsói Gyermek Jézus Plébániának a vezetője,
egyben a varsói magyarok lel-

hitelesítő leiratát. A főpásztor,
aki a szent pápa titkáraként is
szolgált, levelében áldását
küldte a pécsi híveknek.
Kövesi Ferenc plébános köszöntőjében felelevenítette az
egyházi körökben ismert
mondást – főként a távolabbról érkezőkhöz szólva –, mi-

kipásztora. Tavaly februárban
Boldog Jerzy Popiełuszko
ereklyéjét adta át, ez alkalommal újabb meglepetéssel kedveskedett a pécsiek számára,
elhozta a lengyel közösség
ajándékaként Szent II. János
Pál vérereklyéjét.
Az ereklyét búcsús szentmise keretében adta át Paweł
atya, akinek egyben az ezüstmiséje is volt a liturgia. A
szertartás kezdetén felolvasták Stanisław Dziwisz bíboros, varsói érsek üzenetét és

szerint egy csizmatalpat is érdemes elkoptatni az áldásért,
amit egy ezüstmise keretében
kaphatunk.
Paweł Sobstyl homíliájában
visszaemlékezett, hogy huszonöt évvel ezelőtti pappá szentelésének idején II. János Pál
volt a pápa. Arról beszélt a jelenlevőknek, hogy ki is volt a
lengyel emberek számára Karol Józef Wojtyła. Személyes
történeteket osztott meg a pápa
emberközeliségéről, szolgálatáról. Úgy fogalmazott, az erek-

lye segít felidézni szellemiségét, ami örökre velünk marad.
Bízhatunk abban, hogy szólhatunk hozzá, és ő ﬁgyelni fog
minden szavunkra.
A szentmise áldása előtt a
közösség híveinek képviselője
és Kövesi Ferenc plébános hálájukat fogalmazták meg az
ereklyéért, s kifejezték vágyukat az iránt, hogy méltó követői lehessenek Szent II. János
Pál pápának.
A szertartás végén Paweł
Sobstyl felhívta a ﬁgyelmet,

hogy a lengyel testvérplébánia szíve kicsit már itt is dobog Pécsen. Kérte, hogy imádságaikkal kölcsönösen kísérjék egymást. Ezt követően
ezüstmisés áldásában részesítette a jelenlevőket.
A szentmise után a közösség tagjai elültettek egy vérszilvafát a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékére.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Pannon Tv
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Szeretettel, törődéssel
Máriabesnyőn
A hagyománnyá vált őszi családkongresszust idén már 27. alkalommal rendezi meg a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága Máriabesnyőn, november 26–27.
között.

likus Családkonferencia, melyet első ízben
1994-ben szerveztek meg.
Az azóta már hagyománnyá vált őszi családkongresszust idén a 27. alkalommal rendezik meg Máriabesnyőn, november 26–27. között.

2021. november 7.

„Egy élményem
apával/nagyapával”
Pályázati kiírás a Szombathelyi Egyházmegyében
A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága
Szent József évében pályázatot hirdetett
az egyházmegye területén élő 5–25 éves fiataloknak
Egy élményem apával/nagyapával címmel.
A beküldés határideje: november 10.
„Nem volt Ő se szent, egyszer fent és egyszer lent,
Az élet mégis úgy tűnt, gyönyörű.”
(Ákos: Felemel)
Arra hívják a gyermekeket, fiatalokat,
válasszanak egy számukra kedves élményt édesapjukkal, nagypapájukkal.
Engedjétek szabadjára a kreativitásotokat, és alkossátok meg az emléket!
Az alkotásnak két formája lehetséges:
– építsd meg az élményt legóból, és a fotóját küldd el,
vagy
– készíts egy rövid (max. 2 perc) videoklipet a témában!

A magyarországi családkongresszusok története a múlt századra nyúlik vissza: az első
kongresszus apropóját az adta, hogy az ENSZ
az 1994-es esztendőt a családok évének nyilvánította.
II. János Pál pápa 1994-ben levélben fordult
a családokhoz, a Gratissimam sane kezdetű
dokumentumban a családév kapcsán a következőket fogalmazta meg a Szentatya: „Ebben
az esztendőben fel kell fedeznünk az Egyház
család iránti szeretetének és törődésének tanúságtételét: azt a szeretetet és törődést, mely
már a kereszténység kezdetén megnyilvánult,
amikor a családot úgy tekintették, mint családi
egyházat.”
A hazai egyházi rendezvények egyik kiemelkedő eseménye volt a máriabesnyői Kato-

Szeretettel hívják, várják a papokat, szerzeteseket, világiakat, jegyes- és házaspárokat, és
mindazokat, akik elkötelezetten dolgoznak a
családpasztorációban, valamint azokat is,
akikben ott él a vágy, hogy környezetükben,
plébániájukon, egyházmegyéjükben konkrétan tegyenek a családok ügyéért.
Regisztrációra ezen az online jelentkezési
felületen van lehetőség.

