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Adjunk teret,
ﬁgyelmet és időt
az Érkezőnek
Beszélgetés Kővári Magdolna SSS
központi elöljáróval
„Rá kell irányítanunk a ﬁgyelmet a teremtő Lélekre,
mert csak belőle merítve lehet Isten szíve szerinti, emberséges társadalmat létrehozni” – vallja Kővári Magdolna
SSS, akit idén augusztusban központi elöljárónak választott a Szociális Testvérek Társaságának XVI. Általános Káptalanja. Kővári Magdolna testvérrel a társaság történetéről, küldetéséről és a közeledő advent fő
üzenetéről beszélgettünk.
– A Szociális Testvérek Társasága az alapítás idején különleges
kezdeményezésnek számított. Mit kell tudni a történetéről?
– A Szociális Testvérek Társasága egyike azoknak a múlt
század elején létrejött, a világban szolgálatot vállaló közösségeknek, amelyek az új kánonjogi besorolásban az apostoli élet
társasága címszó alá kerültek. Különlegessége, hogy magyar
alapítású, és nagyon hamar nemzetközivé vált. Az is érdekességnek számít, hogy a központja nem Rómában, hanem Magyarországon van. Az alapító gondolat XIII. Leó pápa Rerum
novarum kezdetű enciklikája nyomán született, és a cél az
Egyház szociális küldetésében való részvétel volt.
(Folytatás a 9. oldalon)

Ne mást, Krisztust
vigyük el
az emberekhez!
Szinodális fórumot
tartottak Esztergomban
2. oldal

Virrasszatok
és imádkozzatok!
A Biblia üzenete advent
első vasárnapján
4. oldal

A gyermekek
nevelésének
megerősítése
Az Amoris laetitiacsaládévről
8. oldal

Fotó: Lambert Attila

A szeretet tanúi legyenek
A Magyar Szent Családot
és a mai családokat ünnepelték Székesfehérváron
A magyar szentek és boldogok emléknapján, november 13-án Spányi Antal
székesfehérvári püspök az első magyar
szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre – Fehérváron tisztelt
ereklyéinek jelenlétében imádkozott a
magyar családokért, hogy a szent királyi
család oltalmazza meg őket közbenjárásával.
Az egyházmegye megjelent papságával közösen bemutatott ünnepi szentmisében a főpásztor a hagyományoknak megfelelően idén
is ajándékokat adott át lelki-szellemi megerősítésül a plébániaközösségekből delegált családoknak.
Az ünnepen bejelentették, hogy elindult az
imádkozó családok honlapja a Székesfehérvári
Egyházmegyében.
A békességet, örömet és szeretetet sugárzó
család tanúságtétel a világnak – hangsúlyozta

– A nyolcvanas évek végétől kutatja Esterházy János életét.
Hogyan, milyen körülmények között került kapcsolatba vele, hiszen akkoriban szinte semmit sem tudtunk róla?

a megyéspüspök beszédében. – Fontos tanúságtevők mindazok, akik megélik az Isten
szándéka szerinti házasságot, az egy férfi és
egy nő kapcsolatából származó családi boldogságot.
(Folytatás a 8. oldalon)

Harmincéves a szombathelyi Karitász

Film:

Fotó: Mészáros Ákos
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A szombathely-szőllősi Jézus Szíve-templomot szabadtéri tárlat, tablók
sokasága veszi körbe: az egyházmegyei Karitász harmincéves fennállását
ünnepli, az elmúlt három évtizedet

Molnár Imre történész Esterházy Jánosról
Komáromban 2021. január 6-án, szentmise keretében
nyílt meg az Esterházy János-emlékév. Százhúsz évvel
ezelőtt született a mártír sorsú felvidéki politikus, akinek boldoggá avatása már elkezdődött. A közelmúltban
Molnár Imre történész szerkesztésében jelent meg az Isten szolgája Esterházy János. Emlékkönyv III. című kötet.

A boldogság titka
Nyolcvan közösség, nyolcszáz önkéntes
segítő keze és szíve valósítja meg a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász
Ősz Ilona ajándéka
a budatétényi plébániatemplomnak
sok száz segélyakcióját, megélve, hogy
Látogatás az Állambiztonsági iratok
az embert kell segíteni, nem csak a szükés történetek című kiállításon
ségét orvosolni. Fantázia, tetterő, lelkeGondolatok
Az utolsó párbaj
A zöld lovag
a Sportszerűtlen sportvilágról
sedés, jó szív formálta az elmúlt harminc év szolgálatát. Hálaadó jubileumra gyűltek össze a szombathelyi Jézus
ISSN 0133-1205
Szíve-templomban november 19-én a
2 1 0 4 8 Karitász önkéntesei.

Minden úgy van jól,
ahogy a Jóisten akarja

dokumentálják képekkel. Figyelemfelkeltő ez
a színes kavalkád, megállítja a járókelőket, és
betekintést nyújt számukra a harminc év emlékezetes pillanatain keresztül abba a valóságba, ahogyan a lélekkel, fantáziával átitatott
szeretet cselekedni tanít.
A templom padjait a Karitász piros színébe
öltözött sokaság töltötte meg a jubileumi ünnepen. A karzaton a segélyszervezet zászlói.
Az oltárasztal lábazatán fényképek, jelképesen
ott voltak azok is, akik elhunytak már, a jubileumon rájuk is emlékeztek. Ott láttuk Konkoly István püspököt, aki 1991-ben újraindította a segélyszervezet életét, Győrvári Edith-et, aki Tuczainé Régvári Mariettával az első
vezető volt a Karitász élén.
(Folytatás a 3. oldalon)

– Mondhatjuk, hogy Esterházy Jánost kitörölték az élet
könyvéből. A csehszlovákiai mírovi börtönben 1957-ben bekövetkezett halálakor még a holttestét sem adták ki a családjának. Hozzátartozói emigrációba kényszerültek vagy hazaköltöztek Lengyelországba, így azt sem tudták, hol vannak szerettük földi maradványai. Nem róhatták le a kegyeletüket halottjuk előtt, még titokban sem gyújthattak gyertyát a sírjánál. Én
a felvidéki Ipolyságban születtem,
az egyetemet Pozsonyban kezdtem
el, majd a hetvenes
években átjöttem az
anyaországba, és
Szegeden folytattam, végül Budapesten, az ELTE-n
diplomáztam. Sem
a középiskolai, sem
az egyetemi tanulmányaim
során
nem találkoztam
Esterházy János nevével. Otthon a
nagyapán mesélt
róla, nagy elismeréssel. Istennek hála, 1988-ban a Magyarságkutató Intézetbe kerültem, amely új intézményként az
Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) kezdte meg működését.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Másokkal együtt és mások szolgálatára vagyunk szabadok
Október 20-án délelőtt a Szentatya folytatta a Galata-levélről szóló katekézissorozatát: a keresztény szabadság
helyes felfogásáról, a tevékeny szeretetben kibontakozó,
másokat szolgáló szabadságról elmélkedett (vö. Gal
5,13–14). Beszédének elején arra a kisﬁúra utalt, aki felment hozzá a pódiumra, elbeszélgetett vele, és leült melléje. Alább Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását
olvashatják.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
Ezekben a napokban – a
Galatáknak írt levelet hallgatva – a hit szabadságáról beszélünk. De amikor ez a gyermek szabadon idejött és úgy
mászkált itt, mintha otthon
lenne, eszembe jutott, amit Jézus a gyermekek spontaneitásáról és szabadságáról mondott. Jézus így szólott: „Ha
nem lesztek olyanok, mint a
gyermekek, ti sem mentek be
a mennyek országába!”
Bátran kell az Úrhoz közelednünk, nyitottnak kell lennünk az Úr felé, nem szabad
félnünk az Úrtól: köszönöm
ennek a gyermeknek a tanítást, amelyet mindannyiunknak adott.
És az Úr segítse őt korlátoltságában, segítse őt növekedni, mert ezt a szívből jövő
tanúságtételt adta. A gyermekeknek nincs automatikus fordítója, mely a szívből az életbe
fordít: a szív megy a maga útján!
Pál apostol a Galatáknak írt
levélben szép lassan bevezet
bennünket a hit nagy újdonságába. Valóban nagy újdonságról van szó, mert nemcsak
az élet valamelyik aspektusát
újítja meg, hanem azt az „új
életet” ülteti belénk, amelyet a
keresztségben kaptunk. A keresztségben a legnagyobb
ajándékot kaptuk meg, azt,
hogy Isten gyermekei vagyunk. Mivel Krisztusban újjászülettünk, az előírások teljesítéséből álló vallásosságból
az élő hitre tértünk át, amely-

nek középpontja az Istennel
és a testvéreinkkel való közösségben, vagyis a szeretetben
van. A félelem és a bűn rabságából Isten gyermekeinek szabadságába léptünk át. Itt is találkozunk a szabadság szóval!
Ma megpróbáljuk jobban
megérteni, hogy az apostol
számára mi ennek a szabadságnak a lényege. Pál kijelenti,
hogy a szabadság egyáltalán
nem „ürügy a test számára”
(Gal 5,13): a szabadság ugyanis nem test szerinti, nem ösztönök, szeszélyek, önző vágyak szerinti szabados életmód, hanem ellenkezőleg, a
jézusi szabadság arra késztet
bennünket – írja az apostol –,
hogy „egymás szolgálatára”
álljunk (Gal 5,13). De hát ez
nem rabság? De igen, a krisztusi szabadságnak van egyfajta „rabságjellege”, olyan dimenziója, amely szolgálatra,
másokért való életre késztet
bennünket. Más szóval az igazi szabadság teljes mértékben
a szeretetben fejeződik ki.
Ismét az evangélium paradox voltával találkozunk: szabadok vagyunk a szolgálatra,
nem pedig arra, hogy azt tegyük, amit akarunk.
Szabadok vagyunk szolgálni, és ebből fakad a szabadság; abban a mértékben találjuk meg magunkat teljesen,
amennyire odaadjuk magunkat. Annyiban találjuk meg
magunkat teljesen, amennyiben odaadjuk magunkat,
amennyiben van bátorságunk
odaadni magunkat; az életet
akkor birtokoljuk, ha elveszít-

jük (vö. Mk 8,35). Ez maga az
evangélium.
De hogyan magyarázható
ez a paradoxon? Az apostol
válasza éppolyan egyszerű,
mint amilyen igényes: „a szeretet által” (Gal 5,13). Szeretet
nélkül nincs szabadság. Az
önző szabadság, az, hogy azt
teszem, amit akarok, az nem
szabadság, mert önmagába
fordul, nem termékeny. Krisztus szeretete az, ami megszabadított bennünket, és ismét
csak a szeretet az, ami megszabadít egy még nagyobb
rabságtól, egónk rabságától;
ezért a szabadság a szeretettel
növekszik. De vigyázzunk:
nem egy érzelmeskedésben
kimerülő szeretettel, nem a
szappanoperák hőseinek szeretetével, nem azzal a szenvedély fűtötte szeretettel, amely
csak azt keresi, amihez kedve
van, ami bejön neki, hanem a
Krisztusban látott szeretettel,
az önfeláldozó szeretettel: ez a
valóban szabad és felszabadító szeretet.
Ez az a szeretet, amely az
ingyenes szolgálatban ragyog
fel, mely Jézus példáját követi,
aki megmosta tanítványai lá-

bát, és azt mondja: „Példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogyan én cselekedtem veletek” (Jn 13,15).
Egymást szolgálni!
Pál számára tehát a szabadság nem azt jelenti, hogy „azt
teszünk, amit akarunk”. Ez a
fajta szabadság egy cél és viszonyítási pontok nélküli,
üres szabadság, cirkuszi szabadság: nem működik! Ürességet hagy ugyanis bennünk:
hányszor előfordult, hogy miután csak az ösztöneinket követtük, rádöbbenünk, hogy
nagy üresség maradt bennünk, és hogy visszaéltünk
szabadságunk kincsével, annak szépségével, hogy képesek vagyunk az igazi jót választani magunk és mások
számára. Csak ez a szabadság
teljes, konkrét, és ez helyez
bennünket a mindennapi valóságos életbe. Az igazi szabadság mindig felszabadít
bennünket, de amikor a „mihez van kedvem és mihez
nincs” szabadságát keressük,
akkor végül üresek maradunk.
Egy másik levelében, a
Korintusiaknak írt első levélben

az apostol azoknak válaszol,
akiknek téves elképzelésük
van a szabadságról. „Mindent
szabad!” – mondják ők. „Igen,
de nem minden használ” –
válaszolja Pál. „Mindent szabad, de nem minden szolgál
javunkra” – veti ellenük az
apostol. Majd hozzáteszi:
„Senki se a maga javát keresse, hanem a másét!" (1Kor
10,23–24). Ez a szabály arra,
hogy leleplezzünk bármilyen
önző szabadságot. Azok elé is,
akik hajlanak arra, hogy a szabadságot saját ízlésük szerint
értelmezzék, Pál a szeretet követelményét állítja. Egyedül a
szeretet által vezérelt szabadság szabadít fel másokat és
bennünket, az a szeretet,
amely tud meghallgatni anélkül, hogy magát a másikra
erőltetné, amely tud szeretni
anélkül, hogy kényszerítené a
másikat, amely épít és nem
rombol, amely nem használ ki
másokat saját kényelme érdekében, és jót tesz nekik anélkül, hogy saját hasznát keresné. Röviden: ha a szabadság
nem a jó szolgálatában áll – ez
a próba! –, ha a szabadság
nem a jó szolgálatában áll, akkor fennáll a veszélye, hogy
meddő lesz és nem hoz gyümölcsöt.
A szeretet által vezérelt
szabadság viszont a szegényekhez vezet, akiknek az arcán felismeri Krisztus arcát.
Így egymás szolgálata alkalmat ad Pálnak arra, hogy – a
galatáknak írva – egy távolról
sem másodlagos dolgot hangsúlyozzon: amikor arról a szabadságról beszél, amelyet a
többi apostol adott neki az
evangelizáláshoz, azt hangsúlyozza, hogy csak egy dolgot
kértek tőle: hogy ne feledkezzen el a szegényekről (vö. Gal
2,10). Érdekes!
Amikor a Pál és az apostolok közötti ideológiai harc

után megállapodásra jutottak,
mit mondtak neki az apostolok? „Menj csak, tedd a dolgodat, de ne feledkezz el a szegényekről”, vagyis prédikátori szabadságod legyen mások
szolgálatában álló szabadság,
ne önmagadat szolgáló szabadság, hogy azt csinálhasd,
amit akarsz.
Tudjuk azonban, hogy a
szabadság egyik legelterjedtebb modern felfogása ez: „Az
én szabadságom ott ér véget,
ahol a tiéd kezdődik.” De itt
hiányzik a kapcsolat! Ez egy
individualista látásmód.
Akik viszont megkapták a
Jézus általi felszabadulás ajándékát, nem gondolhatják,
hogy a szabadság abban áll,
hogy távol tartjuk magunkat
másoktól, hogy másokat csak
zavaró tényezőnek tartsunk
nem foghatják fel úgy az embert, mint egy zárt egészt, hanem mindig csak egy közösség részeként.
A társas dimenzió alapvető
a keresztények számára, és lehetővé teszi számukra, hogy a
közjóra, és ne csupán saját érdekeikre figyeljenek.
Különösen a mai történelemi korban kell újra felfedeznünk a szabadság közösségi
dimenzióját az egyéni helyett.
a világjárvány megtanított arra, hogy szükségünk van egymásra, de nem elég ezt tudni,
hanem mindennap a gyakorlatban is e mellett kell döntenünk, ezt az utat kell választanunk. Azt mondjuk és hiszszük, hogy a többiek nem akadályai szabadságomnak, hanem alkalmat nyújtanak arra,
hogy szabadságomat teljes
mértékben megvalósítsam.
Mert szabadságunk Isten szeretetéből születik, és a szeretetben növekszik.
Fordította:
Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

