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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

Mindig kiállt
az elvei mellett
Fejérdy András történész
Slachta Margitról
A Barankovics Alapítvány kezdeményezésére a Szociális
Testvérek Társasága idén augusztusban megtartott nemzetközi káptalanja támogatta Slachta Margit rendalapító földi maradványainak hazahozatalát. Az újratemetés
lapzártánk másnapján, december 7-én volt a Fiumei úti
sírkertben. Fejérdy András történésszel, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem docensével beszélgettünk a rendalapítóról.
– Mit tudunk Slachta Margit gyermek- és ifjúkoráról?
– Slachta Margit Kassán született 1884. szeptember 18-án,
lengyel származású felvidéki nemesi családban. Öt lánytestvére volt. Tehetős polgári családba érkezett, ám a századfordulón
tönkrementek apja felelőtlen döntése miatt: nagyobb összeget
adott kölcsön egy rokonának, de a pénzt nem kapta vissza. A
szülők ezután a három kisebb gyermekükkel az Amerikai
Egyesült Államokba költöztek. Margit ekkor már felnőtt volt,
kijárta az iskoláit, francia–német szakon végzett a kalocsai Miasszonyunk Nővérek tanárképzőjében. Győrben, majd Budapesten tanított egy-egy évet.
(Folytatás a 9. oldalon)

Reményt ad
a haldoklóknak
és az özvegyeknek

Megalakult
a Nemzeti
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Tanács
11. oldal

Az Európai Bizottság
javaslata
a karácsony
„eltörléséről”
Parolin bíboros:
nem így lehet legyőzni
a diszkriminációt
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Szinyei Merse Pál festményei
a Nemzeti Galériában
Magyar gospelkórus
sikere a kórusolimpián
Az Alapítvány
— regényben
és filmsorozatként
Szabó Ferenc SJ
Dante-kötetéről
Kelet-Frízföld Genfje: Emden

A Magyar Katolikus Püspöki Konferen- tenni a hétköznapok terheit. Idén is több mócia (MKPK) november 30-án megtartotta don lehet csatlakozni a karácsonyig tartó
A baba-mama klubokról és első könyvéről
adománygyűjtéshez, ennek lehetőségeiről a
téli rendes ülését.
karitasz.hu honlapon tájékozódhatnak. Az Anbeszélgettünk Kovács-Mihócza Orsolyával
Idén is elindult a Katolikus Karitász kará- gyalbatyu ajándékgyűjtő akció keretében necsonyi segélyakciója „Tárjátok ki szíveteket” héz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsoKovács-Mihócza Orsolya ötgyermekes édesanya. Az újmottóval, amely során a rászoruló családokat magot készíteni és leadni a különböző gyűjpesti Egek Királynéja Főplébánián 2010-től 2019-ig basegítik a téli időszakban és karácsonykor. Év- tőpontok valamelyikén. Részletek a www.anba-mama klubot vezetett. Tapasztalatait papírra vetette,
ről évre növekszik az adományozók és a tá- gyalbatyu.hu oldalon találhatók. Az ajándékhogy segítséget adjon klubok vezetéséhez és a kisgyermemogatott családok száma, így mára az adven- csomagokat a Karitász önkéntesei juttatják el
kes édesanyák gondjainak megoldásához. A Klubdéti segélyprogram egy az egész országot átöle- az országos hálózaton keresztül a rászoruló
lelőtt című kötet a napokban jelent meg magánkiadáslő összefogássá vált. A nélkülözőkért szerve- családok gyermekeinek.
ban, és az Új Ember Könyvesboltban is kapható.
zett ünnepi összefogásnak kettős célja van:
(Folytatás a 3. oldalon) – Mi vitte a könyvírásra?
ünneppé tenni a karácsonyt és könnyebbé
– Öt évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem a könyv gondolata. Éppen mosogattam, a negyedik gyermekünk békésen
aludt. Ebben a kegyelmi pillanatSzerzetesházak lelkigyakorlatai közös online felületen
ban átéreztem, mennyi minden
forog bennem a kisgyermekes
Lelkigyakorlat, lelkivezetés, kíélettel és a közösségvezetéssel
sérés, elvonulás és a csend lehekapcsolatban, és egycsapásra
tősége – a szerzetesrendek csoösszeállt a fejemben, hogyan fog
korba gyűjtötték mindazt, amifelépülni a kötet. Otthagytam
hez ők értenek a legjobban, és
mindent, és a jegyzetfüzetembe
felkínálják kincseiket a szerzefelírtam az ötleteimet – már aktesek.hu honlapon keresztül elkor megszületett a könyv szerkezete. Az első rész a klubvezeérhető online felületen, amely
tés módszertanáról szól. A második kézikönyv jellegű: miről
az Elvonulás, lelkigyakorlat,
beszélgessenek az anyukák, mit olvassanak, mit kérdezzenek
szállás szerzeteseknél cím alatt
egy meghívott előadótól. A harmadik pedig anyatársak beszáérhető el. Suller Melinda SJC és
molója a baba-mama klubjaikról. A covid-járvány miatt kicsit
Mészáros Anett, a Magyarorváltoztatni kellett az eredeti elképzelésen: ez a fejezet végül
szági Szerzeteselöljárók Konfenem riportokból áll, hanem kérdőív alapján jött létre, de így is
renciáinak Irodája kommunikációs munkatársa voltak beszélgetőtársaim. Ők mutatták be, hogyan és miért jött létre tanulságos beszámolók születtek arról, miként működnek ezek
a szerzetesközösségek széles kínálatát összefogó Együttműködés Lelkigyakorlatos és Za- a klubok Budapesten és vidéken, egy plébánián, egy művelődési házban vagy egy könyvtárban.
rándokházak között, azaz az ELZA.
(Folytatás a 8. oldalon)
(Folytatás az 5. oldalon)
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A kisgyermekes
édesanyák élete