Eredményhirdetés: 2021. november 20.
A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul az alkotások nyilvánossá tételéhez,
valamint adatainak kezeléséhez
a Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottságának
Adatkezelési tájékoztatója szerint (csalad.martinus.hu).
Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Jelentkezési határidő: 2021. november 19.
További információ:
https://csaladegyhaz.hu/csaladkongresszus/
Forrás: MKPK Családügyi Bizottsága
Illusztráció: csaladegyhaz.hu

Hagyomány és újítás
Kisgyermeknevelési konferencia Martonvásáron és Vácon
Október 11–12-én zajlott Martonvásáron és Vácon az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola és Martonvásár önkormányzata által közösen szervezett VI. Kisgyermeknevelési Konferencia, amelynek fókuszában a hagyomány és
újítás állt. A megnyitón köszöntőt mondott Marton
Zsolt váci megyéspüspök, Szabó Tibor, Martonvásár
polgármestere, valamint Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.
Az előadók közt szerepelt
Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke,
Turi Attila Kossuth- és Ybl-díjas építész, valamint Kovácsné
Bárány Ildikó bölcsődei ügyek
koordinációjáért felelős miniszteri biztos.
A kétnapos eseményen ﬁgyelemre méltó szakmai közösség gyűlt össze, inspiráló,
gondolatébresztő közegben
tekinthettek rá a résztvevők a
kisgyermeknevelés különböző

A fotókat és videókat november 10-ig várják
a csaladpasztoracio.szombathely@gmail.com e-mail-címen.
Kérik, hogy az e-mailben tüntessék fel az alkotó nevét és születési dátumát is.
A beérkezett alkotásokat zsűri értékeli,
a legjobb alkotásokat korcsoportonként és kategóriánként díjazzák.

aspektusaira, fejlődési és fejlesztési lehetőségeire.
A konferencia résztvevőinek a plenáris előadások meghallgatása mellett lehetősége
nyílt részt venni változatos témájú szekciófoglalkozásokon
is, amelyek keretén belül megismerkedhettek többek között
a mese és a zene szerepével a
pedagógusok munkájában;
hallhattak a korai nyelvoktatás módszertani újdonságairól; betekintést nyerhettek ab-

ba is, hogy a mozgás és a környezet milyen együttes hatással van a gyermekek fejlődésére.
A gondolatébresztő szakmai előadások mellett mindkét helyszínen színes és tartalmas kiegészítő programokkal
várták a résztvevőket. Martonvásáron lehetőség nyílt az
Agroverzum Tudományos Élményközpont, a Beethovenmúzeum és az Óvodamúzeum meglátogatására, de kinyitotta kapuit a Szent Annatemplom és a kastélypark is.
A váci helyszínen pedig a
püspöki palota barokk épületegyüttesével ismerkedhettek
meg az érdeklődők.

Megjelent
a Szent József ideje elérkezett!
című kötet
Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel)
kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból adta ki, hogy Szent Józsefet
százötven éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. A Szentatya
a Szent József-év meghirdetésével is
Mária jegyesére irányította a ﬁgyelmünket. Az Új Ember kiadványok legújabb
kötete nem kevesebbet állít, mint hogy
Szent József ideje elérkezett!

Az alábbiakban a kötet
előszavából idézünk.
A tizenhatodik században Keresztes Szent János,
az Egyház egyik legnagyobb misztikusa szerényen elismerte, hogy nem
értette meg teljesen Szent
Forrás és fotó: József nagyságát. BarátjáVáci Egyházmegye nak, Avilai Szent Teréznek
Szent József iránt érzett hatalmas szeretetétől inspirálva fogadalmat tett, hogy megismeri és megszereti Szent Józsefet.
És te? Ismered Szent Józsefet? Úgy érzed,
megérted az irántad érzett szeretetét és nagyságát? Készülj fel, barátom! A Szent József
iránti odaadás leleplezi Szent József csodáit.
Eljött Szent József ideje!
Ez egy elég merész állítás, elismerem. Mégis, hiszek abban, hogy napjainkban az Úr szeretné elvezetni szívünket – családjainkat, plébániáinkat, egyházmegyéinket és Egyházunkat – Szent Józsefhez. A Szentlélek már oly régen dolgozik ezen fáradhatatlanul. Ne érts félre: Szent Józsefnek mindig is különleges helye
volt a keresztények szívében. Évszázadokon
keresztül szentek, pápák, tanítók, misztikusok
és laikusok áldották és magasztalták Szent József nagyságát. A tizenhatodik században a

Szentlélek Avilai Nagy Szent Teréz segítségével hívta fel a figyelmet Szent Józsefre. Szent
Teréz előtt más szentek, mint például Clairvaux-i Szent Bernát, Sienai Szent Bernardin és
Brindisi Szent Lőrinc is rámutatott Szent József nagyságára.
Napjainkban
Boldog
William Joseph Chaminade, Eymard Szent Péter-Julián, Boldog Petra és Szent
André Bessette is kiemelkedő jelentőségűnek tartotta
Szent Józsefet a vallásos
emberek életében. Valóban,
Szent André Bessette kezdte meg a világ legnagyobb,
Szent Józsefnek szentelt
templomának
építését
(Szent
József-templom,
Montreal, Kanada). Szent
José Manyanet – egy tizenkilencedik századi spanyol
pap – lelkesen hirdette a
Szent József és a Szent Család iránti odaadást. Úgy látta, hogy hamarosan elérkezik „Szent József ideje”. Erről így írt: „Úgy hiszem, Szent József ideje eddig még nem érkezett el: két évezred után csupán most kezdjük sejteni az ő misztériumát.”
Tudjátok mit, barátaim? Szent József ideje
elérkezett! Hogyan állíthatom ezt ilyen meggyőződéssel? Egyszerű: Isten egyértelmű jelekben fejezte ki kívánságát, hogy népe szenteljen nagyobb figyelmet Szent Józsefnek – világosabban, mint eddig bármikor az Egyház
történetében.
Donald H. Calloway MIC: Szent József ideje elérkezett! című kötete 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.
B. B.
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Az egy szívvel lüktető végtelen isteni szeretet
Beszélgetés Perényi Szilviával, a NEK Önkéntes Programjának vezetőjével
(Folytatás az 1. oldalról)
– Az eseményen két és fél ezer önkéntes volt jelen. Az Önkéntes Program Irodánk a nagy rendezvényeket
is beleértve 22 eseményre delegált
önkénteseket. Közel 80 önkéntes koordinátorunk 85 területet felügyelt,
segítette az önkénteseket. A kétezerötszáz önkéntest több mint 300 csoportba osztottuk. Volt közöttük
majdnem 600 cserkész önkéntes is, akik kicsit külön
egységet alkottak, mert a
cserkészek már az 1938-as
budapesti kongresszuson is
jelen voltak, és ezt a hagyományt, örökséget vitték tovább a mostani rendezvényen. Összesen 88 416 ledolgozott önkéntes órát igazoltunk le. Az egyik fiatal kollégánk kiszámolta: ez olyan
óraszám, amit ha egyetlen
ember akarna teljesíteni, akkor tíz éven át kellene dolgoznia megállás nélkül, az
év minden egyes napján. Ez
egészen fantasztikus teljesítmény az önkéntesek részéről!