Ne mást, Krisztust vigyük el az emberekhez!
Szinodális fórumot tartottak Esztergomban
Erdő Péter bíboros, prímás szinodális fórumra hívta össze az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye plébánosait és a plébániai képviselőtestületek vezetőit november 20-ára, Esztergomba. A meghívásnak
közel kétszáz fő tett eleget a járványügyi előírások betartásával. A
Szent Adalbert Központban zajló megbeszélésen a főpásztor és a
meghívottak mellett jelen volt Mohos Gábor segédpüspök.
A találkozó a szinódusi imádság
és a Miatyánk közös elimádkozásával
kezdődött. A résztvevők ezután egy
rövidfilm segítségével megismerkedhettek a Hetvenkét Tanítvány
Mozgalom Család Munkacsoportja
által létrehozott Bízd rá magad! elnevezésű kezdeményezéssel, amely egy
katolikus segítő szervezetekből álló
szakmai hálón keresztül nyújt sokféle
segítséget az embereknek az élet bármely szakaszában és területén.
A tanácskozást Ádám Miklós biblikus tanár, a főegyházmegyei papi
továbbképzések referense vezette.
Az első előadó Gyetván Gábor, a budapest-kispesti
Nagyboldogaszszony-főplébánia plébánosa, a főegyházmegye katolikus iskolai főhatóságának (EKIF) vezetője volt. Előadásában a vasárnap megünneplésének kérdését járta körül Michael
White és Tom Corcoran Újraépítve.
Egy katolikus plébánia története című
kötetének tanulságai, illetve személyes tapasztalatai alapján.
Az előadó hangsúlyozta, a vasárnap az az alkalom, amikor a templomba érkezők leginkább találkoz-

nak az Egyház arcával. Ezért kiemelten fontos tudatosítani, hogy a pap,
a szentmiseünneplés vezetője,
egyúttal arca a plébániának, az Egyháznak. Nem mindegy, milyen a
megjelenése, a modora, megszólítható-e, és empátiával fordul-e az érkezők felé.
A legtöbb ember ezek alapján alkotja meg azt a képet, amit az Egyházról magában hordoz. Fontos,
hogy ezeket a szempontokat a pap
szem előtt tartsa, ezáltal tudatosítva,
mi a dolga és a szerepe. Elsősorban a
szentségek és szentelmények kiszolgáltatása, a többit pedig bízza a világi hívekre. Sokszor nem ismerjük fel,
mennyi rejtett értéket hordoznak
magukban a híveink. A legjobb példa erre a szentmise-közvetítések lebonyolítása volt a pandémia idején.
Az Egyház arcáról alkotott képhez hozzájárulnak azok az emberek
is, akikkel a plébániai ügyintézésre
és a szentmisére érkezők találkoznak. Ilyen például a sekrestyés, vagy
az irodista. Fontos figyelni arra is,
hogy a templomban jól működjön a
hangosítás, tisztaság legyen, és a li-

turgikus zene vonzza, ne pedig elijessze az embereket. A homília és a
szentáldozás utáni csend megtartása, a prédikáció hossza és a szentírási szakaszokhoz köthető magyarázat
is nagyon lényeges, ez mind hozzájárul a templomi ünnepléshez –
hangsúlyozta Gyetván Gábor.
A találkozó második része Erdő
Péter bíboros és a jelenlévők közötti
dialógus jegyében telt. Bevezető szavaiban a főpásztor megemlítette,
hogy az Újraépítve című könyv kapcsán két éve elindult egy hasonló
egyházmegyei fórum, melyet a
pandémia megakasztott. A szinódusi folyamat most új lendületet ad en-

nek, és a két folyamat számos ponton találkozik. A mostani tanácskozáson a liturgikus élet és a plébánia
missziós küldetése, a megújulás kerül a fókuszba – hangsúlyozta a bíboros.
Ezután papok és világiak részéről
is számos kérdés és hozzászólás
hangzott el, melyek pozitív visszajelzést adtak a nyitóelőadásra, illetve
plébániai tapasztalok alapján gazdagították a fórum témájával kapcsolatos dialógust. Válaszaiban a főpásztor hangsúlyozta: fontos szem előtt
tartanunk a Szentatya szándékát,
hogy a szinódusi folyamatban szólítsunk meg minden katolikust, azokat

is, akik eltávolodtak a templomtól, s
ezt mindig a katolikus hitérzékre
(sensus fidei) figyelve tegyük.
Erdő Péter arra bátorította a jelenlévőket, hogy plébániai szinten minden eszközt ragadjanak meg a találkozásra, és ennek eredményeképpen
készítsék el a választ a szinódusi
egyházmegyei kérdőívekre.
A bíboros a főegyházmegye sajátosságaira és a plébániai életre utalva felvetette, gondolkodjanak el a jelenlévők azon, szükséges-e, hogy a
jövőben a katekéták liturgikus avatásban részesüljenek, segíti-e ez a
közösségek életét. Kitért arra is,
hogy kezdeményezésére a Weiner
Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnáziumban kántorképző tanfolyam indul. A képzéshez kapcsolódhatnak a plébániákon
ehhez kedvet érző, tehetséges hívek
is. A főpásztor hangsúlyozta, a most
és a jövőben szerveződő találkozók
nem csupán fórumok, hanem a tapasztalatcsere helyszínei is. Végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy a
papok és a világiak szolgálatának,
valamint a szinódusi folyamatnak is
az a lényege, hogy ne mást, hanem
Jézus Krisztust adják és vigyék el az
embereknek. Ő álljon életünk és
missziónk középpontjában.
Kuzmányi István
Fotó: Tóth János/
Szent Adalbert Központ
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„Az Úr Lelke van rajtam”
Beöltözés és avatások a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban
Ünnepi szentmisén öltötték
magukra a reverendát november 20-án a győri Brenner János
Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves hallgatói. A harmadéveseket lektorrá, a negyedéveseket akolitussá avatta Veres András megyéspüspök, az ötödévesek pedig befogadást nyertek a szent
rendet felvevő jelöltek közé.
A szentmisén Reisner Ferenc rektor, Kálmán Imre prefektus, Bognár
István spirituális és Császár István
szombathelyi általános püspöki
helynök, valamint a kispapok szülőhelyének plébánosai koncelebráltak.
Ismerősen csenghet a kispapok
fülében Jézus utolsó vacsorán mondott biztatása: „Nem ti választottak
engem, hanem én választottalak titeket” (Jn 15,16). Minden keresztény
hivatást kap. Ahogyan Pál apostol
fogalmaz: az Egyház testében minden tagnak megvan a maga feladata
(vö. Róm 12,4). Az Egyházon belül
egészen sajátos hivatás a papi szolgálat. Ám a kiválasztás nem érdemeink alapján történik – fogalmazott
szentbeszédében Veres András megyéspüspök. Szent Ágostont idézve
így folytatta: A fafaragó nem a kivágott fatörzsnek örül, hanem már látja a szobrot, amit majd kifarag belőle. Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban ilyen a látása. A kispapok
a mai ünnepen is megerősítik Isten
hívó szavára adott igenlő válaszu(Folytatás az 1. oldalról)
A hálaadás szentmisével
kezdődött, a főcelebráns és
szónok Székely János megyéspüspök volt. Hosszú volt a
koncelebráló papok sora, hisz
a plébánosok fontosnak érezték, hogy elkísérjék az egyházközségükben szolgáló önkéntesek közösségeit. A jubilálókkal együtt ünnepeltek a
szomszédos Ausztria és Horvátország, a földrengést szenvedett Sziszek városának karitászképviselői, valamint Vas
és Zala megye politikai és társadalmi életének képviselői.
Az egybegyűlteket Fekete
Szabolcs Benedek, a Jézus Szíve-egyházközség plébánosa
köszöntötte. Elsőként megemlékezett mindazokról, akik
már nem lehetnek az ünneplők között, majd elmondta,
hogy a hálaadás napja egyben
adománygyűjtés alkalma is.
Itt van a templomban Horváth Miklós ötéves kisfiú, aki
egy barcelonai műtétre vár,
mely hozzá tud járulni ahhoz,
hogy a kis óvodás egyedül
tudjon mozogni. Székely János püspök bátorító ajándékot
adott át a kisgyereknek, és
adománygyűjtésre buzdított.
A megyés főpásztor köszöntőjében úgy fogalmazott,
a jubileum alkalom arra, hogy
hálát adjunk haminc év sok
szeretetcselekedetéért, a szeretet hosszú folyamáért. „A
világ már elfelejtette elmúlt
korok dúsgazdagjait, hatalmasait, de fennmaradt Cirenei
Simon, Veronika, Szent Márton, Szent Miklós és Szent Erzsébet neve. Olyan emberek
voltak, akik pazarlóan osztották szét életüket. Ők a példák
számunkra. Ma azért adunk
hálát, hogy a Karitász minden
megmozdulásával arról tesz
tanúságot, hogy lelkesen, fantáziával, tettel és igazsággal
szeressünk, így az Egyház hi-

kat. Az ember csak válaszolni tud Isten szerető hívására, ezért személyes
istenszeretet nélkül erre a szolgálatra nem lehet vállalkozni. A felismerés bizonytalansága miatt a válasz
bátortalan lehet. Ám erőt adhat az,
hogy Isten hívása határozott és viszszavonhatatlan, ő nem gondolja meg
magát.
A szentmise olvasmányában és az
evangéliumban is elhangzott: „Az
Úr Lelke van rajtam” (Lk 4,18). A kiválasztás a Lélek műve, de vajon
észrevesszük-e a Lélek szólítgatásait? Ezt is meg kell tanulni. Mindanynyian ismerjük az ifjú Sámuel történetét, aki éjszaka többször felkelti
Élit. Az idős pap is csak sokára isme-

ri fel, hogy Isten szólítja a gyermeket
(vö. 1Sám 3). Ez a szentírási rész arra
tanít bennünket, hogy meg kell tanulnunk felismerni Isten hívását.
A Lélek képes éretté, felkészültté
tenni a szolgálatra, ha készek vagyunk elfogadni az irányítását, ha
engedjük, hogy a Lélek begyógyítsa
a sebeinket, pótolja hiányosságainkat, és felerősítse jó képességeinket.
Istennek a kiválasztással célja van,
feladatot szán a kiválasztottnak. A
hívást nem önmagunkért kapjuk.
A papi szolgálatban is sokféle tevékenység akad, mindenki más karizmát kap. Akkor teszi boldoggá az
embert ez a szolgálat, ha az Istentől
kapott ajándékokat pazarlóan tudja

osztogatni. Nincs két egyforma ember, így a hivatások is különböznek.
Azért vagyunk sokfélék, mert sokféle a feladat is, amire Isten hív bennünket az Egyházban. A legfőbb

vatás ajándékának teljességét. Felszentelt papként Isten népének javáért fognak dolgozni, ám addig még
az építkezés hosszabb-rövidebb időszaka áll a papnövendékek előtt. Az

küldetés azonban az evangélium hirdetése.
Képzeljétek magatokat Jézus
helyzetébe ott, a názáreti zsinagógában. Bátran merjétek azt gondolni,
amit Jézus mondott: Ma beteljesedett
az Írás, amit az imént hallottatok. Az
Úr Lelke van rajtam. (vö. Lk 4,18–21)
– biztatta a kispapokat a főpásztor,
és hozzátette, majd a papság szentségében nyerik el mindannyian a hi-

elöljárókon és a plébánosokon kívül
a szülők is mellettük állnak, segítik
őket ebben, Isten népe pedig imádkozik értük.
Egyvalami álljon mindig előttetek: Az Úr Lelke van rajtatok, s vigyázzatok, hogy az Úr kegyelmét ne
vegyétek hiába! – zárta szentbeszédét Veres András püspök.
Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Németh Péter

A boldogság titka
Harmincéves a szombathelyi Karitász
telességének legnagyobb bizonyítékát adja.
Homíliájában a mindössze
huszonnégy évet élt Szent Erzsébet életéről tanított a püspök.
Mi volt boldogságának titka? Semmiképpen sem a
gondtalan élet. Hiszen számtalan tragédiát kellett átélnie.
Négyévesen
Wartburgba
küldték, elszakították otthonától, szüleitől. Vadidegenben
nőtt fel. Átélte anyja meggyilkolását, majd annak a halálát,
akihez feleségül adták. Felmerült, hogy nincstelenül visszaküldik hazájába. A türingiai
udvar soha nem tudta befogadni, és mikor el kellett szenvednie férje, Lajos halálát, kidobták a kastélyból – sorolta
Székely János az Erzsébetet
ért nehézségeket. Erzsébet élete azonban boldog és teljes
volt – szögezte le a főpásztor,
majd a következőkben ennek
a titkát fejtette ki.
A legfontosabb a tiszta
szív, mely az egyenes úton
tartotta Erzsébetet egy életen
át. Látta élete igazi célját, ezért
nem keserítette meg semmi.
Elsősorban Isten országát és
annak igazságát kereste: tudta, szeretnie kell, és nagylelkűnek kell lennie. Férje, Lajos
is tiszta szívű ember volt, aki
szerette a feleségét, amit Erzsébet lángoló szívvel viszonzott. Tudott és akart szeretni,
nagy szívvel, pazarló szívvel
élt. Kórházat és menhelyet hozott létre, személyesen látogatta a betegeket. Saját kezével segített, nem zavarta a szegénység szaga. Erzsébet
imádságos ember volt, éjszaka
is felkeltette magát imára. Ez

volt számára az élet forrása,
nap mint nap ebből merített.
Erzsébet boldog volt, ezért sugárzott az élete. Soha nem
szakadt el a realitástól, hanem
ennek mentén találta meg a
boldogságot. Életpéldája követésére buzdított Székely János.
A jubileum a visszatekintés
alkalma is. Kiss László, a körmendi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom plébánosa, az
egyházmegyei Karitász lelkivezetője a harminc év emlékezetes pillanatait, a szeretetszolgálat fejlődésének állomásait mutatta be. Szavai által
megelevenedtek a karitászos
élet mindennapjai.
A segélyszervezet három
évtizedét dolgozza fel a jubileumra kiadott, képekkel gazdagon illusztrált kötet is.
A karitászélet harminc csoporttal indult 1991-ben a
Szombathelyi Egyházmegyében, mára a több mint nyolc-

van közösség nyolcszáz tagot
számlál. A segélyszervezet
mintegy ötvenezer rászorulót
támogat, folyamatosan figyelemmel kíséri Vas és Zala megye legszegényebbjeit. Kihaló
falvak megüresedő plébániáiba visz életet azáltal, hogy
2010 óta Kríziskamra néven
négyszáz megváltozott munkaképességű embernek ad
munkát és közösséget a plébániaépületekben, valamint a
kertekben telepített gyümölcsészetekben.
A Karitász 1993 óta jelen
van kárpátaljai missziós feladatokban, és Ausztriával partnerségben folytat segélyakciókat. Szombathelyi boltjába a
magányos emberek nemcsak
vásárolni járnak, hanem találkozni, beszélgetni is. 1992 óta
tartanak kapcsolatot Horvátországgal – egyik kiemelkedő
példája volt ennek a tavaly év
végi földrengést követően
nyújtott támogatás. Jelen van-

nak a kórházakban, a családsegítésben. Kiemelt terület számukra a pszichiátriai és szenvedélybetegek támogatása, az
1993 óta működő RÉV, az 1999
óta működő Hársfa-ház révén
immár tíz helyszínen. Híres a
nardai ifjúsági táboruk, ahol
huszonhat éve a nyár szinte
minden hetében fogadják napközis jelleggel a gyerekeket. Újdonságaik közé tartozik a Castellum Teaház az ölbői gyümölcsészet gyógyteáival, valamint a szombathelyi Fairplay
kávéház. De jelen vannak a
cigánypasztorációban, és mindenütt észreveszik, hol kell segíteniük.
Kiss László azt fogalmazta
meg, mindez nem valósulhatna meg, ha nincsenek azok a
százak, „azok a világ szemében bolondok”, akik nem önmegvalósítást keresnek, hanem képesek elveszíteni életüket Krisztusért. Ők megértették a legfontosabbat, és arra
áldozzák életüket, hogy Krisztushoz tartozzanak, és hozzá
vezessék el az embereket.
Krisztus szeretete sürgeti
őket, hogy a jót tegyék. Krisztus az erőforrásuk, mert azt a
szolgálatot, amit ők végeznek,
hogy nyakukba veszik mások
gondját-baját, nem lehet hobbiból végezni.
„Család vagyunk, tudunk
együtt örülni és sírni, vitatkozni, akár egymásra megorrolni is, és tudunk ünnepelni, kirándulni, zarándokolni,
egymást segíteni. Aki végiglapozza a jubileumi kiadványt,
élményekkel teli harminc évbe tekinthet be.”
A jubileum köszönetnyilvánítással folytatódott. Elsőként

megajándékozták a Caritas
Hungarica díjazottjait. Majd
az egyházmegye díjazottjai
következtek. Székely János
püspök és Harangozó Bertalan kormánymegbízott adta át
az elismeréseket. Méltatták az
önkénteseket, a munkatársakat, a Karitász tevékenységét
támogató vállalkozókat. Majd
a jubiláns plébániai közösségek következtek, emléklapot
vehetett át minden harmincéves plébániai csoport.
Hosszú volt a köszönetmondások sora. Mindez megmutatta, mennyi ember elkötelezett munkája révén valósul meg az a gazdagság, ami a
Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász
életét
jelenti.
Tuczainé Régvári Marietta
könnyeivel küzdve mindenkinek tudott mondani valami
igazán személyeset. Méltató
szavak hanzottak el, együtt
megélt történeteket idéztek
föl, ahogy mindez csak egy
egymást szerető, egymást jól
ismerő, egymást nagyon értékelő családban lehetséges.
Végül Székely János a vezetőnek mondott köszönetet:
„Püspöktársaim irigyelnek,
mert nálunk van a leglelkesebb, legjobb karitászszervezet. Valóban, a Szombathelyi
Egyházmegye fő műve a szeretetszolgálat, Konkoly István
valóban ráérzett a Szentlélek
indíttatására, amikor az azóta
elhunyt Győrvári Edithet és
Tuczainé Régvári Mariettát állította a szervezet élére. Hatalmas keresztény fantázia, tetterő, lelkesedés, jó szív vezette
és vezeti munkájukat. Az
egész egyházmegye nevében
köszönöm mindezt.” A főpásztort követően a munkatársak, az önkéntesek nevében
is köszönetet mondtak vezetőjüknek. A jubileum szeretetvendégséggel fejeződött be.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Virrasszatok és imádkozzatok! Az Eucharisztia ünneplése 114/2.
Lk 21,25–28.34–36