Ülésezett a püspöki konferencia

Chiara Corbella
tanúságtétele
5. oldal

Fotó: Mészáros Ákos

Slachta Margit (a képen balra) a kolozsvári anyaházban, 1941 pünkösdjén
(Fotó: Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületének irattára)

Segítsen,
hogy minél több
gyermeknek legyen
boldog karácsonya!

egy hívás online adományozás
banki átutalás

tűzifa télire

ADOMÁNYVONAL

boldogabb karácsony

Hívjon, hogy segíthessünk!

tárgyi adományozás
ételosztás a rászorulóknak

meleg a hideg otthonokba
törődés a nélkülözőknek

élelmiszer
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A Lélek szerint járni: szelídség, türelem, imádság
A Szentatya november 3-án folytatta a Galata-levél magyarázatát a VI. Pál Teremben tartott általános kihallgatáson. Hangsúlyozta, hogy Isten mindig erősebb a mi
ellenállásunknál, és nagyobb a mi bűneinknél; amikor
pedig ﬁgyelmeztetnünk kell testvérünket, azt mindig szelíden és szeretettel tegyük. Ferenc pápa katekézisének
fordítását itt olvashatják.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
A Galatákhoz írt levélből vett,
imént hallott szakaszban [Gal
5,16–17.25] Szent Pál arra buzdítja a keresztényeket, hogy a
Szentlélek szerint járjanak (vö.
Gal 5,16.25). Van egy stílus: a
Szentlélek szerinti járás. Jézusban hinni ugyanis azt jelenti,
hogy követjük őt, mögötte haladunk az úton,, ahogyan az
első tanítványok is tették.
Ugyanakkor azt is jelenti,
hogy elkerüljük az ellentétes
utat, az önzésnek, saját érdekünk keresésének az útját, melyet az apostol „a test kívánságának” nevez (Gal 5,16).
A Lélek a vezetőnk ezen az
úton, Krisztus útján, ezen a
csodálatos, de egyben fárasztó
úton, mely a keresztséggel
kezdődik és egész életünkön
át tart. Gondoljunk csak egy
hosszú, hegyi túrára: lenyűgöző, a cél vonz bennünket,
ugyanakkor nagy erőfeszítést
és kitartást igényel.
Ez a kép hasznos lehet számunkra, ha valóban meg
akarjuk érteni az apostol szavait: „a Lélek szerint járni”,
„hagyni magunkat vezetni”