tékelték az önkéntesek munkáját. A
zarándokok számára összeállított
minden egyes kommunikációs
anyagban, illetve a kivetítőkön is
felhívások jelentek meg, hogy ha
valakinek segítségre van szüksége,
forduljon a rendezvényterületen jelen lévő önkéntesekhez. Ez hatalmas bizalom jele volt. Azért is tudott az önkéntes program ekkora sikerrel dolgozni, mert a NEK szerve-

lasztaniuk, mindenben együttműködniük a hatóságokkal a biztonság
érdekében. Itt kiemelném, hogy az
önkénteseink közül többen elkísérhették a Szentatyát a repülőtérre, és
elbúcsúztathatták. Ez gyönyörű lehetőség volt számunkra, egyúttal
pedig nagyon nehéz feladat is, hiszen ki kellett választanunk azokat
az önkénteseket, akik ezt megtehetik. A kétezer-ötszáz önkéntesből

got kapott a családjától, és óriási
ajándékként éli meg, hogy megteszi,
amit megtehet. Az bizonyos, hogy
minden önkéntes valamilyen belső
késztetéstől vezérelve vállalt szolgálatot. Többen is elmondták: amikor
tudomást szereztek arról, hogy önkéntesként részt vehetnek a kongresszuson, azonnal tudták, hogy itt a
helyük. A célunk egyébként kezdettől fogva az volt, hogy közösséget te-

– Van-e még ereje, hatása
annak a rengeteg gyönyörű
élménynek, amit átéltek a
NEK-en?

– Milyen volt az önkéntesek életkor szerinti összetétele?
– A programunk szlogenje
ez volt: Mindenki lehet önkéntes. Éppen ezért tárt karokkal vártunk mindenkit,
aki szeretett volna segíteni a
szabadidejében. Nagyon színes volt az önkéntes csapat
összetétele, nagy számban jelentkeztek fiatalabbak, középiskolások és egyetemisták, felnőttek, köztük olyanok is, akik szabadságot vettek ki a NEK hetére, és sokan
képviselték a nyugdíjas korosztályt
is. Az önkéntesek olyan csodálatos
közösséggé álltak össze, amelyben
minden korosztály jelen volt.
– Öt napon keresztül tudósítottam a
Hungexpo rendezvényeiről, és feltűnt, hogy nagyon sok a ﬁatal önkéntes.
– Megszólítottuk a katolikus középiskolákat, felhívásokat küldtünk
nekik, előadásokkal is próbáltuk
mozgósítani őket. Ennek eredményeképpen rengeteg középiskolás
diák önkénteskedett. Mindenképpen
megemlítendő, hogy fogyatékossággal élő önkéntesek is részt vettek a
feladatokban, ők integráltan voltak
részei a csapatunknak, és jelentősen
hozzájárultak a rendezvény és az
önkéntes program sikeréhez.
– Kérem, említsen néhány olyan
programot, amelyen különösen kiemelkedő volt az önkéntesek részvétele!
– Az érdeklődők közül sokan talán azt hihették, hogy a kongreszszus néhány nagy rendezvényből
áll, de ez nem így volt. Huszonkét
rendezvényhelyszínen láttunk el feladatokat, beleértve a zarándokszállásokat, infopontokat, állomásokat,
köztereket. A huszonkét helyszínen
nyolcvanöt területre voltak beosztva az önkénteseink, és koordinálásukhoz segítséget kaptunk több
mint nyolcvan önkéntes koordinátortól. Ők voltak a messziről felismerhető narancssárga pólósok. Háromszáz mikrocsoportban dolgoztak az önkéntesek. Minden egyes
rendezvényen, minden egyes programon találkozhattunk velük. Különösen fontosnak tartom, hogy a
kongresszus szervezői is nagyra ér-

nyilatkozta: „Soha nem gondoltam
volna, hogy ennyi önzetlen és odaadó emberből álló közösséget alkothatunk, és az, hogy ennek a részese
lehettem, hatalmas ajándék.” Egy
másik kolléganőm, Horváth Rita
pedig így fogalmazott: „Az önkéntesekkel való együttműködés és az
önkéntes szolgálat megtapasztalása
megerősített abban, hogy az önkéntesség egy szívvel lüktető, végtelen
isteni szeretet.” Én is csak
azt mondhatom: csodálatos
emberekkel
találkoztam.
Megható volt látni a közösségek hitét, odaadását, kitartását, azt, hogyan lép túl
rajtunk, egyes embereken a
közösség ereje, lelkesedése.
Sok nagy rendezvényen vettem már részt szervezőként,
de ilyen átütően még soha
nem érintett meg az önkéntesek hozzáállása, mint ezen
a kongresszuson.