A Te Deum laudamus kezdetű himnusz milánói változatának megértéséhez tisztáznunk
szükséges annak forrását. A keleti nagy doxológia szövegét (gör.: Hé megáli doxología) a Horológion, illetve az Irmológion tartalmazza, és a
reggeli istentisztelet részét képezi.
A Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére.
Ámen! szavakat követően imádkozza a közösség: Mindennap áldunk téged, és dicsérjük nevedet
örökké és mindörökké. Add urunk, hogy e napon
minden bűntől megőrizzük magunkat! Áldott vagy
te, Urunk, atyánk Istene! Dicséretes és dicsőséges a
te neved mindörökké. Ámen. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amint tebenned bíztunk! Áldott
vagy te, urunk, taníts meg minket igazságaidra! (…)
Ahogyan tudjuk, az ősi keleti liturgiák közül
Addáj és Mari keleti szír liturgiája már ismeri a
doxológiát. Az Apostoli Konstitúciók (VII. 47.)
szintén említi a reggeli imádság részeként (Franz
Xaver von Funk, Didascalia et Constitutiones
apostolorum, Paderborn, 1905, 454–457.).
A nagy doxológia két részből áll. Az első
Lukács evangélista szavaival veszi kezde-

tét (vö. Lk 2,14), és a Szentháromság személyeit megszólító könyörgésekkel folytatódik.
A második rész már kevésbé örömteli, és ahogyan a Te Deum laudamus kapcsán már megjegyeztük, zsoltáridézetek egymáshoz illesztésével van dolgunk, de nem minden logika nélkül. A második részt bűnbánati szomorúság
jellemzi, és a bűnök bocsánata, a megtisztulás
iránti vágy hatja át, viszont annyira teljes és
önmagban zárt egység, hogy nem igényel további kiegészítést.
Akár a Te Deum laudamus korai változatáról
legyen szó, amelyben a közösség kérte pásztorát, hogy vezesse nyáját az örökkévalóság örömébe – ezzel zárult a korai forma –, akár a keleti reggeli imádság nagy doxológiájának könyörgő részével való kiegészítéséről, akár a
ma ismert és énekelt formájáról, mindenképpen elmondhatjuk: olyan alázatos könyörgésről beszélhetünk, amely átvezet a 26–29. versek bűnbánó és bizakodó sorainak megértésébe.
Sztankó Attila

sáig, ezért szükséges, hogy türelmesek legyünk a csapásokban, és kitartóak a teljes élethez vezető úton. Mivel nem tudjuk, mikor jön
el az Úr, ezért az evangélium óva int bennünket a lazítás veszélyétől, amikor látszólag minden a legtökéletesebben zajlik a mindennapi
életben. Ébernek kell maradnunk, imádkoznunk, erőt kérnünk akkor is, ha csapásokat
szenvedünk, mert a bajok megkeményíthetik
a szívünket, elvonhatják a figyelmünket, és
meggátolhatnak abban, hogy örömteli lélekkel
várakozzunk rá, aki az irgalmasság és az új
élet.
Az evangélium szavai vigasztalást jelentenek mai megpróbáltatásaink közepette: „nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok”. Nagy szükségünk van
erre a vigasztalásra, hiszen testi egészségünket
a járvány fenyegeti, lelki egészségünket a közömbösség és a fásultság kezdi ki. A Szabadító
érkezése, ha imádságban virrasztva talál, felszítja lelkesedésünket, és új energiákkal tölt fel
bennünket. Szent Pál szavai a szentleckében
arra bátorítanak, hogy Krisztus eljövetelére kéA HÉT SZENTJE
szülve gazdagodjunk az Úr szeretetében, legyünk állhatatosak az imádságban és a jó cselekedetekben. Éljünk továbbra is Istennek tetsző életet, hogy előrehaladjunk Isten ismeretében!
Kérjük az Urat, adjon szívünkbe szent elhaNovember 30.
tározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő
Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson
Szent János elbeszélése szebennünket országában, és mindnyájan együtt rint András egyike annak a két
örvendjünk a boldog örökkévalóságban!
tanítványnak, akik először követték Jézust. Kezdetben KeTernyák Csaba érsek resztelő János tanítványai közé
tartozott, de amikor meggyőződött róla, hogy Jézusban
megtalálták a Messiást, hozzá
GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG
csatlakozott. Ezért vitte el Jézushoz a testvérét, Simon Pétert is (Jn 1,35–42).
A Márk-evangélium szerint
Jézus maga hívta meg SimonA
szentáldozás
utáni Eucharisztia tartja össze. Már medben”. Az istenfélelemről nal és Zebedeus fiaival, Jakabekténia, vagyis könyörgésso- Antiochiai Szent Ignác (110) van itt szó, mint ahogy a bal és Jánossal együtt a Galilerozat végén található egy megírta, hogy „ahol az Eucha- szentáldozásra hívó felszólí- ai-tó partján (1,16–20; vö. Mt
csendes papi ima. Az első ké- risztia, ott van az Egyház”. tásban is elhangzott. Vagyis 4,18–22). András jelen van,
arról az összeszedett, vallásos amikor Péternek, Jakabnak és
rés hálaadásra szólított fel, az
jámborságról, amely közel Jánosnak az utolsó időkről beimádság pedig a hálaadás
visz bennünket Istenhez, nem szél Jézus az Olajfák hegyén
gondolatával kezdődik, így
pedig eltávolít tőle. A harma- (Mk 13,3), és Fülöppel ő viszi a
szépen egybecseng a kettő. Ez
dik kérés egészen közvetlen, pogányokat Jézushoz az utolsó
utóbbi azonban immár nem
amikor így fordul az Úrhoz: napokban (Jn 13,22).
felszólító, hanem kijelentő
Megőrzés,
„őrizd meg életünket”. FonAz apostolok szétválása
módban szól: „Hálát adunk
tos, hogy „e mai napon is” – után András Kisázsia tartoneked, emberszerető Urunk,
megmentés
amikor a szentáldozásra mél- mányában a Fekete-tengertől
lelkünk jótevője.” Rögtön hozés üdvözítés:
tatott – az élet Uraként meg- délre fekvő vidéken, Thrázá is fűzi, miért történik ez a
egy és ugyanazon
őrizze életünket. De ennél kiában és Görögországban
hálaadás. Azért, mert „e mai
fogalom. S ehhez
sokkal lényegesebb az, hogy hirdette az evangéliumot. Biznapon is méltattál bennünket
az örök életbe juttasson ben- tosnak látszik a hagyománymennyei és halhatatlan titkamár csak az kell,
nünket. Megőrzés, megmen- nak az adata hogy ’60-ban az
idra”. Ez ismét egybecseng az
amit a negyedik kérés
tés és üdvözítés: egy és achaiai Petra városában keekténia szövegével, ami ott
tartalmaz: „biztosítsd
ugyanazon fogalom. S ehhez resztre feszítették. Keresztjébővebb volt: a „szent, legtiszlépteinket”
már csak az kell, amit a ne- nek szárait nem derékszögtább, halhatatlan, mennyei,
gyedik kérés tartalmaz: „biz- ben, hanem átlósan ácsolták,
elevenítő és félelmetes” titkok
tosítsd lépteinket”. A zsoltá- ezért nevezik András-keresztnek ezt a forEreklyéit a 4. századtól Konstantinápolyban
vételéért kellett hálát adni. Itt
őrizték, 1208-ban erőszakkal vitték át Amalcsak két jelző szerepel az Eu- Másrészt azért is halhatatlan, ros szavai köszönnek itt visz- mát.
A legenda szerint miután megfeszítették, fiba. II. Pius pápasága idején, 1462-ben a fejet
charisztiára vonatkoztatva: mert nekünk a kegyelem ré- sza, melyeket az első imaórá„mennyei és halhatatlan”. Be- vén halhatatlanságot közvetít: ban is naponta imádkozunk: két napig függött András a fán, és maga tartot- Rómába vitték. 1964-ben, a keleti és nyugati
láthatatlan távlatok nyílnak. „Ez a mennyből alászállott ke- „Irányítsd léptemet ígéreted ta vissza az embereket attól, hogy levegyék. A egyház kiengesztelődésének jeleként a pápa
„Mennyei” az Eucharisztia nyér, aki ebből eszik, nem hal szerint, hogy a bűnnek ne le- harmadik napon véget értek kínjai. Halála pil- átadta a konstantinápolyi pátriárkának, és Petgyen hatalma felettem.” (Zsolt lanatában csodálatos fény ragyogta körül, és rába, vértanúsága helyére került vissza.
szent kenyere, amint maga az meg” (Jn 6,50).
A hálaadás után az imád- 119,133)
Ünnepét a naptárak november 30-ra teszik.
Krisztus hűséges vértanúja látta, hogy dicsőséÚr mondta az eucharisztikus
Ivancsó István gében jön el érte az Úr.
Rómában a 6. század óta ünneplik.
L. K.
beszédben: „Én vagyok a ság négy kérést is tartalmaz.
mennyből alászállott élő ke- Igen, ilyenek vagyunk.
nyér” (Jn 6,51). Illetve: Az emelkedett pillana„Atyám adja nektek az igazi tokban is Urunk elé tárDECEMBER 2., CSÜTÖRTÖK
NOVEMBER 28., ADVENT 1.
mennyei kenyeret. Mert az az juk kéréseinket. De VASÁRNAPJA (Marchiai Szent
(Melinda, Aurélia, Vivien) – Iz 26,1–
Isten kenyere, aki alászáll a nem baj, itt ezt nyugod- Jakab, Stefánia) – Jer 33,14–16 (Isten
6 – Mt 7,21.24–27.
mennyből és életet ad a világ- tan megtehetjük. Az el- elküldi a Messiást, aki Dávid nemDECEMBER 3., PÉNTEK – Xanak” (Jn 6,32–33). Majd, hogy ső kérés így szól, bár a zetségéből születik.) – 1Tessz 3,12–4,2
véri Szent Ferenc áldozópap emmindenki megértse, világosan pap csak csendben (Krisztus eljövetelére erősítse meg
léknapja (Olívia) – Iz 29,17–24 – Mt
megmondta: „Én vagyok az mondja: „igazgasd ös- szívünket az Úr.) – Lk 21,25–28.34–
9,27–31.
élet kenyere” (Jn 6,35). Miután vényeinket”. Bizony, 36 (Elközelgett a ti megváltásotok.) –
DECEMBER 4., SZOMBAT –
pedig a szentáldozásban meg- életünk kanyargós út- Zsolozsma: I. zsoltárhét – ÉnekDamaszkuszi Szent János áldozópap és
kaptuk őt, valóban „méltóan” ján szükség van arra, rend: Ho 2, ÉE 501, ÉE 413, Ho 2 – ÉE 3, 4, Ho 133 – ÉE 503, Ho 6 egyháztanító vagy Szent Borbála szűz és vértanú emléknapja (Barkell hálát adnunk az Úrnak. A hogy Jézus rendezze – ÉE 10.
bara) – Iz 30,19–21.23–26 – Mt 9,35 – 10,1.6–8.
másik jelző alapján az Eucha- nekünk a „szűk ösDECEMBER 5., ADVENT 2. VASÁRNAPJA (Vilma, Csaba,
NOVEMBER 29., HÉTFŐ (Ilma, Taksony, Filoména) – Iz 2,1–
risztia kenyere „halhatatlan”. vényt” (Mt 7,14), mert 5 – Mt 8,5–11.
Sába, Sebő) – Bár 5,1–9 (Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten
Egyrész azért, mert – amint ez vezet az üdvösségNOVEMBER 30., KEDD – SZENT ANDRÁS APOSTOL ÜN- népét.) – Fil 1,4–6.8–11 (Legyetek tiszták és feddhetetlenek Jézus KriszJézus parancsolta: „Ezt csele- be. A második kérésnél NEPE (Andrea, Andor) – Róm 10,9–18 – Mt 4,18–22.
tus jövetelének napján.) – Lk 3,1–6 (Minden ember meglátja az Isten
kedjétek az én emlékezetem- fontos a helyes értelmeDECEMBER 1., SZERDA (Elza, Blanka, Natasa) – Iz 25,6–10a üdvösségét.) – Zsolozsma: II. zsoltárhét – Énekrend: Ho 8 – ÉE
re” (Lk 22,19) – a világ vége- zés, ugyanis így szól: – Mt 15,29–37.
507, 413, Ho 8 – ÉE 8, Ho 133 – ÉE 503, Ho 6 – ÉE 10.
zetéig fennálló Egyházat az „erősíts meg a te félel-

Advent első vasárnapja, az új egyházi év
kezdete minden esztendőben alkalmat ad arra, hogy megújított lendülettel folytassuk
Krisztust követő életünket. Ebben segítenek
bennünket a vasárnapi szentmise imádságai
és olvasmányai is, amelyek az ősi ígéretek beteljesedéséről szólnak. Jövendölésével Jeremiás próféta az ószövetségi választott népet készítette fel a Messiás első eljövetelére. „Júda
szabadsága” és „Jeruzsálem biztonsága” a boldog messiási időkre utal, amikor majd a béke
fejedelme uralkodik. A választott nép hosszú
adventje Jézus Krisztus születésével beteljesedik mindazok számára, akik hittel befogadják
őt, és Isten új népének tagjai lesznek.
A mai liturgiában ugyanakkor új ígéretekről is szó van, amelyek Krisztus második eljövetelére vonatkoznak. Lukács evangéliuma ezért
nem csak a korabeli keresztényekhez szól, hanem minden idők keresztényeihez, akik az Úr
hitében élnek a világon. Mindenkinek mondja:
„Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül,
hogy (…) megállhassatok az Emberfia színe
előtt!” Szavai a vigasztalás és a remény szavai
az élet megpróbáltatásai és nehézségei között.
Azok az evangéliumban leírt félelmetes események, amelyek az embereket nyugtalansággal töltik el, nekünk, Krisztus követőinek annak jelei lesznek, hogy közeleg az üdvösség
órája. Minden viszontagság között, bármilyen
fájdalmasak legyenek is azok, képesek leszünk
felfedezni az érkező Urat, akinek eljövetele a
megváltás hajnala és egy új korszak kezdete.
Nem ismerjük eljövetelének sem a napját, sem
az óráját. A történelem hosszú ideig tart, egészen Isten országának végleges megvalósulá-

Szent András

A Szent Liturgiáról (48.)
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Minden úgy van jól, ahogy a Jóisten akarja
Beszélgetés Molnár Imre történésszel Esterházy Jánosról
(Folytatás az 1. oldalról)
A feladatom a csehszlovákiai magyarság múltjának kutatása volt. A két háború közötti régi felvidéki lapokat nézegetve feltűnt, hogy szinte
minden újság első vagy második oldalán találkozom a nevével. Ekkor döbbentem rá,
hogy egy olyan emberről van
szó, aki egész életében a nemzetét és az Egyházát szolgálta,
miközben arra törekedett,
hogy békesség legyen a különböző nemzetiségek között.
Politikai munkásságát a rabság tizenkét esztendeje követte, élete utolsó szakaszában
kommunista börtönökben kellett szenvednie. Erről évtizedeken keresztül csak az emigráns lapokból szerezhetett tudomást az ember. Mivel az
OSZK-ban dolgoztam, hozzáférhettem ezekhez is, így ismertem meg a bebörtönzésének körülményeit.
– Esterházy János mindössze
négyesztendős volt, amikor
magyar származású édesapja
meghalt. A ﬁához intézett
utolsó kívánsága az volt, hogy
legyen jó hazaﬁ és jó keresztény. A három gyermeket, Jánost, a nővérét, Lujzát és a húgát, Máriát ezután az édesanyjuk nevelte, akinek közismert
volt a szociális érzékenysége.
Mindez alapvetően meghatározhatta Esterházy életútját.
– Hogy egészen pontosak
legyünk, édesapja utolsó mondata, amely egész életét végigkíséri mementóként a szívébe
írva, így hangzik: „Legyél, fiam, mindig jó magyar!” Ehhez
teszi hozzá az édesanyja a
Lengyelországból hozott értéktartományt: „Legyél mindig jó keresztény!” Esterházy
politikai pályafutásában ez a
két pillér, a kereszténység és a
magyarság az irányadó. Híres
idézete: „Egyet kérek tőletek:
szívünk-lelkünk nagy kincsét,
nemzeti öntudatunkat és
Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől,
egy pillanatra sem. Ápoljuk,
őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, amelyet senki el nem vehet, s amelynek
varázslatos ereje átsegít a legnehezebb megpróbáltatásokon
is.” Ez a szülői örökség tehát
program nála, másrészt zsinórmérce, amitől soha nem
tért el. Mondhatjuk, hogy az

Esterházyak történelmi hagyományát viszi tovább, de mindaz, amit Esterházy Jánosban
tisztelünk, a lengyel édesanyja
oltotta a szívébe-lelkébe.
– Mire gondol?
– Az édesanyja harmincéves, amikor megözvegyül. A
férje halála után nem költözik
vissza Lengyelországba. Itt,
idegen földön neveli fel a három félárva gyermekét, előbb
a történelmi Magyarországon,
majd Csehszlovákiában, ahol
csak rosszat tapasztal a hatalom részéről. Esterházy János
a lengyel és a magyar nemzet
legnemesebb értékeit és örökségét éli meg és viszi tovább
élete során.
– A három testvér mindig
összetartott,
számíthattak
egymásra. Esterházy János
nővére, Lujza 1946-ban Párizsba menekült, és mindent
elkövetett, hogy felhívja a
Nyugat ﬁgyelmét öccse tragikus sorsára. Mária a bebörtönzött ﬁvére közelében maradt, noha lengyel férje révén
Lengyelországba távozhatott
volna. Mindvégig látogatta a
testvérét, kérvényeket írt a
hivatalos szervekhez a kiszabadulása érdekében.
– Egy lengyel író a modern
Antigonénak nevezte Máriát.
Lujza az első tizenkét évben
segítette János politikai tevékenységét. Rendkívül művelt
nő volt, a kortárs katolikus
publicisztika igazából máig
fel nem fedezett, kiemelkedő
alakja. A 2006-ban boldoggá
avatott Salkaházi Sárával
együtt építette a katolikus nőmozgalmat, szociális intézményeket hoznak létre a Felvidé-

Egy év kihagyás után idén ismét ﬁatalokkal
telt meg a győri Szent Imre-templom. November 6-án több mint százötven győri és
Győr környéki ﬁatal vett részt a 14. alkalommal, ezúttal „Légy vidám és tedd a jót” mottóval megrendezett Győri Katolikus Ifjúsági
Találkozón.

ken. Később Salkaházi Sára átjön az anyaországba, Lujza
marad, és támogatja az Országos Keresztényszocialista Párt
nőtagozatát, szociális programokat hajtanak végre a háború idején is. Emellett segíti a
tanácsaival a pártelnök és parlamenti képviselő öccsét, Jánost, időnként ő fogalmazza a
beszédeit is. Védőangyalként
áll mellette. Lujzát 1945-ben
deportálják, s amikor a táborból szabadul, rövidesen elhagyja Csehszlovákiát. A háború alatt Esterházy János üldözött zsidók, csehek, szlovákok, lengyelek százainak segít
a szökésben. A Gestapo körözi, a nyilasok letartóztatják. A
szovjet csapatok bevonulását
követően internálják, de rövid
idő után szabadon engedik.
Ekkor tárgyalásra bejelentkezik a belügyi kormánybiztoshoz, Gustáv Husákhoz, és
szóvá teszi a magyarok üldözését. Husák átadja őt a szovjet állambiztonságiaknak, akik
a Szovjetunióba hurcolják. Ott
elítélik, és a Gulagra kerül.
Ezzel megkezdődik szenvedésének tizenkét esztendeje. Ekkor áll mellé a húga, Mária,
aki olyan, mint a bibliai Veronika: nem csupán segíti, hanem vele együtt szenved,
compassio zajlik a szemünk
előtt. Mária szenvedését az is
tetézi, hogy bár mindent megtesz a bátyja kiszabadításáért,
büntetése enyhítéséért, teljesen tehetetlen a kommunista
hatalommal szemben.
– Mivel magyarázható, hogy
Esterházy Jánost, aki egész
életében nemcsak hirdette,
de meg is élte a krisztusi szeretetet, és soha nem tett különbséget magyar, szlovák és
zsidó között, sem Szlovákiá-