általa. Ezek a kifejezések
olyan cselekvésre, mozgásra,
dinamizmusra utalnak, amely
megakadályozza, hogy az első nehézségeknél megálljunk,
és arra ösztönöz, hogy bízzunk a „felülről jövő erőben”
(Hermász: A pásztor, 43, 21).
Ezt az utat követve a keresztény ember pozitív életszemléletre tesz szert. Ez nem jelenti azt, hogy a világban lévő
rossz eltűnik, vagy hogy az
önzés és a gőg negatív impulzusai megszűnnek; inkább azt
jelenti, hogy elhisszük: Isten
mindig erősebb a mi ellenállásunknál, és nagyobb a mi bűneinknél. És ez a fontos!
Miközben az apostol erre
az útra buzdítja a galatákat, az
ő szintjükre helyezkedik. Elhagyja a felszólító módú igét
– „járjatok” (Gal 5,16) –, és
többes szám első személyben,
kijelentő módban fogalmaz:
„a Lélek szerint járunk” (Gal
5,25). Mintha csak azt mondaná: járjunk ugyanazon az
úton, és a Szentlélek vezessen
bennünket! Ez buzdítás, buzdító mód.
Szent Pál úgy érzi, ő maga
is rászorul erre a buzdításra.

Bár tudja, hogy Krisztus benne él (vö. Gal 2,20), arról is
meg van győződve, hogy még
nem érte el a célt, a hegytetőt
(vö. Fil 3,12).
Az apostol nem helyezi
magát közössége fölé, nem azt
mondja: „Én vagyok a főnök,
ti meg a többiek; én felértem a
hegy tetejére, ti pedig úton
vagytok” – nem ezt mondja –,
hanem azon az úton helyezi el
magát, amelyen mindenki jár,
hogy konkrét példát adjon arra, mennyire szükséges engedelmeskedni Istennek, egyre
inkább és jobban megfelelve a
Lélek vezetésének. Milyen
szép, amikor olyan pásztorokat látunk, akik együtt járnak
népükkel, és nem szakadnak
el tőle. Ez olyan gyönyörű; jót
tesz a léleknek!
Ez a „Lélek szerinti járás”
nemcsak egyéni cselekedet,

hanem a közösség egészét is
érinti. A közösség építése
ugyanis – az apostol által kijelölt úton – izgalmas, de kihívást jelentő feladat. A „test kívánságai”, mondhatni a „kísértések”, melyek mindannyiunkban megvannak, vagyis az
irigység, az előítélet, a képmutatás, a harag továbbra is
éreztetik hatásukat, és könynyen abba a kísértésbe eshetünk, és az előírások betartásának merev szajkózásához
folyamodjunk, de ezzel letérnénk a szabadság útjáról, és
ahelyett, hogy kapaszkodnánk felfelé a csúcsra, visszacsúsznánk a mélybe.
A Lélek útján járás mindenekelőtt azt igényli, hogy teret
adjunk a kegyelemnek és a
szeretetnek.
Adjunk teret Isten kegyelmének, és ne féljünk! Pál, mi-

után megfeddte őket, arra kéri
a galatákat, hogy mindenki
vállalja magára a másik nehézségeit, és ha valaki hibázik,
akkor szelíden járjanak el (vö.
Gal 5,22). Hallgassuk meg,
mit mond: „Testvérek, ha valakit botláson értek, ti, akikben ott van a Lélek, intsétek
meg a szelídség szellemében.
De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne ess! Hordozzátok
egymás terhét!” (Gal 6,1–2).
Ez egészen más magatartás,
mint a fecsegés; nem, az nem
a Lélek szerint való. Akkor járunk a Lélek szerint, ha ilyen
szelíden bánunk testvérünkkel, amikor figyelmeztetjük
őt, és ha alázattal vigyázunk
magunkra, hogy mi magunk
bele ne essünk azokba a bűnökbe.
Amikor ugyanis kísértést
érzünk arra, hogy rossznak
ítéljünk másokat, ami gyakran
előfordul, mindenekelőtt saját
gyarlóságunkon kell elgondolkodnunk. Milyen könnyű
másokat kritizálni! De vannak
emberek, akiknek – úgy tűnik
– diplomájuk van fecsegésből!
Egész nap csak kritizálnak
másokat. De nézz magadba!
Jó, ha feltesszük magunknak a
kérdést, mi késztet bennünket
arra, hogy figyelmeztessük
valamelyik testvérünket, és
nem vagyunk-e valamiképpen mi is felelősek a hibájáért.
A Szentlélek, amellett, hogy a
szelídség ajándékát nekünk