zői messzemenően megbíztak az százhatan kísérhették el Ferenc páönkéntesekben, akik ezt csodálato- pát, két busszal mehettek. Nem szesan megszolgálták.
rettük volna teljes mértékben magunkra vállalni a kiválasztás felelősségét, ezért meghirdettük ezt a lehe– Említene néhány példát?
tőséget az önkéntesek között. Több
– A nyitóünnepségen több mint mint hétszázan jelentkeztek, és sorhétszáz önkéntes vett részt. A Hun- solással döntöttük el, ki legyen az a
gexpón hétszázötvennél többen vol- százhat ember, aki kimehet közülük
tak jelen nap mint nap. A záróün- a repülőtérre. Voltak olyan fantasztinepségen több mint ezren. A Forrás- kus önkénteseink, akiket kisorsolponton és a margitszigeti családi na- tunk, de közben rájöttek, hogy nekik
pon is kétszáznál több önkéntesünk abban az időben más kötelezettségesegített. Nagyon fontos megemlíteni ik vannak. Egyikük a kórusban énea Szent István téren megrendezett kelt, és azt mondta: nagy áldozat a
ünnepi könyvhetet. Itt nem az ön- részéről, hogy visszalép, de ő elkötekéntesek létszáma volt a lényeg, ha- lezte magát a kórus mellett, a dédnem az a sok idő, amit el kellett töl- nagyszüleiért énekel, akik az 1938-as
teniük a hatalmas forgalomban, és kongresszuson énekeltek. Voltak
nagyon szépen helytálltak. Előfor- olyan munkatársaink is, akiket kidult, hogy elszigetelten kellett köz- sorsoltunk ugyan, de más beosztást
reműködniük, például azoknak, kaptak, a zárószentmisén kellett seakik a zarándokszálláshelyeken üd- gíteniük, így ők is ezt a feladatukat
vözölték, segítették a zarándokokat teljesítették. Csodálatos emberi megérkezéskor, illetve távozáskor, és nyilvánulások ezek, az alázat, a leügyeletet tartottak. Az is további ál- mondás bizonyítékai.
dozatot jelentett, hogy az önkéntesek adott esetben az izgalmasabb – Voltak-e olyan alkalmak, beszélvagy meghittebb programoktól tá- getések akár a kongresszuson, akár
vol teljesítsenek szolgálatot.
az azóta eltelt csaknem két hónapban, amikor az önkéntesek mesél– A zárónapon, a pápai szentmisén tek az élményeikről, mindarról,
mennyire volt más az önkéntesek ami különösen megragadta őket a
feladata, mint a többi napon? Gon- NEK idején?
dolok itt a felfokozott izgalomra, a
különleges biztonsági intézkedé– Nagyon sok ilyen beszélgetés
sekre...
volt, csodálatos történeteket hallottunk. Dorottya, egy kilencgyermekes
– A Szentatya érkezése a záróün- édesanya – a gyermekei hét és hunepségre egészen különleges felada- szonhárom év közöttiek – azzal várt
tot jelentett, és csodálatos értéket is engem a Hősök terei önkéntes közadott az eseménynek. Az önkéntesek pontban, hogy óriási hálát érez, amiodaadása, szolgálatra való készsége ért itt lehet. Ezt hallottuk a legtöbb
ezen a napon még erősebb volt. A önkéntestől, és furcsa ellentmondás
közreműködésüket megnehezítette, ez, hiszen mi vagyunk hálásak az
hogy a Szentatya érkezése biztonsá- önkénteseknek, hogy eljöttek szolgi szempontból különös elővigyáza- gálni a kongresszus sikere érdekétosságot igényelt. Éppen ezért az ön- ben. Mégis ők érezték megtisztelve
kénteseknek speciális kéréseknek magukat, hogy ott lehettek, és részekellett megfelelniük. Korábban kel- seivé válhattak ennek a csodának.
lett érkezniük, más útvonalakat vá- Dorottya elmesélte, hogy szabadsá-

remtsünk, ami nem volt könnyű, hiszen a világjárvány miatt egy évvel
el kellett halasztani az eseményt, de
megpróbáltuk együtt tartani a közösségünket hírekkel, aktivitással.
Ebben az évben pedig már lóhalálában kellett terveznünk a feladatainkat, amit nagyon megnehezített,
hogy a képzéseinket sem tudtuk
megtartani személyes jelenléttel,
csak az online térben.
– Említette a közösség szerepét. Kialakultak-e az önkéntesekből mikroközösségek, amelyek továbbélnek?
– Igen, mindenképpen. Külön értéknek tartom, hogy a közös munka
során eltűntek a generációs szakadékok. Voltak olyan családok, amelyekből három generáció is önkénteskedett, a nagyszülők, a szülők és
a gyerekek. A plébániákhoz kötődően elmélyültek ezek a közösségi
összetartozások. A koordinátori csoportok is kapcsolatot tartanak a hozzájuk beosztott közösségekkel. Igen,
létrejöttek mikroközösségek, és hiszem, hogy fennmaradnak a jövőben is.
– Mondana néhány különleges élményt, amit átélt a kongresszuson,
és ami megmaradt Önben?
– Amikor az ember egy ilyen
nagy rendszerrel dolgozik, csodálatosan megnyugtató érzés, hogy
amit megálmodott, az működik.
Nincs annál fantasztikusabb, mint
mikor látjuk, hogy az emberek csatlakoznak a kezdeményezéshez,
mégpedig örömmel, önként. Leírhatatlan látvány, amikor a rendezvényeken mákszemszerűen mindenütt feltűnik az önkéntesek gyönyörű, zöld pólója. Olyan esemény volt
ez, amiből rengetegen tudnak töltekezni a későbbiek folyamán is. Az
egyik kolléganőm, Fodor Zsófia azt