ban, sem Csehországban nem a szívében már politikusként,
közéleti szereplőként is.
rehabilitálták még?
Krisztus útjára akar lépni, és
– Jogi és politikai akadálya ez a krisztusi út a második tiis van ennek. Esterházyt a zenkét évében olyan kézzelnépbíróság 1947-ben nyilvání- fogható módon van jelen,
totta háborús bűnösnek és ítél- hogy sorsában szinte azonote el. Csehszlovákiában 1945 sul Krisztussal, az ő kálváriáés 1947 között működtek a ját járja. 1945-ben, amikor felnépbíróságok, amelyek a há- ismeri, hogy nem folytathatja
borús bűnösök elítélésére jöt- korábbi útját, barátai, rokonai
tek létre az úgynevezett retri- kérlelik, hogy szökjön Nyubúciós törvények alapján, a gatra, de ő nem megy, mert
nürnbergi törvényszék utasí- úgy érzi, ott elveszítené öntására. Csehszlovákiában, s magát. Megtehetné azt is,
így a mai Szlovákiában is tör- hogy átmenekül az anyaorvény mondja ki, hogy az 1945 szágba, de inkább marad. Ebés 1947 között a népbíróságok ben a létkereszteződésben
által hozott ítéletekkel szem- olyan utat választ, ami felfelé
ben nem lehet fellebbezni. A vezet, Isten felé. Ezen az úton
rendszerváltozás után a reha- történnek meg vele azok a
bilitációs felülvizsgálatokat csodák és kegyelmek, melyek
így csak 1948 februárjától, a révén Krisztussal azonosuló,
kommunista hatalomátvétel- Krisztust hordozó emberré
től rendelték el, csupán ettől válik. Édesanyja egyik feljegyaz időponttól kezdve lehet fe- zéséből tudjuk, hogy a fia a
lülvizsgálni a pereket. Ennek a hét minden napján felajánlja
törvénynek a megváltoztatá- imáit és szenvedéseit valakisához politikai akaratra lenne ért, vasárnap, az Úr napján
szükség, a parlamentnek két- pedig jótevőiért és ellenségeiharmados többséggel kellene ért imádkozik, azokért, akik
megsemmisítenie egy alkot- ilyen helyzetbe juttatták.
mányos törvényt. Ez a politi- Csókay András professzor fokai akarat sajnos ma hiányzik galmazott úgy egy előadásáSzlovákiában. Csehországban ban, hogy ez a kereszténység
pedig azt mondják, a Szlovák csúcsa. Halála előtt, a GolgoNemzeti Bíróság ítélte el Ester- tán Krisztus is imádkozik elházy Jánost, a törvény meg- lenségeiért. Korábban paváltoztatása tehát az ő dolguk. rancsba adja, hogy szeressétek
ellenségeiteket, a kereszten
– Meggyőződése, hogy Krisz- pedig azt kéri: „Atyám, botus nélkül nem lehet értel- csáss meg nekik, mert nem
tudják, mit cselekszenek!”
mezni Esterházy sorsát.
Ugyanez a mozzanat ott van
– Nehéz behatárolni Ester- Esterházy János életében is.
házy János személyét, tevé- Mariska, a húga egyszer megkenységét. Nevezhetnénk őt a kérdezi tőle, nem érez-e gyűkisebbségi politika bajnoká- löletet vagy bosszúvágyat
nak, a hazaszeretet példaké- azok iránt, akik ezt tették vele.
pének, a visegrádi négyek elő- János így válaszol: „Miért?
futárának, hiszen kezdettől Minden úgy van jól, ahogy a
fogva a közép-európai népek Jóisten akarja. Ha ő jónak tarközötti nagy megbékélés szó- totta ezt, az nekem is jó.”
szólója volt. Nevezhetnénk a Majd hozzáteszi, hogy szánanépe bűneiért vezeklő politi- kozik rajtuk, mert Istent bántkusnak, de a szülőföldhöz va- ják meg a gonoszságukkal. Teló hűség és ragaszkodás min- hát nem őt, hanem Istent.
taképének is, hiszen három- Nincs tudomásom arról, hogy
szor is elmenekülhetett volna, lenne magyar politikus, akiám egyszer sem tette meg. nek az életében ennyire szemMaradt, vállalva a sorsát. Iga- mel láthatóan, nyilvánvalóan
zából azonban akkor kezdjük megmutatkozik az önmagát a
megérteni őt, amikor az egyik közösségért feláldozó ember.
levelében
ezt
olvassuk: Esterházy nem áll meg azon a
„imádkozni kezdtem azért, ponton, ahol számára befejehogy a Jóisten engedje meg, ződik a közélet, hanem szolhogy szenvedések és nélkülö- gálatát folytatva teljesen átadzések árán méltóvá váljak ar- ja magát Krisztusnak. Áldora, hogy őt megtisztulva kö- zatként vezekel a népéért és
vethessem”. Krisztus-követő azért a világért, ami körülveember akar lenni, ez a vágy él szi.

Afrékáék tanúságtétele

Az öttevényi Totus Tuus ének- és zenekar ráhangoló koncertje után Fodor Réka doktornő, azaz
Afréka előadásával indult a délelőtt. Afréka elsősorban arról beszélt, hogyan alakult az élete, hogyan valósította meg gyermekkori álmát, amikor Albert
Schweizerről olvasva elképzelte, hogy egyszer ő is
missziós orvos lesz Afrikában. Az álom – hosszú évtizedek után – tényleg megvalósult.
Az előző, a Szent Imre-plébánián tartott előadása után indult újból Nigériába, eredetileg két hétre,
amiből aztán a pandémia miatt féléves misszió keAfréka előadását csoportos beszélgetések követték. A közös
rekedett. Erről és korábbi útjairól is lebilincselően mesélt „Dr.
Réka”, ahogy Nigériában szólítják őt. Felelevenítette azt a tör- ebéd után a program Greguss Sándor író, költő, filmkészítő taténetet is, amikor családjával együtt utazott az egyik missziós núságtételével folytatódott. Afréka férje elsősorban csodálatos
gyógyulásáról beszélt a hallgatóságnak, ugyanis Isten gyógyítútjára.

– Közeleg karácsony ünnepe.
A Megváltó Szeretet-Isten,
Krisztus születésének fényében hogyan látja Esterházy
János életpályáját?
– Érdekes, hogy éppen itt
beszélgetünk, a Párbeszéd
Házában. János szívéhez nagyon közel állt a jezsuita lelkiség. A börtönben is magánál
tartotta Kempis Tamás Krisztus követése című lelki kalauzát, és rendszeresen kérte
Kaszap István közbenjárását.
Amíg szabadon élt, minden
évben karácsonykor és húsvétkor manrézai magányba
vonult, lelkigyakorlatra. Az
egyik, karácsony táján írt levelében az áll: ha kiszabadulna a
börtönből, akkor manrézai
életet választana magának,
csak Istennek szeretne élni. A
szívében megszületett a Megváltó, és a szemünk előtt bontakozik ki, ahogyan ez az életszentség útján járó és a szenvedés tüzében megtisztuló
ember közbenjáróként, boldoggá avatottként is segíteni
akar minket. Folytatni akarja
alter Christus útját. Ennek
egyértelmű jelei vannak, hatalmas a vonzereje. Aki találkozik vele, és közelebbről
megismeri, azt mágnesként
vonzza magához Esterházy
János hitben való hűsége, lelkisége, életszentsége. Mindezt
a most zajló Esterházy-emlékévben is megtapasztalhattuk.
Említhetem Rubold Ödönt,
aki a Nemzeti Színházban
megrendezte az Esterházy János életéről szóló, Hazatérés című drámát, vagy Csányi János producert és Zsigmond
Dezső filmrendezőt, a Triptichon, avagy Esterházy János élete
és öröksége című háromrészes
dokumentumfilm-sorozat alkotóit. Számos új emlékhelyet
avattak, és egy emlékmise is
született róla ebben az évben.
Dávid Zsuzsanna festőművész vándorkiállítással, Lencsés Zsolt freskófestő pedig
templomi freskóval állított
emléket a mártír gróf életművének. Esterházy János, akit
nemlétre kárhoztattak, áttöri a
hallgatás és a bezártság falait,
s szinte robbanásszerűen tör
elő a fényre. Talán azért, mert
életpéldájának tanítása egyre
aktuálisabb, és minden eddiginél nagyobb szükségünk
van rá.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

hatatlannak tűnő betegségéből meggyógyította.
A tanúságtétel után ismét csoportokban folytatódott a program, a templomhajóban, a karzaton, a
hittantermekben és a tanácsteremben is fiatalok
beszélgettek a hallottakról.
A harmadik tanúságtétel Greguss Annáé volt.
A Greguss házaspár nagyobbik lánya érettségire
készül, és néhány éve ő is bekapcsolódott édesanyja missziós munkájába. Két éve mindhárman kijutottak Nigériába. Anna rengeteg remek fotót készített, amelyek belekerültek az Afréka 2. című kötetbe
is, de tolmácsként is segítette édesanyja munkáját.
Személyes tanúságtételében Anna útkereséséről,
szüleivel való kapcsolatáról, a közösség szerepéről,
pályaválasztásáról is beszélt a fiataloknak.
Anna tanúságtétele után került sor a fórumra,
amelyben a csapatok bemutatták alkotásaikat, elmondták gondolataikat, miközben a háttérben
ügyes kezek összeillesztették a képet, amelyet a
szószék elé állítottak fel. Az ifjúsági találkozót gitáros szentmise zárta, melynek főcelebránsa Veres András megyéspüspök
volt.
Forrás és fotó: Győri Szent Imre Plébánia
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Átadták a köznevelési
ösztöndíjakat Pécsen
„Egy a ti tanítótok, Krisztus” – emelte ki Nyúl Viktor
pasztorális helynök a pécsi
püspöki palotában november 10-én megrendezett ünnepségen, amelyen átadták a
Pécsi Egyházmegye köznevelési ösztöndíjait.
A Pécsi Egyházmegye püspöki
hivatala immár negyedik alkalommal hirdetett ösztöndíjpályázatot
a Pécsi Tudományegyetem tanár-

képzésben részt vevő hallgatói részére, melynek célja azon fiatal
pedagógusjelöltek támogatása,
akik végzettségüket megszerezve
az egyházmegye által fenntartott
köznevelési intézményben kívánnak elhelyezkedni.
Az átadóünnepséget a Szent
Mór Iskolaközpont két zenetanár-

nőjének koncertje nyitotta meg,
majd Tóth László Ákos, az egyházmegye közoktatási főmunkatársa köszöntette a jelenlévőket.
Nyúl Viktor pasztorális helynök ünnepi beszédében megköszönte a pedagógusok munkáját, s
felhívta figyelmüket arra a Máté
evangéliumának 23. fejezetében elhangzó tanításra, miszerint szolgálatuk során tekintetüket az
egyetlen tanítóra és mesterre, Jézus Krisztusra szegezzék.

A továbbiakban Gerner Zsuzsa,
a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgató
asszonya beszélt a pedagógusutánpótlás nehézségeiről, és sok
sikert kívánt a jövő generációjának neveléséhez.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Hegyi László

2021. november 28.

Életre szóló küldetés
Lektorokat és akolitusokat avatott Ternyák Csaba érsek Egerben
Lektorokat és akolitusokat
avatott Ternyák Csaba érsek
november 21-én az egri bazilikában. Az előbbiek a szentírási olvasmányok felolvasására
nyertek jogosultságot, az
utóbbiak pedig az asztalszolga feladataira, aki rendkívüli
esetben áldoztathat is.
A hagyományoknak megfelelően
idén is Krisztus Király ünnepéhez
kapcsolódóan, ünnepi szentmise
keretében öltötték magukra a reverendát a másodéves papnövendékek az egri Érseki Papnevelő Intézetben. A szeminaristák elsőként
megerősítették a kispapságra tett
fogadalmukat, azután pedig Buda
Péter rektor megáldotta a papi ruhákat, melyeket végül magukra öltöttek a hallgatók.
A vasárnapi szertartás elején a székesegyházban a főpásztor köszöntötte az avatandókat, és arra kérte a jelenlévőket, imádkozzanak értük, a hivatásukért. Ezután Buda
Péter rektor szólította az egri Érseki Papnevelő Intézet lektori, valamint akolitusi szolgálatra jelentkező növendékeit,
Michał Bartosz Muszyňsky pedig a Redemptoris Mater
Missziós Szeminárium kispapjait hívta az oltár elé.
Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, Krisztus Király ünnepe öröm minden esztendőben, mert a mindenség királyaként ünnepeljük a megváltót, és az egyházmegyében ez a kisebb rendek feladásának napja. Két világ találkozásával szembesülünk – mondta a főpásztor. – A földi értelemben vett királyság különbözik attól, amit Jézus
képvisel, ez sem időben, sem térben nem korlátozható. Isten igazságát, a szeretet igazságát képviseli, felkészítve
bennünket arra, hogy egyszer majd Isten országának polgárai lehetünk. Ez az igazság nem relativizálható.

Előttünk áll a mai napon az Eucharisztia igazsága: Jézus értünk adta és minden szentmisében értünk adja magát, hogy tápláljon bennünket, és átvezessen abba az országba, ahol királysága a maga teljességében megvalósul.
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus is megerősített bennünket ebben, és erősíti identitásunkat. Az Egyház
ezeknek az igazságoknak a letéteményese, s hivatása,
hogy tanúságot tegyen róluk minden korban. „Ti vagytok
azok, akik vállalkoztok arra, hogy életre szólóan kövessétek Jézus Krisztust, és tanúságot tegyetek igazságáról” –
intézte szavait az érsek az ünnepeltekhez.
A szentbeszéd után Ternyák Csaba megáldotta az avatandókat, akik ezután egyesével járultak elé. A főpásztor
felavatta őket, megkapták tőle megbízásukat hivatásuk
gyakorlására.
Bérczessy András
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert

A nuncius kapta
az idei Szent Márton-díjat

A Pannonhalmi Főapátság, a
Herendi Porcelánmanufaktúra
és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által alapított Szent
Márton-díjat ezúttal Michael
August Blume SVD, Magyarország apostoli nunciusa vehette át a pannonhalmi Szent
Márton-bazilikában novem- ilyen emberekből áll a bencés közösség. „Hiszem, hogy ilyen emberek
ber 12-én.
önök is! Hiszen ilyen emberekké válTavaly a koronavírus-járvány mi- ni mindannyiunk közös életcélja,
att elmaradt a Szent Márton-nap, így életprogramja!” – hangsúlyozta a fő– ahogy Dejcsics Konrád OSB fogal- apát.
A helyek és emberek által szemémazott – nagyon nagy ajándék a közös ünneplés lehetősége. „Ha meg- lyessé és gazdagítóvá varázsolt élet
kérdeznénk egymást, mitől annyira azonban nem öncél. A monostor, az
különleges ez a Szent Márton-nap, itt élő szerzetesek és az ünnepségen
azt hiszem, sokan válaszolnánk, jelen lévők azért vannak, hogy közöhogy a találkozások közvetlensége sen alakítsák a jövőt.
„Egymáshoz kapcsolódva, egyés öröme miatt” – fogalmazott a főmást meghallgatva, egymással dialóapátság kulturális igazgatója.
Elmondta, hálás azért, mert az el- gusban maradva, egymást kiegészítmúlt húsz évben ezeken az alkalma- ve, tapasztalattal, kezdeményezőkon különleges embereket ismerhe- készséggel, leleménnyel gazdagítva
tett meg, vagy elmélyíthette a velük képesek vagyunk szebbé, tisztábbá,
való barátságot. „Másrészt ez a ren- hitelesebbé, rendeltetésének jobban
dezvény megmutatja, hogy mennyi- megfelelővé alakítani földünket, vire fontos a társadalmi dialógus, az lágunkat!” A gazdagító helyek és
egymásra figyelő párbeszéd a gaz- emberek nem szalmaláng természedaság és vállalkozások világa, az ál- tűek. Szent Márton ezerhétszáz év
lami szektor és egy egyházi közös- távlatából inspirál, Pannonhalma peség, az ezeréves főapátság között. dig ezer év óta bátorít. Hálás vaMegmutatja, milyen nagy dolgokra gyok, mert együtt lehetünk részesei
a világ ezen pontján egy nagyszerű,
vagyunk képesek együtt.”
Hortobágyi T. Cirill OSB pannon- embereket, helyet gazdagító törtéhalmi főapát ünnepi beszédében netnek” – zárta beszédét Hortobágyi
hangsúlyozta: közösségben, közös- T. Cirill főapát.
Ezt követően Szent Márton hegyén,
ségek hálózatába kapcsolódva egy
nagyszerű történet részeseivé válha- Szűz Mária oltalma alatt címmel Szent
tunk. Helyek és emberek varázsolják Márton és Szűz Mária énekes köszámunkra személyessé és gazdagí- szöntését hallgathatták meg a jelentóvá az életet. Egy hely varázsa, a lévők. Az esten közreműködött Setermészeti és épített környezet har- bestyén Márta Kossuth-, Liszt Femóniája, Isten adta és ember formál- renc- és Szent Márton-díjas előadóta karaktere hat ránk. A rendezett, művész; Mizsei-Takács Zsuzsanna,
békés környezet segít rendet terem- Mizsei Zoltán, Ágoston Béla és
teni bensőnkben és békére találni – Keönch László Farkas előadóművéfogalmazott Hortobágyi T. Cirill. – szek.
Szent Márton örökségéről, a mai
Embertársaink életének példája, élettapasztalatukból fakadó gondolata- megélés lehetőségéről szólt ünnepi
ik, lelki-szellemi élményeik gazdagí- beszédében Fekete Károly, a Tiszántanak, bátorítanak és lelkesítenek túli Református Egyházkerület püspöke. Arra biztatott mindenkit, hogy
minket.
Ilyen hely Pannonhalma, ilyen bátran utánozzák Szent Márton
ember Szent Márton, a díjazottak, és szentéletűségét, átható erejű igehir-

detését és irgalmas szeretetét. Harcolni a gonoszság ellen és győzni felette: ez a feladatunk. Ezt akkor teljesítjük, ha vállaljuk az emberellenes
struktúrák megszüntetését, fáradozunk az otthonteremtésben, a közösség pótlásában, ha megőrizzük,
megadjuk az emberi méltóságot,
tisztességet; ha tápláljuk a szabadságszeretetet, jó sáfárokként őrizzük
a teremtett világot.
A mai világban felértékelődött az
Egyház és az Istentől küldetést kapott emberek szolgálata; sokan várnak a hitelesen hirdetett szóra.
Hangsúlyozta: „Csak akkor válhat a
mi keresztyénségünk erőssé, ha Jézus Krisztus tisztító jelenlétében lefoszlik rólunk minden álszentség, és
az életünk válik átható erejű igehirdetéssé. Nem történik másként változás, fordulat, csakis így.” Szent
Márton irgalmas szeretetéről szólva
Fekete Károly kiemelte:
Márton püspökben „életre kelt az
irgalmas szamaritánus lelkülete, és