– Úgy érzem, igen. Az átélt lelki élmények nem halványulnak el, ezekről évek, évtizedek múlva is beszélni
fognak az emberek. Az a fiatal középiskolás, aki itt önkénteskedett, egyszer majd
felnő, családot alapít, és nagyon sokszor el fogja mesélni
a gyerekeinek, az unokáinak
mindazt, amit átélt ezen az
eseményen. Egy ilyen kongresszusnak ez az ajándéka a
társadalom számára. Nagyon
érdekes az is, hogy bár a NEK idején
rengeteg útlezárás zavarta a város
mindennapi életét, hangos panaszokat és felháborodásokat mégsem hallottunk. A zarándokok sem panaszkodtak. Mindenki tudomásul vette,
hogy nagy tömegek vonulnak a városban, és az emberek méltóságteljesen, türelmesen viszonyultak az esetleges kellemetlenségekhez. Amikor a
Kossuth tértől a Hősök teréig összefüggő tömeg hömpölygött az utcákon szépen, alázatosan, az fantasztikus élményt jelentett mindannyiunk
számára.
– Mintha valóban itt lett volna velünk a Szentlélek...
– A NEK önkénteseinek motívumokkal gazdagon ellátott pólóján
minden négyzetcentiméter jelentett
valamit. Nem volt könnyű vállalkozás kétezer-ötszáz embert összegyűjteni és koordinálni. Erre mi már rögtön az elején kiválasztottuk Pio atyát,
aki az önkéntesek és a katolikus kamaszok védőszentje. Rá is került az
önkéntes pólónk ujjára, és mindvégig éreztük, hogy vigyázza a lépteinket. A pólónkon rajta vannak még a
kongresszusi helyszínek is, a Szent
István-bazilika, a Parlament, a Hősök
tere. A Duna a folytonosság jelképe,
a Lánchíd az összekapcsolódást és az
összetartást szimbolizálja, a fehér galambok a Krisztusra leszállt Szentlelket. Az egy jelentésű „ONE” felirat
pedig utalás Szent Pál apostolnak a
korintusiakhoz írt első levelére,
amelyben az egész és a részek kölcsönös, egymást kiegészítő egységéről ír (1Kor 12,12). Az önkénteseink
egyénekként kapcsolódtak egy náluk
sokkal nagyobb rendszerhez, és kiválóan tudták szolgálni azt. A Szentléleknek sok dolga volt azon a héten,
de bírta erővel, folyamatosan segített
bennünket.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita
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KÖZLEMÉNYEK, APRÓHIRDETÉSEK
ÉLETJÁRADÉK

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK idős
személynek, ingatlanért. T.: 06/20-6290916
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST kötne budapesti lakásra vallásos, megbízható család, plébánosi ajánlással. T.:
06/30-653-4486 vagy e-mail-cím: lajos.drkiss@gmail.com

INGATLAN
BUDAPESTEN, A NYUGATI PÁLYAUDVAR KÖZELÉBEN, liftes ház 3.
emeletén, egy 36 nm-es, egyszobás,
álló galériás, bútorozott, gépészetileg
is felszerelt lakás hosszú távra kiadó.
Érdeklődni: 06/20-373-7090

BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, Újlipótvárosban felújított, tetőteraszos,
részben bútorozott, gépesített garzonlakás rendezett, kétliftes társasházban,
nemdohányzó személy részére hosszú
távra, legalább egy évre kiadó. Havi
140 e Ft + rezsi + 2 hónap kaució. T.:
06/1-239-0548

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

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

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

RÉGISÉGEKET, hagyatékot örökölt,
és eladná készpénzért? A megoldás:
értékesítse értékeit nálunk! Hívjon a
06/20-932-6495-ös telefonszámon,
most országosan házhoz megyünk!

ÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását,
tervezését, kivitelezését, több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet tel.: 06-20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu

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

2021. november 7.

SZOLGÁLTATÁS

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

IMAÓRA
Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelőkápolna: 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 Karitászcsoportjának 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/
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 +36/70-3637645. 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.
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 Szívetemplomból.

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 11.30ig, 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. nov. 10.,
24.; dec. 01., 15.

ZARÁNDOKLAT
Férfizarándoklatot 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

REQUIEM

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://sapi
entia.hu/kepzes/csaladpasztoraciostovabbkepzes-papok-es-diakonusokszamara

KONFERENCIA
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-iijanos-pal-papa-kutatokozpont