Krisztus beszéde átformálta őt egy
irgalmas szeretetű pannóniai keresztyénné, akinek a köntöst megfelező
mozdulata kiütötte a gonosz kezéből
a fegyvert”.
Az ünnepség végén Hortobágyi
T. Cirill főapát, Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezető
igazgatója és Simon Attila, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója átadták a Szent Mártondíjat.
Az idei kitüntetett, Michael August Blume SVD apostoli nuncius
1946. május 30-án született az egyesült államokbeli South Bendben. Magyar gyökerei is vannak, hisz nagymamája Himodon, a kis rábaközi faluban született 1881-ben, majd Amerikába került.
Michael August Blume huszonkét
évesen kezdte meg noviciátusát az
Isteni Ige Társasága szerzetesrendben. 1972-ben örökfogadalmat tett,
és pappá szentelték. 1975 és 1990 között Afrikában szolgált. Előbb Ghá-

nában teológiatanár volt, majd az Isteni Ige Társaságának ghánai és togo-benini tartományának alöljárója
lett. 1995 és 2005 között az Elvándorlók és Úton Lévők Lelkipásztori
Gondozásának Pápai Tanácsa szolgálatában állt, 2000-től titkárhelyettesként. 2005-ben alessanói címzetes
érseki kinevezést kapott, majd 2013ig apostoli nuncius volt Beninben és
Togóban, 2013 és 2018 között pedig
Ugandában. Magyarországon 2018tól apostoli nuncius.
Ahogy az méltatásában elhangzott, Michael August Blume afrikai
szolgálata során evangelizációs
munkát végzett. Tanúságot tett az
egyszerű életmód mint keresztény
érték jelentőségéről, hiszen ez az
egyszerű életmód részt vesz Krisztus szegénységében. Tanúságtételével és példájával reményt adott a falusi szegényeknek és a peremre szorultaknak.”
Michael August Blume jelentős
érdemeket szerzett Ghána oktatási
rendszerének szolgálatában. A szegény, de tehetséges diákokat felkarolta, és számos ghánai fiatal, aki
másként nem tanulhatott volna, az ő
segítségével vált tudóssá, jó művészszé és példaképpé az országban.
Nunciusként pedig előmozdította az
igazságosság, a béke megőrzését és a
teremtett világ védelmét minden állomáshelyén.
„Meggyőződésünk, hogy amit
tesz, az Pannónia nagy szülöttének,
a köpenyét a koldussal megosztó
Szent Mártonnak hiteles követése.”
A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a
céltól vezérelve alapította a kitüntetést, hogy hozzájáruljon nemzeti
örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló
adottságait, és elismerje a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítményt.
Forrás: Pannonhalmi Főapátság
Fotó: Huszár Gábor
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Önzetlen lelkülettel,
kitartó szolgálatban

Magyar szentek és boldogok
példáját követve

Önkéntestalálkozó a Győri Egyházmegyei Karitásznál

A Schönstatt Családakadémia hálaadó szentmiséje
és diplomaosztója a Mátyás-templomban

ben kiemelte a személyes
gondoskodás fontosságát, illetve azt, hogy a járvány ellenére az elmúlt másfél évben
tizenegy új karitászcsoport
alakult. Az igazgató megköszönte az önkéntescsoportok
szolgálatát, röviden bemutatta a tavalyi és az idei Caritas
A találkozó kezdetén Veres megyéspüspök. – Ezt szolgál- Hungarica-díjasokat, valaAndrás győri megyéspüspök ja ez a találkozó is, amely al- mint a győri karitászközpont
mutatott be szentmisét a kalom arra, hogy megújítsuk munkatársait.
Két év után szervezett ismét találkozót a Győri Egyházmegyei Karitász plébániai önkéntes csoportjainak Győrben, a Káptalandombon november 13-án, hogy szakmailag és lélekben is megerősítsék a szeretetszolgálatban
tevékenykedőket. A járvány jelentette veszély ellenére
mintegy hatvan önkéntes elfogadta a meghívást, hogy
együtt töltekezhessenek a személyes találkozásban és tapasztalatcserében.

Nagyboldogasszony-székesegyházban.
Szentbeszéde elején a főpásztor felhívta a figyelmet a
nap liturgikus emléknapjára,
a magyar szentek és boldogok
ünnepére, majd a magyar
néplélek néhány vonásának
felidézésével arra kereste a
választ, mi az oka annak,
hogy a történelem során a
Kárpát-medence szokatlanul
sok szentet adott Egyházunknak.
Ha a magyar ember elszánja magát valamire, akkor abban kitart a végsőkig. Ilyen
„pazarlóan önzetlen” lelkület
szükséges a karitászszolgálathoz is, melyben nem lankadhatunk, hanem mindig kérnünk kell az Urat további kegyelemért – hangsúlyozta a

elkötelezettségünket a szegények szolgálata iránt. Veres
András püspök Szent-Gály
Kata gondolatával zárta szentbeszédét: Életünk során nemcsak a bűn, hanem az átlagkereszténység kísértését is el kell
kerülnünk.
A jelenlévők a szentmise
végén megújították karitászfogadalmukat.
A győri Brenner János Hittudományi Főiskola dísztermében folytatódott a találkozó. Itt a karitászközpont megváltozott munkaképességű
munkatársai által készített figyelmességgel kedveskedtek
az önkénteseknek.
Az egybegyűlteket elsőként Lőrincz Attila győri karitászigazgató
köszöntötte.
Személyes hangú bevezetőjé-

párok. Azért is szép ez, mert a Családakadémia a Schönstatt lelkiségi mozgalom ága, mely
egy máriás lelkületű mozgalom.
Hálát adtak Istennek, hogy a kétéves képzés megvalósulhatott a járvány időszaka alatt
is. „A Szűzanya gondviselő szeretete által” a
nehézségek ellenére mindvégig áldás kísérte
az évfolyam munkáját. Az elnök házaspár nagyon szépnek nevezte, hogy ez az évfolyam a
nemzetközi eucharisztikus kongresszus évében kap diplomát. Reményüket fejezték ki: ők
is hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megélt keresztény értékek továbbadásával a családok életében egyre inkább élővé legyen Krisztus, aki ugyanúgy jelen van a házasság szentségében, mint az Oltáriszentségében.
Cserháti püspök emlékeztetett rá: a magyar
szentek és boldogok – akiknek emléknapja november 13. – életpéldájukkal napjainkban is
tiszta utat mutatnak az emberi kiteljesedés és
megdicsőülés felé vezető krisztusi úton.
Ez a szentmise egyben az Óbudaváron létrehozott Családakadémia 17. évfolyamának
küldetésünnepe is. Ez azt jelenti, hogy a házaspárok, akik sikeresen befejezték a Családakadémia kétéves tanfolyamát, a szentmise
végén ünnepélyesen átveszik diplomájukat, és
rövid ismertetőt tartanak kedvenc, családi
élettel kapcsolatos témájukról.
Az evangélium Jézus hegyi beszédének
nyolc boldogságra vonatkozó tanításából
hangzott el (Mt 5,1–12). A homíliát Cserháti
Ferenc mondta.
Jézus a „nyolc boldogságnak” is nevezett
nyolc tantételben leszögezte Isten országának
alapelveit, amelyek azt hirdetik, hogy nem a
halott betűk és paragrafusok, nem a szigorú tilalmak és törvények szívtelen betartása üdvözíti és boldogítja az embert, hanem a szelídség, a türelem, a jóság, a béke, a szeretet, tulajdonképpen Isten, aki a szeretet, és minden
boldogság ajándékozója. Boldogságot ajándékoz a szegényeknek, a szenvedőknek, az éhe-

Gidófalvy Elemér és Andrea Emelkedő zuhanás címmel sokunk alapélményének nevezték
Dante Isteni színjátékának híres kezdősorát:
„Az emberélet útjának felén egy nagy sötétlő
erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem
lelém.” Ám ebben a válságos helyzetben is felismerhetjük, hogy mire hív minket Isten.
Hóka Szabolcs és Üveges Fanni Ne a sötétet
vigyük ki, hanem a fényt hozzuk be! című előadásukban arra figyelmeztettek: életünkben a
Szentírás nélkül a sötétben tapogatózunk, de
Jézus a világosság fiává tett minket.
Póczik Róbert és Anita Újból és újból bontsuk
le a falat! címmel Beller Tilmann atyát idézik:
„A jó házasság nem szerencse dolga, hanem
két ember megfeszített munkájának gyümölcse.”
Surányi József és Tímea előadásának címe:
Egyszerűen nagyszerű. A házaspár a mértékletesség erényét és a megkülönböztetés ajándékát kéri, mert ha a gonosz rosszra nem tud rávenni, a jó túlzásba vitelével is lépre csalhat.
Török Dávid és Kinga Itt és most címmel
nagy dolognak tartják, ha valaki képes a jelenben élni, és igent mondani mindarra, amit az
Úristen elé állít.
Szabó Róbert és Ildikó Ejtsd foglyul a gondolataidat, mielőtt azok ejtenek foglyul címmel kiemelik az idő, az imádság, magasztalás és hálaadás fontosságát. „Legyenek céljaid, de élj a
mában és légy alázatos!”
A Családakadémia a magyar Schönstatt
Családmozgalom részeként jött létre 1996-ban.
A tizennyolc alapító házaspár közös célkitűzése volt, hogy a családmozgalomban felgyülemlett tapasztalatokat szervezetten továbbadja úgy a mozgalmon belül, mint kívül. Emellett ösztönözte az alapítást a kívülről jött kérés
is, hogy a lelkiségi mozgalom ajánlja fel tapasztalatait a nyilvánosság előtt minden kereső közösség és család számára.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese Karitász: szolgálat,
kihívás, öröm címmel tartott
szakmai előadást, amelyben
áttekintette a Karitász történetét és fejlődését, kifejtette küldetésének alapjait, kitért jelenkori tevékenységére és jövőbeli lehetőségeire is.
A Brenner János Hittudományi Főiskola által biztosított meleg ebéd után a résztvevők kérdezz-felelek formájában dolgozták fel együtt az
önkéntesek előzetesen megküldött visszajelzéseit saját
csoportjuk, valamint a győri
központ munkájáról.
A találkozót imádság zárta.
Forrás és fotó: Győri
Egyházmegyei Karitász

A jövő papságáról és Egyházáról
Szegedi papnövendékek lelkigyakorlata
A szegedi szeminárium növendékei november 12–13-án a jövő Egyházáról gondolkoztak a domaszék-zöldfási lelkigyakorlatos házban. Aleksza János
ötödéves papnövendék írását közöljük.

A szentmisén hét házaspár kapta meg hivatalosan is családtréneri oklevelét. A házaspárok az elmúlt két évben a Schönstatt Családmozgalom részeként működő Családakadémia képzést végezték el.
A szentmise elején a Családakadémia elnök
házaspárja, Fehér Zoltán és Mária köszöntötte
a püspököt és a vele koncelebráló két lelkipásztort. Nagy megtisztelteltetésnek nevezték,
hogy innen, a budavári Nagyboldogasszonytemplomból indulhatnak küldetésükre a Családakadémia 17. évfolyamában végzett házas-

zőknek és az üldözötteknek éppúgy, mint az
irgalmas, a tisztaszívű, és békességszerző embereknek – mondta a püspök.
Istennek köze van a családi élethez. Bölcsessége eligazítást, erőt és bátorítást kínál a házastársaknak ahhoz, hogy egy életen át kölcsönös hűségben, egyetértésben, békében és szeretetben tudják elfogadni és támogatni egymást földi és örök boldogságuk megszerzésében – szögezte le Cserháti püspök.
A szertartáson a záróáldás előtt Cserháti Ferenc ünnepélyesen átadta a Családakadémián
végzett hét házaspárnak a diplomát. A házaspárok egy általuk választott témából vizsgaelőadást tartottak az ősz folyamán, és ezúttal egy
percben ismertették választott témájukat.
Doma Dénes és Judit Veszekedjünk jól! címmel saját és mások tapasztalatai alapján állítják: konfliktus nélkül nincs házasság. Nem
mindegy azonban, hogy a házaspár hogyan
kezeli a nézeteltéréseket. Idézték a Schönstatt
alapítóját, Kentenich József atyát: „A házastársi konfliktusok teszik a házasságot bensőségessé, egészségessé és boldoggá.”

November 13-án, szombaton délelőtt
Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be
diplomaosztó, hálaadó koncelebrált
szentmisét a budavári Nagyboldogaszszony- (Mátyás-) templomban, a magyarországi Schönstatt Családmozgalom szervezésében. A püspökkel együtt
misézett Süllei László, a templom plébánosa és Nagy Sándor káplán.

A közös gondolkodás része annak a folyamatnak, amelyet Ferenc pápa szinodális útnak
nevez. A pápa három egyszerű dologra hívja
meg a keresztényeket: közösségre, részvételre
és küldetésre.

tízéves papság után hol leszünk, milyen plébánián és milyen közösségben fogunk szolgálni.
Mindezek után pedig tágabb körben néztünk
rá a jövőre, pontosabban olyan időre, ami még
belátható. Csoportmunkában képzeltük el,
hogy mi várható reálisan a magyar társadalomban, a magyar katolikus egyházban és a
plébánia közösségének életében 2040-re.
E hétvége által még jobban megismerhettük
magunkat és egymás személyiségét, illetve elképzeléseit. Azonban a jövőt igazán úgy lehet

Az első nap a közösségen volt a hangsúly,
mégpedig film, társasjáték és kötetlen beszélgetés formájában.
Másnap Gulyás Péter egyházi fejlesztő segítségével mélyítettük el az önismeretünket, és
néztünk rá a jövő papságára, Egyházára. A
délelőtt során megosztottuk egymással, hogy
milyen személyiség vagyok, milyenek az elképzeléseim a papságról, milyen lelkipásztorrá szeretnék válni. A délutáni program egy
időutazásra hívott minket. Elképzeltük, hogy

csak alakítani, hogy először reflektálunk a
múltra, megnézzük a jelent, majd pedig a
Szentlélek vezetésével előretekintünk és tervezünk. Ezt a folyamatot újra és újra be kell járnunk, hiszen az idő megy, a világ és mi magunk is folyamatosan változunk. Így tervben
van, hogy több, ehhez hasonló tréning segítségével beleássuk magunkat a részletekbe, hiszen a jövő rajtunk is múlik.
Forrás és fotó:
Szeged-Csanádi Egyházmegye

8

CSALÁD

2021. november 28.

A szeretet tanúi legyenek
Spányi Antal püspök magyar szentek közbenjárását kérte a családokért
(Folytatás az 1. oldalról)
„Az első magyar szent királyunk
és családja ereklyéit látva tudjuk,
hogy ők velünk vannak, és nem
hagynak magunkra minket a próbatételek idején sem, hogy megmaradjunk a hitben mint Mária népének
gyermekei, Isten Országának tagjai”
– biztatta a jelen levő családokat a
püspök. Majd a magyar szentek élettörténeteiből hozott számos példát,
amikor a nehézségekben helytállva
szentté tudtak válni. „Ne gondoljunk arra, nekik milyen könnyű volt,
nekünk meg mennyire nehéz, mert
sok a gyengeségünk, és egy istentagadó, téveszmékkel teli világban kell
élnünk. A szentek komoly próbákat
álltak ki, a hit és a hűség próbáját.
(…) Korunk szentjei is, mint Boldog
Meszlényi Zoltán, aki az embertelen
körülmények, a kínzások ellenére is
hű maradt Istenhez. Vagy ott volt
Mindszenty József, Kaszap István,
Prohászka Ottokár, Bogner Mária
Margit – akik reményeink szerint hamarosan a szentek között lesznek –,
mind megküzdöttek az életszentségért.”
A főpásztor arról is beszélt, a család szent, mert Isten ajándéka, és a
házasság szentségével a párok megkapják a kegyelmet a boldog életre,
de a próbatételek leküzdésére is. A
világ ma kikezdi a családokat, pedig
másféle együttélést nem nevezhetünk családnak, csak az egy férfi és
egy nő szeretetközösségét. Ma öszszekeverik a fogalmakat, elferdítik
az örök igazságokat, és ezzel fertő-

zik meg a közgondolkodást. Így az
emberek elveszítik önismeretüket,
sérült és boldogtalan kapcsolatokban élnek.
Az első magyar szent családnak
sok küzdelmet kellett vállalnia,
amelyből nem a maguk erejéből, hanem Isten kegyelméből győztesen
kerültek ki. Így tudtak harcaikban,
nehézségeikben, gyászukban is hűségesen megmaradni az imádságban, egymás szeretetében.
Mindenki megtalálta a maga helyét családban, és mindenki az volt,
akinek lennie kellett: István férfi volt
és családfő, Gizella asszony volt és
feleség, és ő biztosította a család meleg szeretetét. Imre gyermekként
tisztelettel szerette és tanulékony lélekkel követte szülei példáját.”
Spányi Antal püspök beszédében
arra is felhívta a figyelmet: ma harcolnunk kell azért, hogy ne adjuk
oda eszméinket, gondolatainkat, Is-

ten rólunk szóló tervét semmilyen
ideológiáért. Tudnunk kell, hogyan
kövessük Krisztust, aki olyan utat jelölt ki számunkra, amelyen életünket megtartja az imádság.
A szentség kegyelme ott marad a
házasságban a férfival és a nővel,
akik Isten színe előtt egymásnak
ajándékozzák magukat. Ebben a
szentségben kell megmaradni, amikor megbocsátásra vagy újrakezdésre van szükség. Ám amire az embernek magától nincs ereje, arra lesz
ereje Isten kegyelméből.
„Adja az Úr, hogy a keresztény
magyar családok, az első magyar
szent családhoz hasonlóan, a szeretet tanúi legyenek, éljenek hitükről
tanúságtevő életet, és formálják mint
kovász az egész magyar társadalmat
Isten akarata szerint.”
A szentmisében a családok aktívan bekapcsolódtak az ünneplésbe:
a hívek könyörgését a Pap-Wellner

család olvasta fel, az érdi Wolt házaspár pedig bejelentette, hogy az
Amoris laetitia-családévben elindult
az imádkozó családok honlapja, a
https://erdicsaladok.hu/. „Annak reményében, hogy Isten erejével képesek
vagyunk a megújulásra, csatlakozzunk Ferenc pápa családokat megerősítő lelkigyakorlatához. Célunk,
hogy heti gondolatébresztők segítségével hívjuk a családokat otthoni beszélgetésekre, hogy ezeket a gondolatokat elmélyítsék, és családon belül
– majd akár azon kívül is – megoszszák. Meghívásunk mindenkihez
szól, akinek a család fontos és értékes, függetlenül attól, hogy jelenlegi
élethelyzetében ezt egységben és
örömben, vagy szétszakítottan (elváltan) és fájdalommal (megözvegyülten) éli-e meg.”
A székesfehérvári megyéspüspök
a szentmise végén Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi

előtt imádkozott. Kérte közbenjárásukat és oltalmukat minden magyar
családért.
„Köszönjük Istenünk, hogy nemzetünk történelmének kezdetére egy
szent családot adtál nekünk, Istvánt,
Gizellát és Imrét! ... Köszönjük mindazt, amit az Ő imáikra adtál nekünk,
amit ők könyörögtek ki számunkra.
Köszönjük áldozatos, de boldog életük példáját! Köszönjük saját családjainkat is, Urunk! A családot, amelyben elfogadtak szüleink mint áldást,
és amelyben felneveltek, és a családot, amelyet a már felnőtt gyermek
alapított.
Segítsd és erősítsd kegyelmeddel
családjainkat, mert a mai világ nem
kedvez a keresztény életfelfogásra
alapozott családi életnek.
Adj erőt a házaspároknak a hűségre, a kizárólagos önátadásra, a
családi élet örömeinek megélésére.
(…) Áldd meg családjainkat, hogy a
gyermekek szeretetben szülessenek,
biztonságban növekedjenek, és a keresztény élet példáját tanulják meg
szüleiktől.”
A záróáldás után a főpásztor személyes ajándékokat adott át a megjelent családoknak, akik gyermekeikkel együtt jöttek el együtt imádkozni. A Magyar Szent Család napján
áldásban részesült családokat arra
kérték, vigyék el egyházközségeikbe
a hit lángját, az áldás kegyelmét, és
erősítsék meg a többi családot is.
Forrás: Berta Kata,
Székesfehérvári Egyházmegye
Fotó: Berta Gábor