Az egyházi iskolák elhunyt tanáraiért és diákjaiért szóló requiem időHALÁLOZÁS
pontja 2021. november 13-án, szomFájdalommal,
de Isten akaratában
baton 16 óra. Helyszín: Margit körúti
megnyugodva
tudatjuk,
hogy szeretett
Ferences Plébániatemplom. Szentbetestvérünk, Kóczán M. Gabriella CJ
szédet mond Szkaliczki Örs ciszterci
szerzetesnővér 2021. október 23-án,
szerzetes.
életének 51. évében, szerzetesi életéBESZÉLGETÉSSOROZAT nek 26. évében váratlanul eltávozott közülünk. Engesztelő gyászmisét tartunk
„Férfitalálkozók” címmel férfiaknak 2021. november 4-én 15 órakor a zugliszóló előadás- és beszélgetéssoroza- geti Szent Család-templomban (1125
tot indítottak a Pécsi Egyházmegye hét Budapest Szarvas Gábor u. 52.). A tevárosában (Pécs, Mohács, Szekszárd, metése előtti gyászmise 2021. novemPaks, Tamási, Dombóvár, Szigetvár), ber 5-én 13 órakor a Szent Margit Plé2021. október 8., péntektől 2022. má- bániatemplomban (9400 Sopron, Szent
jus 20., péntekig. A következő időpon- Margit u. 4.), temetése 14 órakor a soptok: 2021. november 5., 12., 19., 26. A roni Szent Mihály régi temetőben lesz
találkozók kezdési időpontja 18 óra. (Szent Mihály utca/Híd utca, bejárat a
Mindenkit szeretettel várnak, és kérik, Szent Mihály utca felől). Gyászolják:
hogy a szervezés megkönnyítése ér- szűk és tágabb családja, nővértársai,
dekében feltétlenül regisztráljanak elő- munkatársai, tanítványai, barátai, ismezetesen az alkalmakra. Bővebb infor- rősei. Részvétnyilvánítás: Kóczán Pémáció: https://pecsiegyhazmegye.hu/ terné, 9400 Sopron, Hunyadi J. u. 35.
aktualis

KÉPZÉS
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avatásának ügye. Előadók: dr. Németh
László és dr. Perger Gyula. Igény szerint éjszakai szállást biztosítanak. Bővebb információ: https://ferencesakademia.webnode.hu
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Az evangéliumból merítkező realizmusra
van szükség
Beszélgetés Jos Wouters premontrei generális apáttal
Szerte a világon alapításának 900. évfordulóját ünnepli
a premontrei rend. Ebből az alkalomból Magyarországra
látogatott Jos Wouters, a rend generális apátja, aki október 22-én részt vett a hazai hivatalos ünnepségsorozatot záró gálakoncerten, és ellátogatott a rendházakba. A
gödöllői apátságban készítettünk vele interjút október
28-án.
– Mit jelent a közösségeik
számára ez az ünneplés?
– Az ünnep mindig az
identitásról való elmélkedés
is: elgondolkodunk kanonoki
hivatásunkról, a rend kezdeteiről. Öt kontinensen vagyunk
jelen, főként Európában, és
közösségeinkben nagy különbségek tapasztalhatók az
életstílus, az apostolkodás területén, mindegyiknek megvannak a maga jellemzői. Valamennyi apátságunk független, önálló, az évfordulót is
sok-sok helyi kezdeményezéssel ünnepeljük. Eredetileg terveztünk egy nagy, közös ünnepet is, de a Covid-járvány
miatt nehéz lett volna megszervezni egy nagy, nemzetközi találkozót, más kontinensekről nem tudtak volna odautazni, ráadásul ismét nő a
megbetegedések száma. A közösségeink úgy ünnepelnek,
hogy bevonják az eseményekbe a környezetükben élőket is.
Van egy közös weboldal, ahol
követni lehet a különböző
kezdeményezéseket. Magyarországon fontos esemény volt
a Magyar Premontrei Cirkária
által szervezett, a Művészetek
Palotájában tartott koncert,
amelyre engem is meghívtak.
Megragadtam az alkalmat,
hogy meglátogassam a három
apátságot és a szerzetes nővérek zsámbéki közösségét,
amely nagyon fontos nevelő
és szociális munkát végez a
környéken.
– Nem először jár Magyarországon. Milyen benyomása
van a magyar közösségekről?
– Sok a fiatal a közösségekben, a rendtársak többsége ötven év alatti. Magyarországra
nagyon jellemző, hogy a rendek, így a premontrei rend is
részt vállal az oktatásban. Ennek történelmi okai vannak,
hiszen a Habsburg Birodalomban egy időben csak a tanító és a betegápoló rendek
működhettek. Amikor Jászón
újraindult a kolostori élet, iskolákat alapítottak. A csornai
prépostság például jelenleg
két gimnáziumban is végez
oktatási szolgálatot. Jártam
Szombathelyen és Keszthelyen is, és most ezt látom Gödöllőn is. A premontrei rend
mindenütt, így Magyarországon is szoros kapcsolatot tart
fenn a környékkel, ahol él, a
plébániákkal. Amikor ellátogatok ide, a magyar közösségeinkhez, otthon érzem magam. Vendégszeretet, testvériség fogad, érzem, hogy testvérükként, rendtársukként
szeretnek. És bárhonnan érkezik ide egy testvér, ugyanezt
tapasztalja.