AMORIS LAETITIA-CSALÁDÉV

A gyermekek nevelésének megerősítése
Ferenc pápa Szent József ünnepén nyitotta meg az Amoris
laetitia-családévet. A Szentatya szándéka alapján egy
esztendőt szánunk arra, hogy A családban megélt szeretetről kezdetű apostoli buzdításról gondolkodjunk, és elmélyítsük annak tartalmát. A pápai dokumentumról Bognár István, a győri Brenner János Hittudományi Főiskola
és Papnevelő Intézet spirituálisa és dogmatikatanára írt
ismertető sorozatot. Ennek következő, az apostoli buzdítás 7. fejezetéről szóló részét adjuk most közre.
Apostoli buzdításának 7.
fejezetét Ferenc pápa a gyermeknevelésnek szenteli. Bár
az eddig megtett úton, az előző fejezetben többször utalt
már a Szentatya a gyermeknevelés problémáira és kihívásaira, egyáltalán ne csodálkozzunk azon, hogy úgy döntött,
egy egész fejezetben igyekszik
részletesen is tárgyalni ezt a
kérdést. Saját szavaival megfogalmazva: „Mivel a családok nevelői feladata annyira
jelentős, és nagyon bonyolulttá vált, kiemelten szeretnék e
témával foglalkozni.”
Az első fontos kérdésfeltevés: Vajon hol vannak a gyermekek? Kik azok, akiknek a
vezetésére bízzuk őket a szabadidejükben? Kik foglalkoznak velük, s férkőznek be a
szobájukba a számítógép képernyőjén, a telefonon keresztül? A pápa válasza: „Mindig
ébernek kell lenni, soha nem
szabad őket teljesen magukra
hagyni. Az igazán nagy kérdés pedig nem is az, hogy fizikailag hol és kivel van a gyermek az adott pillanatban, hanem hogy egzisztenciális értelemben hol van, hol áll meggyőződései, céljai, vágyai,
élettere szempontjából. A leg-

fontosabb tehát azt tudnunk,
hogy igazában hol van a lelkük. És mindenekelőtt: akarjuk-e tudni?”
A következő pontban a
Szentatya igyekszik a célt is
megfogalmazni: „Hogy gyermekeink olyan személyek legyenek, akik fenntartások nélkül megértik, a kezükben van
a saját és a közösségük élete, s
ez a szabadság bizony nem
csupán mérhetetlen ajándék,
hanem ugyanakkor felelősség
és kihívás is.”
Ferenc pápa ezután a gyermekek etikai nevelésének felelősségéről beszél. Az iskolai
nevelés mellett elengedhetetlen a szülői háttér. A szülőknek ugyanis szeretetteljes tiszteletet és bizalmat kell ébreszteniük a gyermekekben, szokásokat kell kiérlelniük bennük. Itt idézi a Szentatya azt a
három kulcsszavát, mely oly
gyakran szerepel igehirdetéseiben, katekéziseiben: „légy
szíves”, „bocsánat”, „köszönöm”. Rá kell szoktatni gyermekeinket, hogy maguktól kimondják, használják ezeket.
A következőkben ismét
egy fontos, bár sokak által
mára már megkérdőjelezett,
mégis mellőzhetetlen problé-

mát vet fel a pápa: a büntetés
ösztönző erejét. A ránk bízottaknak azzal is számolniuk
kell, hogy a rossz cselekedeteiknek bizony következményei
vannak. Az okozott kárt mindig jóvá kell tenni, sőt személyesen kell bocsánatot kérni. A
jogok mellett kötelezettségeink is vannak. El kell érnünk
tehát a nevelés folyamán,
hogy a fegyelmezés konstruktív korlát legyen az úton, melyen a gyermeknek el kell indulnia, s nem pedig fal, amely
az utat lezárja. Persze nagyon
lényeges az is, hogy tudatosítsuk a magunk számára: az erkölcsi nevelés hosszú folyamat, s ha túl sokat várunk el,
előfordulhat, hogy nem érünk
el vele semmit. Végig a gyermekek mellett kell állnunk a
nevelés útján, és segítenünk
őket belső megsebzett világuk,
csalódottságuk, szeretethiányuk hosszú gyógyulási folyamatában. Csak lépésről lépésre
lehet előrehaladni, úgy, hogy
igazi értékeket mutatunk be, s
mindehhez alapos pedagógiai
és pszichológiai érzékre, nagy
türelemre, tapintatra és soksok szeretetre van szükség.
A továbbiakban Ferenc pápa nyomatékosan hangsúlyozza a család elsődlegesen
meghatározó szerepét, hiszen
a családi fészekben mint nevelési közegben tanulhatjuk
meg igazán a szabadság helyes használatát. Egy nagyon
is aktuális problémát emel ki:
a kommunikációs eszközök
üzeneteinek kritikus megkülönböztetését.

Említsünk meg még egy
konkrét kérdést, s a Szentatya
saját szavaival keressük a választ a problémára. Ez pedig a
„mindent és azonnal”, azaz az
„Adjad, Uram, de rögtön!”
rossz szokása. „Ez egy nagy
tévedés, amely nem kedvez a
szabadságnak, hanem megmérgezi azt. Ha ellenben ráneveljük gyermekeinket, hogy

”

Az olasz gyökerű,
de dél-amerikai pápánk
külön is megemlíti
azt a szép szokást,
amikor az édesanyák arra
tanítják gyermekeiket,
hogy csókot küldjenek
Jézusnak vagy
a Szűzanyának
tanuljanak meg bizonyos dolgokat elhalasztani, és kivárni
a megfelelő pillanatot, azzal
azt sajátítják el, hogy mit jelent az önuralom, az autonómia a saját ösztöneikkel szemben. Így, ha a gyermek megtapasztalja, hogy tud uralkodni
önmagán, gazdagabbá válik
önértékelése. Ugyanakkor ez
megtanítja őt mások szabadságának tiszteletére is.”
Csodálatos foglalatát adja
Ferenc pápa annak, mit kell
megtanulnunk a családban:
mások meghallgatását, elvise-

lését, tiszteletét, segítését, a
velük való osztozást és
együttélést. A szeretetteljes
családi környezetben tanuljuk
meg a közelséget, a törődést, a
köszönetet és az udvariasságot. Nagyon szép az is, ahogyan a pápa a családok elsődleges szerepe mellett kiemeli a
katolikus iskolák jelentőségét.
Idézzük a szinódus záróüzenetét: „Ezek az iskolák létfontosságúak a szülők gyermekeik nevelésére irányuló
kötelességének támogatásában. Bátorítani kell tehát ezen
iskolákat fontos küldetésükben, hogy segítsék diákjaikat
olyan érett felnőtté válni, akik
Jézus szerető tekintetével tudják nézni a világot.”
A fejezet legvégén még két
nagyon fontos dologról beszél
a pápa: a szexuális nevelés és
a hit továbbadásának felelősségteljes feladatáról. A Szentatya határozott igenjét a szexuális nevelés kérdésében –
úgy gondolom – senki sem vitatja. Látjuk, tapasztaljuk az
európai uniós szabályozásban
és a hazai reakciókban egyaránt, hogyan áll szemben egymással egy egészen szabadelvű és egy hagyományos
irány. A médiából a fiatalok
felé áramló szexuális ajánlatok inváziójával szemben elengedhetetlen a mi egészséges állásfoglalásunk, amelynek meg kell nyilvánulnia
szeretetben és tapintatos türelemben, de ha kell, akár határozott formában is.
De ki beszél ma ezekről a
dolgokról? Ki képes komo-

lyan venni a fiatalokat? Ki segíti a nagyszerű és nagylelkű
szeretetre való felkészítésüket? – teszi fel a pápa ezeket a
lelkiismeret-vizsgálatra sarkalló kérdéseket. Összefoglalásul pedig megjegyzi: „Azt
hiszem, túlságosan könnyedén vesszük a ránk bízottak
szexuális nevelését.”
Végezetül ejtsünk még
szót a másik fontos kérdésről,
a hit továbbadásának felelősségről. A hit ugyan Isten ajándéka, nem emberi tevékenység eredménye, a szülők mégis Isten élő eszközei a hit érlelődésében és kibontakozásában. Az olasz gyökerű, de délamerikai pápánk külön is
megemlíti azt a szép szokást,
amikor az édesanyák arra tanítják gyermekeiket, hogy
csókot küldjenek Jézusnak
vagy a Szűzanyának. „Menynyi gyöngédség van egy ilyen
gesztusban!” – írja, majd így
folytatja: „Ilyenkor a kicsinyek szíve az imádság helyévé alakul!” A legszebb, leghatásosabb erejű tanúságtétel
egy keresztény család életében a közös ima, melynek nagyobb evangelizáló ereje lehet, mint bármely szónoki,
meggyőző beszédnek.
A Szentatya köszönőszavaival zárjuk fejezetünket,
melyekkel szeretné kifejezni
háláját különösen minden
édesanya iránt, aki Szent Mónikához hasonlóan szüntelenül imádkozni tud Krisztustól
eltávolodott gyermekeiért.
Bognár István
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Adjunk teret, ﬁgyelmet és időt az Érkezőnek
Beszélgetés Kővári Magdolna SSS központi elöljáróval
(Folytatás az 1. oldalról)
Slachta Margit 1923-ban
hozta létre a társaságot, első
szabályzatunk pedig 1935-ben
nyert jóváhagyást az Esztergomi Egyházmegye szintjén.
Már a húszas években jelen
voltunk Romániában, Szlovákiában, az Egyesült Államokban és Kanadában is. Kezdetben a külföldre szakadt magyarság szolgálatát tekintettük az elsődleges feladatunknak, de nagyon hamar világossá vált, hogy a társaság
küldetése az adott társadalmak szélesebb köreihez is
szól. Így rövid időn belül valóban nemzetközivé vált a
Szociális Testvérek Társasága.
Amikor a Los Angeles-i közösségbe belépett egy kínai
származású testvér, fogadalomtétele után többekkel viszszatért a hazájába, így a negyvenes évektől társaságunk
már Kínában is jelen volt. Ő a
kommunista rendszer börtönében vesztette életét, így
Salkaházi Sára mellett Malia
Rosa Hsu a másik vértanúnk.
De Kubába is eljutottunk.
Csekey Nikoletta testvér éppen Kubában várt vízumra, s
mivel egy szociális testvér sosem tétlenkedik, dolgozni
kezdett. Hamarosan csatlakoztak hozzá helybeli hivatások, így amikor Fidel Castro
rendszere elküldte Kubából a
külföldi szerzeteseket, már
voltak fogadalmas kubai testvérek is.
– Mi a társaság küldetése?
– Lelkiségünk bencés alapokra épül, karizmánk az
egyetemes Egyház küldetésébe illeszkedik. Szabályzatunk
ezt így fogalmazza meg: „hivatásos és képzett munkásokat adunk az Egyháznak és a
társadalomnak, akik szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, közegészségügyi,
kulturális, nőmozgalmi és
közéleti területen munkálkodnak”. Már a kezdetektől
fontos volt, hogy eljussunk
azokhoz a rétegekhez is, ahová a látható Egyház nem ér
el. Így jött létre a külső testvéri életforma, melynek lényege, hogy vannak olyan
testvérek, akik a közösségi
kereten kívül, gyakran akár
jeltelenül működnek a világban, és ott szolgálnak, ahol
szükség van ránk. Nincsenek
intézményeink, gyakran dolgozunk
más
rendekkel
együttműködve.

– A második világháború
után a kommunista diktatúra
egyre nagyobb nyomást fejtett
ki azokra, akik más világnézetűek voltak. Slachta Margit
testvérnek – aki jelentős közéleti szerepet töltött be – el
kellett hagynia az országot.
Amikor 1950-ben felszámolták a szerzetesrendeket, minden tag külső testvér lett. A civil foglalkozás mellett titokban, lakásokon találkoztak a
nővérek. Érdekes, hogy a betiltás időszakában csak Magyarországon ötven testvér lépett be a társaságba, akik természetesen titokban, zárt körben tették le a fogadalmukat.
Sajnálatos módon az ötvenes években bekövetkezett
egy szakadás, ami elsősorban
az európai és az amerikai kultúra és társadalmi berendezkedés között fennálló különbségekre vezethető vissza. Ma
a kanadai, a Los Angeles-i és a
budapesti ág föderációt alkot,
ami azonos lelkiséget, de külön kormányzatot jelent. A
budapesti ág tagjai Magyarországon kívül Szlovákiában,
Romániában, Kubában és
Buffalóban élnek. A Los Angeles-i ághoz tartozik Tajvan,
és vannak testvéreik Mexikóban, valamint a Fülöp-szigeteken is. A budapesti ágnak és a
másik két ágnak összesen
mintegy 150-150 tagja van.
Közösségünk 1998-ban pápai
jogú apostoli élet társasága
lett.
– Mi mondható el a közösség
jelenéről és a közeljövőről?
– A közösség 2023-ban lesz
százéves. Ez a jubileum arra
hív bennünket, hogy visszatérjünk a kezdetekhez. Káptalanunk úgy fogalmazott: „új
módokon vágyunk kapcsolatba kerülni karizmánk tüzével,
hogy bátor kockázatvállalással kreatív és prófétai válaszokat keressünk a világ ínségére, és szolgáljuk az emberi
méltóság ügyét”. Úgy érzem,
minden nehézség ellenére nagyon nagy lehetőségek rejlenek a testvérekben. Mi a
Szentléleknek átadott közösség vagyunk, mert csak az ő
erejével tudunk válaszolni a
kihívásokra. Az alapító úgy fogalmazott, hogy minden társadalmi baj forrása a léleknélküliség, amikor az ember a Teremtőtől elszakadva építi a világát.
Nekünk rá kell irányítanunk a
figyelmet a teremtő Lélekre,
mert csak belőle merítve lehet
Isten szíve szerinti, emberséges
társadalmat létrehozni.

”

tudnánk ezt kívánatos módon
felkínálni. A lelkigyakorlatos
munkánkat azért tartom fontosnak, mert lehetőséget ad az
embereknek az élő Istennel
való személyes találkozásra.
Tiszta forrásból nyújt éltető
lelki táplálékot.

Adventben
– alapítónk gondolatainak megfelelően
– szeretnénk
a lényegre irányítani
a figyelmünket:
az önmagát ajándékozó
szeretetre, Istenre,
aki sátrat vert közöttünk, és folyamatosan
adja magát nekünk,
mindig közeledik felénk

– Nagyváradon nőttem fel,
középiskolás voltam, amikor
megérintett Isten hívása. Egy
augusztus 6-i napon, a misén
ülve nagyon mély vágy fakadt fel bennem, ami valahogy így szólalt meg: „vigyél
fel engem a hegyedre”. Egész
valómat lefoglalta ez az élmény, és nem maradt hely
bennem másnak. Kezdetben
nem is tudtam még értelmezni ezt, hiszen én addig szerzetest sem láttam soha. Lassan
kezdett derengeni, miről szólhat ez a vágy, de szerzetesi
életre akkor még nem volt lehetőség. Azt gondoltam, nem
baj, majd csak rálelek valahogy a magam útjára, ha kell,
akkor külföldön. Ehhez viszont nyelvet kellett tanulnom, amit el is kezdtem, angol és német szakos lettem
Kolozsváron. Itt találkoztam
Szeréna testvérrel, aki tíz év
börtönnel a háta mögött fogta
össze az egyetemisták hittancsoportját. Megismerkedtünk,
mély kapcsolat alakult ki közöttünk. Egyszer a fiókból
előhúzta a szociális testvérek
akkor még alakulóban lévő,
új, angol nyelvű szabályzatát:
„Te biztosan érteni fogod.
Ezek vagyunk mi.” Ezzel tulajdonképpen a kezembe tette
az életét, hiszen éppen a
Ceaușescu-éra kellős közepén
voltunk. A bizalmán felbátorodva én is el mertem mondani neki a titkomat, mire azt
válaszolta, ehhez nem kell elmenni, itt is vannak szerzetesek. Így kerültem kapcsolatba
a szociális testvérekkel, fél év
elteltével be is léptem hozzájuk.

– Közeledik az advent. Hogyan készülnek rá?

– Az, hogy nyitottak a társadalom felé, és az emberek
szolgálata a feladatuk. A világban, az emberekért dolgoznak, de úgy, hogy nincs behatárolva, miként. A fogadalmi
imánkban mondjuk többek
között ezt is: „Segíts hivatásom betöltésében, (…) hogy
szétáraszthassam magam körül az ima, a lelkiség és a szeretet szellemét.” Ez nagyon
megszólított engem.
– Jelenleg képzett lelkivezetőként és pasztorális tanácsadóként is szolgál. Hogyan
került kapcsolatba ezzel a területtel?

– Tanárként kezdtem a pályámat, Nagyváradon és környékén tanítottam tizenkét
évig. Itt szolgáltam, és nem
állt szándékomban elmenni,
sokáig el sem tudtam képzelni, hogy szeptemberben ne az
iskolában kezdjem meg a
munkát. Egy lelkigyakorlaton
azonban szembesültem a kérdéssel, vajon mennyire hitelesen élem a mottómat: „Számomra az élet Krisztus.”
Tényleg ő számomra az élet?
„Jobban szeretsz-e engem,
mint a népedet, a családodat,
a szolgálatodat?” – hallottam
a belső hangot. Végül arra jutottam, hogy „Veled, Uram, a
világ végére is”. Így kerültem
az Egyesült Államokba. Először nem értettem, mi dolgom
nekem ott, de egészen átadtam magam a hívásnak, és kinyíltam az új kultúrára, arra a
világra, amelybe Isten hívott.
Pszichológiai
tanácsadást
kezdtem tanulni, és felébredt
bennem az érdeklődés a spiri– A szerzetesrendek felszámolása után mi lett a közös- – Hogyan került kapcsolatba – Mi ragadta meg a karizmá- tualitás és a pszichológia integrálásának kérdése iránt.
ség tagjaival?
a közösséggel?
jukban?

AZ

Így kerültem a Loyola Egyetem pasztorális pszichológiai
tanácsadás programjába, s
közben megkezdtem szolgálatomat egy Washington melletti plébánián. Berkecz Franciska központi elöljáró 2005-ben
hívott, hogy tartsak egy fórumot Magyarországon. Nem
sokkal utána arra kért, hogy
térjek vissza Budapestre. Közben Tomcsányi Teodóra professzor asszony révén kapcsolatba kerültem a mentálhigiénés lelkigondozó képzéssel, és
Budapestre érkezésem után a
Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében kezdtem
dolgozni.
– Itthon a lelkivezetés is a feladata lett.
– A munkám során azt tapasztaltam, hogy nagyon kevesen vannak, akik lelkivezetést vállalnak, pedig nagy
szükség lenne a szolgálatukra.
Kapcsolatba kerültem a Manréza Lelkigyakorlatos Házzal,
amelynek akkori vezetőjétől
megtudtam, hogy ők már rég
fontolgatják egy lelkivezetőképzés elindítását. Így állt
össze az a team, amelynek
tagjaival kidolgoztuk és útjára
indítottuk a lelkivezető- és
lelkigyakorlatkísérő-képzést
tíz évvel ezelőtt.
– Lelkivezetőként hogyan
látja, fontosak az embereknek ezek a kérdések?
– Azt tapasztalom, hogy
nagyon nagy a spirituális éhség az emberekben, de nem
mindig a jó irányban keresgélnek. Keresztény hagyományunk rendkívül gazdag,
mégis, sokszor mintha nem

– Ez több szempontból is
különleges adventi időszak
lesz számunkra. Elkezdődik a
jubileumunkra való lelki felkészülés éve. A társaság minden szintjén elindult a tervezés azzal kapcsolatban, hogy
miként tudjuk átültetni az
életbe a káptalani irányelveket. A kulcsszavak a társadalmi tudatosság, a hitelesség, az
egység, a remény és a nemzetköziség. De mindezek felett
ebben az adventben a legmeghatározóbb az alapítónk,
Slachta Margit földi maradványainak hazahozatala és újratemetése. Az esemény mélyen
megmozgatja a testvéreket;
egészen átkeretezi a jubileumunkra való készülést, felráz,
mozgósít, inspirál. A december 7-i temetésre úgy készülünk, hogy naponta imádkozzuk az ő világnézeti krédójának tételeit. Adventben – alapítónk gondolatainak megfelelően – szeretnénk a lényegre
irányítani a figyelmünket: az
önmagát ajándékozó szeretetre, Istenre, aki sátrat vert közöttünk, és folyamatosan adja
magát nekünk, mindig közeledik felénk. A Marana
tha! (Jöjj el, Urunk!) kifejezés
nem csak az eszkatologikus
eljövetelre vonatkozik, hanem
a jelen pillanatra is. A folyamatosan érkező Istenre fordítjuk figyelmünket.
– Milyen utat javasolna olvasóinknak 2021 adventjén?
– Sokféle út lehetséges, ami
igazán fontos, az a hozzáállás.
Teret, figyelmet, odafordulást
és időt kell adnunk az Érkezőnek. A kereszténység legnagyobb tragédiája, hogy nem
merjük elhinni, amit hirdetünk. Mintha azt mondanánk,
ez túl szép ahhoz, hogy igaz
legyen. Hisszük-e igazán,
hogy Isten sokkal jobban vágyakozik utánunk, mint mi
utána, hogy sokkal jobban
szeretne találkozni velünk,
mint azt mi valaha is tudatosítottuk magunkban? Isten árkon-bokron át igyekszik felénk. Merjünk ráfordulni,
odafigyelni erre a valóságra!
Baranyai Béla
Fotó: Lambert Attila

KÖNYVESBOLT ÚJDONSÁGAI

Ferenc pápa

Donald H. Calloway MIC

Borsodi Henrietta

AZ EVANGÉLIUM
SZABADSÁGÁBAN
ÉLJETEK!
Ferenc pápa beszédei
budapesti és szlovákiai
látogatásán

SZENT JÓZSEF IDEJE
ELÉRKEZETT!

ÖRÖMTċL
FÉNYESÜL
Közelítések Pilinszky
János verseihez

ELÉRHETŐSÉGEINK
1053 Budapest, Ferenciek
tere 7–8. (Kárpátia-udvar)
Telefon: (06/1) 266-0845
Webbolt: bolt.ujember.hu
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(TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa)
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Egyházi zenei rovatunkat Mértékadó című
kulturális mellékletünkben olvashatják.
IMAÓRA

MEGEMLÉKEZÉS

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. Minden csütörtökön a 17 órakor 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 (Budapest XII. kerület, Csaba utca 5.). A 18 órakor kezdődő szentmisék után a kistemplomban beszélgetés az elhangzott homíliáról. Mindenkit szeretettel várnak. Bővebb információ: https://www.varosmajoriplebania.
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 szentmise után tematikus beszélgetést folytatnak a résztvevőkkel a Szent Kinga-teremben, az Egyetem tér 5., I. em. 5. sz. alatti
közösségi helyiségben.
A Szent Imre-kápolna Szeretetláng-imacsoportjának decemberi programjai 17.30 órától kezdődnek. 2021. december 2-án,
csütörtökön 17.30 órától szentségimádás lesz, Szeretetláng-imaórával. December 3-án, pénteken 17.30-tól adventi utat járunk. December 16-án, csütörtökön 17.30-tól tartjuk a Bocsánatkérés-Kiengesztelődés-Ostyatörés ünnepét, majd csekély ajándékot adunk egymásnak. Aki az ajándékozásban részt szeretne venni, hozzon magával
egy kis ajándékcsomagot, valamit, aminek ő maga is örülne.
A szentmisét édes hazánkért ajánljuk fel. December 27-én, hétfőn
17 órakor szentmise lesz, Szent János-napi borszenteléssel. Saját
részre hozott borokat az oltár előtt gyűjtjük. A szertartás után megisszuk „Szent János áldását.” Szeretettel hívunk és várunk (1114 Budapest, Bartók Béla út 19.). Kápolnánkban hétfőtől-péntekig 17 órakor van szentmise! Minden magyar imádkozzon minden magyarért!
Honlapunkon (www.szeretetlang.info.hu) keresztül elérhetők vagyunk.
Szentmisék Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért:
2021. december 6., hétfő. A boldoggáavatási szándékra mondott
szentmiséket 7 órakor, a Magyar Katolikus Rádió adásával
egyidőben a Szent István Rádió is közvetíti a budapest-városmajori
Jézus Szíve-templomból.

Csanád Béla egyetemi tanár, papköltő, a Hittudományi Akadémia
professzora, a KÉSZ alapító elnöke halála 25. évfordulóján november 25-én, csütörtökön 18 órakor a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban (Budapest V., Március 15. tér).
requiemet mond Osztie Zoltán plébános, a KÉSZ korábbi és Makláry
Ákos parókus, a KÉSZ jelenlegi elnöke.

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

LELKINAP
Útkeresés - hivatás - döntés témakörében lelki napot, adventi
rekollekciót tartanak a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán (1052 Budapest, Piarista köz 1.) 2021. december 3-án, pénteken
9-14 óra között Dr. Papp Miklós morálteológus vezetésével. Szeretettel várják a 11. és 12. osztályos diákokat! A főiskola rendezvényei
védettségi igazolvánnyal látogathatók. A maszk viselése a Főiskola
egész területén kötelező. Jelentkezés: Komáromi Csilla Rita kommunikációs referensnél, e-mail: kommunikacio@sapientia.hu. Bővebb információ: https://sapientia.hu/esemenyek

GÖRÖGKATOLIKUS SZENT LITURGIA
A Szent Filoména Társulat élő és elhunyt tagjaiért
görögkatolikus Szent Liturgia felajánlása lesz Budapesten, a Budai
ciszterci Szent Imre-templomban (Budapest XI. kerület, Villányi út
15.) november 29-én, hétfőn 18 órától.

BESZÉLGETÉSSOROZAT
Otthon lenni otthon – Beszélgetős előadások a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán (1052 Budapest, Piarista köz 1.)
2021. november 25-én, csütörtökön 19 órától. Előadók: Somogyiné
Petik Krisztina, Asztalosné Elekes Szende, Papp Miklós. A főiskola
rendezvényei védettségi igazolvánnyal látogathatók. Bővebb információ: https://sapientia.hu/esemenyek
„Férfitalálkozók” címmel férfiaknak szóló előadás- és beszélgetéssorozatot indítottak a Pécsi Egyházmegye hét városában (Pécs,
Mohács, Szekszárd, Paks, Tamási, Dombóvár, Szigetvár) 2021. október 8., péntektől 2022. május 20., péntekig. Időpontok: 2021. november 26., december 2., 3., 10., 17. A találkozók kezdési időpontja
18 óra. Mindenkit szeretettel várnak, és kérik, hogy a szervezés
megkönnyítése érdekében előzetesen feltétlenül regisztráljanak az
alkalmakra. Bővebb információ: https://pecsiegyhazme gye.hu/ak
tualis

KÉPZÉS
A sümegi Ferences Akadémia harmadik kurzusát 2021. december 3–5. között tartják Sátáni támadások Jézus Krisztus ellen címmel, kereszténység a globalizáció nyomása alatt témában. Előadó:
Dr. Kertész-Bakos Ferenc, kezdés december 3-án, pénteken 16 órakor. Az akadémiát a Sümegi Ferences Rendház (8330 Sümeg,
Szent István tér 7.) üzemelteti a kegytemplommal szomszédos kolostor épületében. Az elmélkedések és közös imádságok biztosítják
a Ferences Akadémia lelkigyakorlatos jellegét. A „Világnézetünk keresztény alapjai” című elmélkedéssorozat folytatódik, összhangban
az esedékes fatimai engesztelőnap eseményeivel. A kurzus résztvevői elismerő oklevelet kapnak. Igény szerint szállásról gondoskodunk. Jelentkezni a 06/20-823-2430 mobilszámon, illetve az effataof
m@gmail.com címen lehetséges. Bővebb információ: https://feren
cesakademia.webnode.hu
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családteológiai Intézete 2022-ben is képzést indít lelkipásztorok, valamint a
jegyesoktatásban közreműködő vagy a jövőben közreműködni szándékozó házaspárok számára. A képzés célja: az Egyházban folyó
jegyesfelkészítésben tevékenykedők szakmai támogatása, továbbképzése. Témák: a házasság működésének pszichológiája és teológiája, önismeret, a házas életstílus, morális kérdések, a
jegyesfelkészítés módszerei, kérdőívek és szituációs játékok. Időpontok: 2022. január 29., február 4., 5., 11., 12. Pénteki napokon
14–19 óráig, szombati napokon 9–17 óráig. Érdeklődni lehet Rőder
Tamásnénál a csaladteologia@sapientia.hu címen vagy a www.sapientia.hu honlapon. A jelentkezési határidő: 2021. december 15.

KÖNYVBEMUTATÓ
Fedezzétek fel a szentek életének emlékeit, helyszíneit! címmel könyvbemutatót tartanak a D18 Könyvesboltban, Budapesten
(1066 Budapest VI. ker., Dessewffy u. 18-20.), november 26-án,
pénteken 16 órától. A könyvet Székely János püspök mutatja be,
közreműködik: Gryllus Vilmos. Szeretettel várják az érdeklődőket!

MEGHÍVÓ
A belvárosi Szent Mihály-templom (1056 Budapest, Váci u.
47/b.) november 25-én, csütörtökön 19 órától hangversenynek ad
otthont. A Josquin 500 - Sweelinck 400 - Corvina Consort 30 című
ünnepi hangversenyen a szerzők halálának évfordulója alkalmából
csendülnek fel művek a 30 éves Corvina Consort előadásában.
A koncertre a belépés díjtalan. Bővebb információ: www.corvina
consort.hu

NYÍLT NAP
A Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán (Budapest
V., Piarista köz 1.) nyílt napot tartanak november 25-én, csütörtökön
10-13 óra között. Szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik a főiskola képzései iránt. Ez alkalommal az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a főiskola mindennapi életébe, részt vehetnek egy-egy tanórán, bejárhatják a könyvtár tereit és megismerhetik a jelenlegi hallgatókat is. Bővebb információ: https://sapientia.hu/esemenyek

AZ ÚJ EMBER KÖNYVESBOLT AJÁNLATA

Adventben is üzenhet
– szerezzen örömet az Új Ember hasábjain!
Kívánjon áldott ünnepet, köszöntse szeretteit névnap, születésnap,
házassági évforduló alkalmából, küldje meg gratulációját gyermek születéséhez,
sikeres vizsgához vagy más örömteli pillanathoz!
Rövid üzenetében küldje el annak nevét és címét, akit szeretne meglepni
az aprohirdetes@ujember.hu címre.
Levelében, kérjük, adja meg a pontos nevet és címet, melyre a számlát kiállíthatjuk.
Egy üzenet díja 3000 Ft, amit átutalással vagy csekken tud befizetni,
a befizetés beérkezése után sorait legközelebbi lapszámunkban megjelentetjük.

Ünnepeljen velünk – várjuk jelentkezését!
ADÁSVÉTEL

TÁRSKERESŐ

JÓ ANGYAL KÖNYV- ÉS KEGYTÁRGYBOLT, Budapest, Ferenciek tere. Kapható: Sienai Szent Katalin: Dialógus, Lélekmentő füzetek, vallásos irodalom, stb. T.: 06/20-775-2453,
www.joangyal.hu

KÖZÉPKORÚ, megbízható hölgy bejárónői, idősfelügyeleti állást keres Budapesten, ottlakás nélkül. T.: 06/30-986-7310

ÁLLÁS

JÓ MEGJELENÉSŰ, 39 éves, természet- és állatbarát,
sport és politika iránt érdeklődő rokonomat – tisztes anyagiakkal – megismertetném dél-alföldi, jólelkű, csinos, tanult
hölggyel. Telefonszámos választ a kiadóba kérek. Jelige:
„Nemzet, család.”

A STELLA KATOLIKUS EGYHÁZI ÜDÜLŐ állást hirdet takarítói és szakács munkakörbe 2022. januári kezdéssel.
Szolgálati lakást igény szerint biztosítunk. Elsősorban katolikus személyek/házaspárok jelentkezését várjuk az
igazgato@stella udulo.hu e-mail-címre.

KÖZGAZDÁSZ VÉGZETTSÉGŰ, 69/188 cm, természetkedvelő, művészetek iránt érdeklődő, római katolikus férfi hasonló érdeklődésű, független, magas, csinos, nemdohányzó budapesti
hölgy ismeretségét keresi, 64-69 évig. Telefonszámos válaszát
a kiadóba kérem. Jelige: hit és remény

GYŰJTŐ VENNE bélyeggyűjteményt, régi képes levelezőlapot.
T.: 06/20-529-5690, 06/1-322-8439

ÉLETJÁRADÉK

INGATLAN

ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne budapesti lakásra vallásos,
megbízható család, plébánosi ajánlással. T.: 06/30-653-4486
vagy e-mail-cím: lajos.drkiss@gmail.com

36 NM-ES, egyszobás, álló galériás, bútorozott, gépészetileg is
felszerelt lakás, hosszú távra kiadó Budapesten, a Nyugati pályaudvar közelében, liftes ház 3. emeletén.. Érdeklődni: 06/20373-7090

RÉGISÉG
EGYKORI PIARISTA diák antikvitása régiséget vásárol.
T.: 06/20-980-7570
1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8. (Kárpátia-udvar)
Telefon: (06/1) 266-0845 | bolt.ujember.hu

Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán.
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133–1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2021. NOVEMBER 22.

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.

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

SZOLGÁLTATÁS
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén
háznál is. T.: 06/1-213-5726
ÓLOMÜVEG ABLAKOK restaurálását, tervezését, kivitelezését több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet.
T.: 06/20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu

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

Több tízezer hívő imádkozott együtt szerte a világon
november 20-án, Krisztus
Király ünnepének előestéjén.
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2021. november 28.

„Úr s Király a föld felett”
Ezerötszáz helyszínről csatlakoztak a világméretű imalánchoz

lemről énekeljen négy versszaka.”
A Távol-Kelet egyik országából az alábbi üzenet érkezett:
„Közösségemmel mi is csatlakozunk hozzátok és az imalánchoz
Krisztus Király ünnepén! Nagy
üdvözlet! Szeretettel: Lucius

Erdő Péter bíboros és a NEK
Titkárságágának meghívására immár kilencedik alkalommal
tartottak világméretű szentségimádási és imaláncot. Ez a mostani különleges, rendhagyó alkalom volt. „Legyen ez a világméretű szentségimádás a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért való hálaadás és új lendületvétel! Éljük át ismét Isten megújító szeretetét!” – bátorítottak a
szervezők. Európa szinte minden országából csatlakoztak az

Hre Kung, Burma püspöke”.
Belgiumból ezt írták: „November 20-ára, szombatra mintegy ötven egyházközségünk tervezett közös imádságot. Nekünk is van egy honlapunk, ahol beszámolunk erről a nemzetközi eseményről. Egységben veletek! A belgiumi résztvevők.”
Az imalánc szervezői arra kérik a résztvevőket, hogy akinek
lehetősége van, küldjön a szentségimádások helyszínéről rövid

imalánchoz. Templomokban, kápolnákban dicsőítették együtt
az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust – otthonaikból is sokan
bekapcsolódtak.
Világszinten hetven országból, ezerötszáz helyszínről csatlakoztak, többek között Lesotho, Tajvan, Ausztrália, de a részt
vevő országok között találhattuk Izlandot, az Egyesült Arab
Emírségeket, Chilét, Új-Zélandot, és számos más távoli, nem
jellemzően katolikus országot is.