mára fontos volt, hogy a zarándokútjaira magával vigyen
mindent, ami szükséges az
eucharisztia bemutatásához.
Központi jelentősége volt ennek, hiszen az eucharisztia
ünneplése az élő Úrral való találkozást jelentette számára.
forniában, Indiában sok hi- Az élettörténetében fontos jelenet az, amikor kiűzi egy
vatás ébred.
lányból az ördögöt, és ezt ép– 1125 férfi szerzetesünk pen a szentmise bemutatása
van és mintegy száz, szigorú
értelemben vett, klauzúrás
premontrei szerzetes nővérünk. A rendhez a zsámbéki
nővérekhez hasonlóan kötődő
nővérek pedig hetvenen vannak. Jelentős a növekedés a
kaliforniai
közösségben,
amely a csornai közösség alapítása, az 1948 után kivándorolt rendtársak egy csoportja
hívta létre Orange-ben. Indiában két nagy közösségünk
van, ezekben a legmagasabb a
rendtagok száma. Nagyon komoly szociális munkát végeznek, misszióik vannak az ország területén. Afrikában,
Kongóban is működik közösségünk, amely figyelemreméltó növekedést mutat. Július
végén jártam ott, válogatni
kell az ötven jelentkező között, ez nagyon nehéz feladat.
Fájdalmas volt, amikor azt
hitték, én mondom majd meg,
ki maradhat. Ott az államrend összeomlott, az Egyház
az egyedüli intézmény, amely
működőképes és vonzó a fiatalok számára. Vannak más
misszióink is Afrikában, de
közösség még csak Kongóban
alakult. A francia forradalom
utáni időben rengeteg hivatás után teszi: a leheletében még
ébredt Európában, akkor in- ott volt a szentáldozás, amit
dultak a missziók. XIII. Leó és elvégzett – mondja a történetaz őt követő pápák szívesen író. Vagyis az Úr tevékenykeküldtek misszionáriusokat a dett általa, maga Jézus űzte el
világ evangelizálására, de az ördögöt. Nagyon gyakorlaezek a missziók csak a máso- tias, realista módon élte meg
dik világháború után kezdtek az eucharisztiát: általa valóközösségekké válni. Afriká- ban az Úr vette át az irányítást
ban éppen fordított a helyzet: az élete felett. Az apostoli életa misszióból születik a közös- re nézve ez azt jelenti, hogy
ség, míg Európában a közös- nem annyira az apostoli köségekből születik a misszió. zösség volt a középpontban,
Van három közösségünk Bra- hanem az, hogy az Úr körül
zíliában, ott is sok a jelölt, de gyűltek össze, akivel az Eunem mindenki tart ki. Auszt- charisztiában találkoztak. Ő
ráliában is működik egy kis maga sokáig remete volt, de
közösség.
akkor is naponta mutatott be
szentmisét, akár többször is.
– A premontrei rendben kez- Korábban az eucharisztia napi
dettől fogva központi szere- bemutatása még nem volt jelpet tölt be a liturgia, az Eu- lemző, ez az ő idejében kezcharisztia. Mit jelent ez a mai dett változni, előremutatónak
számított ez a kötődése.
életükben?

– Igen, nagyon fontos számunkra a közösségi élet, a liturgia, a közös imádság. Ebben is nagy különbözőségek
mutatkoznak a közösségeink
között. Az Egyesült Államokban azt láttam, hogy egyszerűsítik a liturgiát, könnyen befogadható dalokat énekelnek
annak érdekében, hogy bevonják a híveket a szertartásokba. A másik irány éppen
az, hogy minél ünnepélyesebb, minél szebb legyen a liturgia – van, ahol éppen ez
vonzza az embereket. Magyarországon is különbségek
tapasztalhatók a szertartások– Milyen a premontrei rend ban, minden közösségnek
összetétele földrajzi szem- megvan a maga módja az ünpontból? Úgy tudom, Kali- neplésre. Szent Norbert szá-

– Hogyan lehet egy ennyire
összetett, szétszabdalódott
világban megélni a rend
egyik alapvető jellemzőjét,
az egységet?

követőjének, Hugónak a műve
volt. Norbert azt akarta, hogy
Szent Ágoston regulája alapján építsék fel az életüket: követői mind kanonokok, vagyis
klerikusok voltak, akik komolyan akarták megélni a szabályokat, s erre Szent Ágoston
regulája alkalmas volt.
Egy szerzetesrend karizmája szinte soha nem új találmány. Az egységről szólva

– Bizonyos szempontból
nagyon könnyű ez a szolgálat, mert a közösségek megszervezik a maguk életét.
Olykor akadnak nehézségek,
szükség van tanácsra, ki kell
jelölni egy irányt, és persze
előfordul olyan eset is, amikor egy közösség annyira
meggyengül, hogy nem képes megszervezni az életét.
Teendő van bőven. ÉszakAmerikában például nagyon
polarizált a társadalom, ezt
érezni a közösségekben és a
közösségek közötti kapcsolatokban is. Európában is törés
van Közép-Európa és Nyugat-Európa között, például az
Egyház és az állam közötti
kapcsolat kérdésében is.
Amikor ellátogatok közösségekhez, igyekszem nyitott
lenni, meghallgatni őket, nem
ítélkezni. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy mindenki
tisztában legyen azzal, milyen kulturális környezetből
jön, és ez milyen hatással van
rá. Én például szocialista vonásokkal bíró kereszténydemokrata közegből származom, és ez nyilván meghatároz. De nem a politizálás a
dolgom, hanem a premontrei
lelkületről és testvériségről
való gondoskodás.
– Szent Norbert lemondott az
udvari életről, és egyszerű
életmódot választott. Mit jelent ma a lemondás?

mindig beszélhetünk egy lelki
és egy konkrétan megélt valóságról, és ez nem csak a premontreiekre, hanem az egész
Egyházra és mindannyiunk
életére igaz. Közösségeinkben
megvan az apostoli élet, a javak megosztása, a közös étkezés, a rekreáció – igyekszünk
egy jól szervezett család életét
élni. Ugyanakkor a rend kezdettől fogva vállalta, hogy plébániákat működtet. Ezeken a
helyeken sokszor csak egy plébánosra volt szükség. Én belga
vagyok, a jelenlegi Belgium területén óriási távolságok voltak e helyek között. Nagyon
szép, hogy mégis egyetlen
rendről lehet beszélni, pedig
egymástól nagyon különböző
helyi közösségek léteztek és
léteznek, mégis megvan bennük az egység. Fontos, hogy
egyetlen premontrei közösség
se érezze úgy, hogy az ő életmódja az egyetlen igaz útja a
premontrei létnek. Tudnunk
kell értékelni a különbözőségeket, ez benne van a Szent
Ágoston-i regulában is. Közösségben lenni nem azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyanok vagyunk, nem egy
észak-koreai típusú, katonai
egységre van szükség. Olyan
egységet szeretnénk, amelyben mindenki önmaga lehet,
fejlesztheti a személyiségét, teret kap erre, anélkül azonban,
hogy elveszítené a közösségi
látásmódot.

– Szent Norbert különleges
alakja az egyháztörténelemnek, az is kérdéses, hogy az
alapítás teljesen az ő műve
volt-e. Prémontrében alapított
közösséget, előtte zarándokként szinte egész Franciaországot körbeutazta, északkeletről délre. Az ő korában többen is ezt tették: szó szerint értelmezték az evangéliumot,
mezítláb, egyszerű ruhában
járták a világot. Prémontré lett – Mit jelent egy ennyire küaz anyaház, ez vitathatatlan, lönböző közösségekből álló
de a rend megszervezése már rend elöljárójának lenni?

– Norbert korában a politikai életben az invesztitúra, a
császár és a pápa közötti küzdelem volt a legfontosabb kérdés. A kölni érsek, Norbert
feljebbvalója a császár pártján
állt, de aztán váltott, és a pápa
mellett foglalt állást. Norbert
válságba került, és végül a
prófétai, független, szabad
egyházat választotta. Ez azt is
jelentette, hogy a nép mellett
döntött. Sok helyi háború
dúlt, nem volt erős központi
hatalom, és a kis háborúk miatt az aratásra megérett gabona tönkrement, amit a nép, a
helyi földesurak és a helyi
egyházak mind megsínylettek. Összetett volt a helyzet,
ahogyan a mai világunk is
összetett. Norbert e bonyolult
viszonyok között hozott meg
fontos döntéseket: először is
azt, hogy szegényen él. Azt hiszem, nagyon egészséges politikai realizmus vezette a
döntéseiben.
Ugyanakkor
mindig az evangélium ösztönzésére cselekedett. Amikor az
életrajzát olvasom, azt látom,
hogy mindig következetesen
a nép mellé állt. Sok követője
lett mindenütt, mert a nép felismerte, hogy mellette áll. Ma
is azt tapasztalom, hogy elengedhetetlen az apátságok gazdasági életének megszervezése, fontos feladatunk felmérni,
hogyan élnek körülöttünk az
emberek. Olyan életmódot
kell kiépíteni, amely nemcsak
a közösség, hanem a régió javát is szolgálja. Ez meghatározó lépés az evangelizáció terén. Ebből a szempontból példaértékű a zsámbéki nővérek
élete. Fontos, hogy az oktatás
ne csak az elit számára legyen

elérhető, hanem az alacsonyabb sorban élők számára is,
hogy fejlődhessenek. A zsámbéki szakképző iskola és technikum lehetőséget ad a diákoknak arra is, hogy érettségi
vizsgát tegyenek és továbbtanuljanak. Olyan kezdeményezés ez, amely a nép helyzetéből indul ki, és a javát szolgálja. Ez nagyon lényeges szempont a közösségeink életének
megszervezésében. A premontrei lelkiség így intézményesül, és így szolgálja a fejlődést. Sok közösségünk évszázadok óta jelen van egy-egy
területen, részt vesznek a plébániai életben, gazdasági, nevelői feladatokat végeznek,
munkát adnak sok embernek,
és emellett átadják a lelkiséget
is. Az evangéliumból merítkező realizmusra van szükség.
– Ferenc pápa az évfordulóra
írt levelében megemlíti, hogy
Szent Norbert a béke apostola is volt. Hogyan élik meg
ezt a karizmát?
– Hogy mit jelent a béke
apostolának lenni, az a feudális háborúk korából érthető
meg, amelyek megnehezítették az emberek életét. Szent
Norbert a vitában álló, egymással szomszédos családok
összebékítésén munkálkodott.
A mai életünkben ez azt jelenti: közösségi szellemet vinni
oda, ahol élünk, kapcsolatokat
ápolni mindenkivel. Fontos
elkerülni mindent, ami miatt
egy csoport bezárkózik, és agresszívvá válik másokkal.
Senki nem mondhatja, hogy a
mi életmódunk a többieké felett áll, és mindenki másnak
minket kellene követnie. Volt,
aki a történelem során próbálkozott ezzel, de az ilyesmi soha nem végződött jól. Egy jó
premontrei közösség nemcsak
a polgármesterrel és a vállalatok igazgatóival találkozik,
hanem az özvegyekkel és a kirekesztettekkel is, mindenkivel. A másik tiszteletének kultúráját terjeszti, a kicsinyek
iránti tiszteletet. Olykor eluralkodik a vakság a szegényekkel való kapcsolatban is:
van, akit rokonszenvesnek
tartanak, és van, akit nem,
van, akiről úgy gondolják, a
saját hibájából került rossz
helyzetbe... Ez tarthatatlan álláspont.
– Mi az álma, terve a jövőről?
– A kulcskérdés Isten országa, ennek megvalósulását
szeretnénk, és ebbe az irányba
kell mennünk. Összetett teológiai fogalom ez: itt és most,
mindig jelenlévő és aktív,
csendes és alázatos erő, de valójában Isten országa az az
erő, amely mindent kormányoz. Ennek teljes megvalósulása az álom. Az Egyház ennek szolgálatában áll, és ennek az Egyháznak állunk a
szolgálatában mi. Az álmunk
tehát az, hogy Isten országának megvalósulásán munkálkodjunk.
Thullner Zsuzsanna
Fotó: Merényi Zita
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