Először kapcsolódott be az imaláncba Burundi, Mianmar,
Bolívia és Kuba. A szervezők kiemelték, hogy olyan országokból is jelezték részvételüket, ahonnan mindennaposak a keresztényüldözésről szóló hírek, így például Kínából és Nigériából is bekapcsolódtak. Sokan csatlakoztak az imalánchoz otthonaikból. Az ő bekapcsolódásukat segítendő, számos országban volt élő közvetítés templomokból, kápolnákból.
A szlovákiai Fülekről írták: „Szeretnénk folytatni a szent- beszámolót, visszajelzést, fényképet a corpus@iec2020.hu címre.
ségimádásokat, ha az Úr is úgy akarja, és ad hozzá elég erőt és A szentségimádási lánc folytatódik! Legközelebb az alábbi időkitartást. A felolvasóink közül volt, aki önkéntesként volt jelen pontban hívják imádkozni a hívőket: 2022. június 18., szombat.
a kongresszuson, és volt, aki a szombat esti körmeneten és
Forrás: NEK Titkárság
szentségimádáson volt ott Budapesten. (...) Minden elmélkeFotó: Molnár Tamás/Pozsonyi katolikusok,
dés után ifjúsági ének következett, majd két perc csend. A véVas Mária Teréz/pálos nővérek
gén természetesen nem maradt el a Christus vincit és a Győze-

A szemünknek sem hihetünk
A videós álhírek korszakáról tartottak előadást a Sapientia Főiskolán
A lapos földtől a ﬁzetős Facebookig – Az álhírek és hamis tartalmak hálójában címmel Szűts Zoltán média- és
digitálispedagógia-kutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja tartott előadást november 16-án a Sapientia Könyvtári Esték sorozatában a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskolán.
Török Beáta könyvtárvezető egy metróaluljáróban olvasott egymondatos könyvajánlót idézett fel köszöntőjében:
„Azt mondanám, hogy ma
sokkal több téves nézetünk
van a világról, mint az internet előtt volt.” Szűts Zoltán
előadásában részben ennek a
mondatnak az igazságtartalmára is kereste a választ.
Az előadáshoz kivetített
nyitóképen a médiakutató
Kosztolányi Dezső mellett
volt látható – kettősüket öszszeköti a délvidéki származás,
de az előadás során kiderült,
hogy Kosztolányi még más
okból is fontos.
Szűts Zoltán kifejezetten
pozitívan viszonyult az internethez annak megjelenésekor,
azt látta sokakkal együtt,
hogy egy csodálatos ajándékot kapott általa az emberiség.
Örült neki, hogy a magyar tartalmakat nem tudják úgy
megállítani, mint ahogy gyermekkorában Nagybecskerekre hazafelé menet a szerb határőrök egyes magyar könyveket el akartak tőlük kobozni,
például a magyar várakról
szólókat, azzal, hogy hadászati a témájuk, még ha a középkori hadászati technikákkal
nem is mentek volna sokra.
Ma már mégsem hirdetjük
azt, hogy az internet a szabadság eszköze, s ennek egyik fő
oka, hogy hihetetlen mennyiségű álhírrel is szembetaláljuk
magunkat általa; a lapos föld
elméletétől az igaz történetként beállított oltás helyetti
chipbeültetésig sokfélét említett az előadó. A közösségi

médiában különösen hatásosan terjed a fake news,
olyannyira nagy hatással akár,
hogy az USA-ban több 5Gtornyot is felgyújtottak, mivel
elterjedt, hogy ezek a létesítmények terjesztik a koronavírust. S már nemcsak a jelenre
vonatkozik mindez – tette
hozzá Szűts Zoltán –, új múlt
is születik: hiszen bárkinek az
arcából, amint szemléletesen
láttuk, Kosztolányi Dezsőéből
is, animációt készít a mesterséges intelligencia.
A következő szint pedig
már az, amikor videó formájában történik az álhírkeltés, ezt
nevezik angolul deep fakenek (mély álhír lehetne a magyar megfelelője). Erre láttunk
egy nagyon szemléletes példát, amikor láthatólag Barack
Obama volt amerikai elnök jelent meg egy videón, mocskos
szájú kifejezéseket használva.
A videó második felében kiderült, hogy mesterséges intelligencia általi animálásról
volt szó: „Obama” úgy gesztikulált, mozgott és beszélt,
ahogy egy másik ember egy
kamerával követett felvételen.
Szűts Zoltán rámutatott, most
már elérkeztünk oda, hogy a
szemünknek sem hihetünk.
Úgy látja, hogyha a 2022-es
választás még nem is, az azt
követő már hazánkban is a
deep fake-ekről fog szólni.
„Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad” – mondta Deák Ferenc.
Ezzel nehéz vitatkozni, de ki
mondja meg, hogy mi a hazugság? – kérdezte az előadó.

Úgy vélte, amíg a Facebook
tömve van felhasználókkal, és
azok a legnépszerűbb tartalmak, amelyek vitát generálnak, addig az algoritmusok
nem fognak különbséget tenni
a hazugság és az igazság között. Ráadásul – amint látható
– már maguk a kommunikációs szakemberek sem lehetnek
biztosak egy-egy videó valódiságában.
A médiafogyasztó oldaláról nézve sem az igazságtartalmon múlik a döntés, hiszen
átlagosan 1,7 másodperc alatt
határozzuk el, hogy valamit
megnézünk, vagy lapozunk,
ilyen rövid idő alatt bizonyosan nem tudatos döntést hozunk.
Ennek a felgyorsultságnak
több oldalát is bemutatta
Szűts Zoltán. Megtapasztalható ez egyrészt a fiatalok körében: az általános és középiskolások közt népszerű TikTok
percnél is rövidebb klipekkel
operál, a korosztályból nagyon sokan ilyen videókat
pörgetnek gyors egymásutánban kikapcsolódásképpen.
Ezekhez képest bármilyen interaktív óra óhatatlanul ingerszegény lesz. A felgyorsulás
szembetűnő lenne akkor is, ha

régen izgalmasnak számító
filmeket, filmsorozatokat néznénk újra, mai mércével mérve ezek már unalmasnak,
vontatottnak hatnának.
Az egyes platformok életünkbe való beépülése is igen
felgyorsult: míg a könyvnyomtatás után háromszáz év
kellett, hogy megjelenjenek az
újságok, a rádió több évtized
alatt érte el az ötven millió
felhasználót, az internet világában a YouTube vagy a Facebook esetében mindez hónapok alatt végbement. 2006-tól
számítva, amikor még ezek
gyermekcipőben jártak, 2018ig, azaz tizenhárom év alatt a
videomegosztó több mint 2
milliárd, a közösségi portál
több mint három milliárd emberhez ért el.
A másik hatása az internetnek, hogy a munka, a tanulás
és a szabadidő teljesen összecsúszott, régen ha kijött valaki
a gyárból, nem hívták fel,
hogy másnapra ezt meg azt
készítse össze ezzel meg azzal
a kollégával egyeztetve, a mai
világunkban – ha nem is egy
gyárban – ez megszokott jelenség.
Soha semmi nem bomlasztott még annyira kreatívan,

mint a közösségi média – vélekedik a kutató, rámutatva, hogy
bárki részvétele, hozzáférése egyszerre csodálatos és egyben félelmetes. Megtanulhatunk betonozni, kovászos kenyeret készíteni
a segítségével, de azt
is, hogy miként tisztítsuk meg a banánt késsel, holott százszor
egyszerűbb kézzel; hogyan együnk levest
villával, holott már jó
rég feltalálták erre a
kanalat.
Az igazság hanyatlásához visszakanyarodva arról is beszélt Szűts Zoltán,
hogy korábban egy téves hír
megjelenése
következményekkel járt volna, minimum
helyreigazítással a lapban, de
az előző rendszerben más következményei is lettek volna,
ám manapság gyakorlatilag
lehetetlen nyomára bukkanni,
hogy kihez köthető egy adott
álhír felbukkanása. A vélemény mára fontosabbá vált a
tényeknél, sőt a kettő közötti
választóvonal el is mosódott.
A nyomtatott újság esetében
még megvolt, hogy meddig
tartanak a hírcikkek, honnan
kezdődnek a véleménycikkek,
az internet korában gyakorlatilag már nem beszélhetünk a
kettő szétválasztásáról.
Mindezzel elértünk egy
post-truth, valóság utáni korszakba. A médiában a valós
idejűség vált uralkodóvá, és a
hírciklus olyannyira lerövidült, hogy egy hír 90 perc
alatt bejárja a teljes médiát, ha
ez alatt valaki nem tudja a saját interpretációját megfogalmazni, az lemarad. Ezzel
egyidejűleg a hagyományos
kapuőri szerep nem működik
a közösségi médiában, a legjobb esetben is egy magánvál-

lalat bíz meg egy magánembert ezzel. A figyelem manapság ritkasággá válik, aminek
az is az oka, hogy az információs túltelítettséggel az ősemberével gyakorlatilag azonos
agyunkkal kell szembenéznünk. Így hát a tapasztalati tanulás háttérbe szorul, és az érzelem lesz az új fegyver. Új típusú véleményvezérek, influenszerek lépnek fel.
Mindez azért is nehezíti az
egész életünket, mert annyira
személyre szabott tartalmakat
kapunk, hogy véleménybuborékjaink falai megszilárdulnak, és egyre kevesebb lesz az
a közös nevező, amiről mindenki hallott, beszél; alternatív valóságokban élünk. A
média által közvetített kép ráadásul visszahat a valóságra.
Ennek egyik ékes példája,
hogy Amerikában abból van
a plasztikai sebészek legtöbb
megrendelése manapság, hogy
az emberek különböző filtereket beállítva a fényképükön
láthatják, hogyan néznének ki
a legjobban, és ezt az ideált viszik magukkal a műtéthez.
Szőts Zoltán arra is rámutatott, hogy a figyelemkufár, a
figyelmünkkel kereskedő közösségi média gyakorlatilag
beszippant minket, az okostelefon lett az otthonunk, amit
csigaházként a zsebünkben
hordunk. Az igazi megoldás
ezekkel szemben az lehetne,
ha tudatosan lelassulnánk,
hogy mi irányítsuk a technológiát, és ne fordítva legyen. Ehhez az kell, hogy rítusokat alakítsunk ki magunk számára.
Az előadó maga például él azzal a lehetőséggel, hogy a telefonja este 10 és reggel 6 között
nem továbbít üzeneteket. Természetesen fel lehet hívni, ha
valamiért szükség lenne rá, de
más módon nem elérhető.
Agonás Szonja
Fotó: Merényi Zita
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HÍREK KÉPEKBEN
• A Központi Papnevelő
Intézet közössége november 15. és december 15. között adventi gyűjtést szervez az erdélyi Szentháromság Gyermekotthonnak,
a Vakok Batthyány László
Gyermekotthonának, illetve számos hazai gyermekotthonnak és budapesti
hajléktalan testvérnek.
Információ
ezen a címen kérhető:
benedek.riesz@gmail.com

Megjelent a Jöjjetek
és lássátok! – A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus című új
kötet. Két hónappal
a világesemény után
örömmel és büszkeséggel vehetjük kézbe és lapozgathatjuk
az albumot.

• 2022-ben ünnepli 25.

születésnapját az egyedülálló
kezdeményezés, a fogyatékkal
élők számára létrehozott
Szent Damján-tábor. A szervezők és civil támogatók már
most elkezdtek készülni a jeles évfordulóra. Elindult egy
gyűjtés a jubileumi tábor javára; neves cégek és szervezetek
is segítik megvalósítását. A jubileumi tábort a tervek szerint
2022. július 31. és augusztus 5.
között tartják meg.

• Tegyünk képet a falra
együtt! címmel tett közzé
felhívást az Ember a Kórházban Közhasznú Alapítvány, amely ahhoz kér segítséget, hogy karácsony
közeledtével a Váci
Irgalmasrendi Kórházban a
kórtermeket tájképekkel,
evangéliumi jeleneteket ábrázoló képekkel díszíthesse
fel. Az akció célja, hogy az
ünnepek alatt is kórházban
fekvő betegek mindennapjait szebbé varázsolják.

A kiadvány a fényképek segítségével röpít
vissza a kongresszus hetébe, mutatja meg a 2021.
szeptember 5. és 12. között
zajló eseményeket.
A Magyar Kurír gondozásában megjelent kötet a
szerkesztőség két fotósa,
Merényi Zita és Lambert
Attila által készített felvételek gyűjteményét tartalmazza, melyek alkalmasak
arra, hogy felidézzék azokat az eseményeket, melyek a kongresszus hete
alatt megérintették mindannyiunk lelkét.
A kötethez Erdő Péter
bíboros, prímás írt ajánlást.
Jöjjetek és lássátok! – A
budapesti 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus
a képek tükrében című kötet
megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás:
hétfő, kedd, csütörtök,
péntek: 9–17 óráig; szerdán 10–18 óráig) és
webshopban.

Hordozni a másik ember sebeit
Boldoggá avatták Sandra Sabattinit, a szent életű orvostanhallgatót
Riminiben, a Santa Colomba-székesegyházban október
24-én Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyeinek
Kongregációja prefektusa boldoggá avatta Sandra Sabattinit. A huszonkét éves korában meghalt olasz lány a
XXIII. János közösség alapítója, Oreste Benzi atya lelki
leánya volt, rövid életét a fogyatékkal élők és a kábítószerfüggők megsegítésének szentelte.
Alessandra Sabattini 1984.
április 29-én, huszonkét évesen hunyt el, amikor éppen a
XXIII. János pápa közösség
egy találkozójára igyekezett.
Oreste Benzi atya, a közösség
alapítója tizenkét éves korától
ismerte a lányt, aki Riminiben
pap nagybátyja plébániáján
lakott. Már fiatalkorában
gyakran látták az Oltáriszentség előtt éjjel vagy hajnalban,
a földön ülve, s a legnagyobb
tisztelet sugárzott belőle. Élete
két legfontosabb jellemzője Isten és az igazság szomjazása
volt. Orvostanhallgató lett, sokat tett a kábítószerfüggőkért
és a fogyatékkal élőkért.
Mindig szeretettel és irgalommal fordult a szenvedők
felé. A halál is akkor érte, amikor betegeket látogatni indult.
Elütötte egy autó, mentő szállította el, és három nap múlva
a kórházban meghalt.
„Úgy érzem, összetörettünk, de ezeket az embereket
én soha nem fogom elhagyni”
– tizenhárom éves volt Sandra, amikor ezekkel a szavakkal mesélte el édesanyjának
az élményét a fogyatékkal

élőknél, akikről a XXIII. János
közösség gondoskodott.
Marcello Semeraro bíboros
ezeket a szavakat idézte fel a
fiatal lány boldoggáavatási
szentmiséjén Riminiben, és
hozzátette: „Szeretni azt jelenti, hordozni a másik ember sebeit.” A szentmisén a zsúfolásig telt templomban sok fiatal
volt jelen, és ott voltak Sandra
barátai is. Semeraro azt is
hangsúlyozta, hogy az új boldog számára a szegények
szolgálatának vágya nem csupán jótékonykodás volt, hanem a gyümölcse Isten határtalan szeretetének, amelynek
„végtelenül mély és parttalan
tengerében megmerítette a
szívét”.
„Sandra igazi művész volt,
nagyon jól értette a szeretet
nyelvét, annak színeit, zenéjét” – folytatta a bíboros. Életszentsége abban állt, hogy
„megnyílt az utolsókkal való
osztozásra, egész fiatal földi
létezését Isten szolgálatába állította, lelkesen, egyszerűen és
nagy hittel”. Ő az első menyasszony, akit boldoggá avatnak. „Nyitottan, ítélkezés nél-

kül fogadott mindenkit, akinek szüksége volt rá, mert az
Úr szeretetét akarta átadni.”
Szeretete „kreatív és konkrét
volt…, mert szeretni valakit
azt jelenti: érezni, mire van
szüksége és hordozni a szenvedését”.
A Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa egy
Sandra által 1982. szeptember
7-én, két évvel a halála előtt írt
imádság soraival zárta homíliáját: „Uram, add, hogy minden tettemet az mozgassa,
hogy ezeknek a fiataloknak a
javát akarom, minden pillanat
alkalom a szeretetre, amit
meg kell ragadni.”
Végeérhetetlen taps fogadta a boldoggá avatás latin

nyelven való kihirdetését, ami
után Stefano Vitali – akinek
csodás gyógyulását Ferenc
pápa elismerte és ezzel Sandra Sabattini boldoggá avatását
engedélyezte – körmenetben
vitte az új boldog ereklyéjét,
egy hajszálat, amelyet vőlegénye, Guido abban a cukorkásdobozban őrzött meg, melyet
Sandra maga díszített ki.
*
„Mindig nagyon szép kép
élt bennem Sandráról Oreste
atya elbeszélései nyomán, aki
először látta meg benne az
életszentséget” – mondta el
korábban a Famiglia Cristiana
olasz katolikus hetilapnak Stefano Vitali (középen, piros
szemüvegben), aki meg van

győződve róla, hogy Sandra
közbenjárására gyógyult meg
2009-ben csodás módon daganatos betegségéből. Vitali betegségét 2007-ben fedezték fel,
vastagbélrákja volt, áttétekkel
a nyirokcsomókon. A kemoterápiás kezelést követően sem
javult az állapota, az orvos
nem javasolta a műtétet.
Oreste atya érdeklődött a
négygyermekes családapa állapotáról, és amikor megtudta, milyen súlyos betegségben
szenved, azonnal arra gondolt, hogy Sandrához fordul
segítségért. Számos alkalommal kérte az emberektől, hogy
imádkozzanak a közbenjárásáért Vitali gyógyulása érdekében. A második kemoterá-

piás kezelés elején Stefano
eredményei hirtelen megmagyarázhatatlan módon javulni
kezdtek. „Nem tudom azt
mondani neked, hogy csodáról van szó, mert nem vagyok
hívő. Azt tudom mondani
minden betegemnek, hogy
mindig van remény, bármi
megtörténhet” – mondta kezelőorvosa a gyógyulását követően.
Sandra halála előtt öt évvel
lett Guido Rossi menyasszonya. „A jegyesség ideje nem
egyszerűen csak emberi öröm
volt, hanem annak öröme is,
hogy ez a kapcsolat egy magasabb terv része volt” –
mondta a kapcsolatukról.
Sandra egy barátnője így emlékezik vissza a jegyespárra:
„Guido iránti szerelmét mindenki tisztelettel nézte. Leveleztek egymással, volt egy
naplójuk. Viccelődtünk rajtuk,
mert szabadidejükben elmentek a vidéki temetőkbe, hogy
nézegessék a sírköveket és az
idős özvegyasszonyok arcát.
Halála után elkeseredtünk, és
találkoztunk lelkivezetőjével,
Nevio atyával. Sandra annyi
jót tehetett volna másokért,
azt kérdeztük, miért történt
ez a tragédia. Aztán megértettük, hogy az Úr úgy gondolta, életének ezt a szakaszát betöltötte.”
Forrás és fotó: Vatican News