adja, szolidaritásra, mások
terheinek hordozására is meghív bennünket. Mennyi teher
van jelen egy ember életében:
betegség, munkanélküliség,
magány, fájdalom, és mennyi
további próbatétel, melyek
testvéri közelséget és szeretetet igényelnek! Szent Ágoston
is segítségünkre lehet, amikor
ugyanezt a részt kommentálja: „Ezért, testvérek, ha valakit
valamilyen bűnben tetten értek, […] figyelmeztessétek
így, szelíden. Ha felemeled is
hangodat, bensődben szeress!
Akár bátorítasz, akár atyainak
mutatkozol, akár dorgálsz,
akár szigorú vagy, szeress”
(Beszédek, 163/B, 3).
Mindig szeress! A testvéri
figyelmeztetés legfőbb szabálya a szeretet: testvéreink javát
akarni.
Ez azt jelenti, hogy imádságos csendben el kell tűrnünk
mások nehézségeit, hibáit,
hogy aztán megtaláljuk a helyes utat, miképpen segítsük
őket jó útra térni. Ez nem
könnyű. Fecsegni a legkönynyebb. Lehúzni a másikat,
mintha én tökéletes lennék.
Ezt nem szabad! Szelídség, türelem, imádság, közelség!
Örömmel és türelemmel
járjunk ezen az úton, hagyjuk,
hogy a Szentlélek vezessen
bennünket!
Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

AMORIS LAETITIA-CSALÁDÉV

A törékenység kísérése,
megkülönböztetése és integrálása
Ferenc pápa Szent József ünnepén nyitotta meg az Amoris laetitiacsaládévet. 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 8. fejezetéről szóló
részét adjuk most közre.
A családban megélt szeretetről
kezdetű apostoli buzdítás utolsó, fő
– ha lehet így fogalmazni, legfontosabb – fejezetéhez értünk, mely nagy
visszhangot, sőt vitát váltott és vált
ki az Egyházon belül és kívül egyaránt. Számomra külön erőt és bátorítást jelent, hogy a jezsuita pápa kimondottan súlyos, ignáci lelkiségen
alapuló gondolatait éppen Loyolai
Szent Ignác talán legkedvesebb tanítványának, Xavéri Szent Ferencnek, a missziók védőszentjének emléknapján írom.
Ahogyan említettem, még az
Amoris laetitia megjelenése után öt
évvel is vihart kavaró, a legellentétesebb véleményeket kiváltó fejezethez érkeztünk, melynek legfőbb célkitűzése, hogy a házasság és a család
terén tapasztalt nehézségek, kihívások, sőt eltévelyedések és bűnök közepette is a „lelkipásztori irgalmasság logikáját” tárja fel szívünk és értelmünk előtt. Bár a problémák,
gyarlóságok sokaságát és bűneink,
mulasztásaink súlyát mindig világosan kell látnunk, s az őszinte megtérés vágyával szívünkben bűnbánatot
kell gyakorolnunk, sohasem szabad
szem elől tévesztenünk a „szeretet
primátusát”, Isten feltétel nélküli
szeretetét. Sajnos mi sokszor annyi
feltételt állítunk az irgalmasság elé,

hogy ezzel megfosztjuk azt konkrét
tartalmától és valós jelentésétől, s ez
„az evangélium felvizezésének legrosszabb formája” – mondja Ferenc
pápa. Ahogy a Nemzetközi Teológiai Bizottság által 2007-ben kiadott,
Az üdvözülés reménye a keresztség nélkül meghalt kisgyermekek számára című dokumentumból ugyancsak kiderül: „Ezért mindig helytelennek
kell tartani bármely teológiai felfogást, mely végső soron kétségbe
vonja Isten mindenhatóságát, s különösen irgalmasságát.”
A nyolcadik fejezet rövid ismertetését kezdjük talán magával a címmel. A címadó három Szent Ignác-i
szakkifejezés ugyanis már magában
hordozza az egész fejezet lényegi
mondanivalóját.
Az első a kísérés fogalma: lelkipásztori kísérés, vagy Ferenc pápa
megfogalmazásában: a törékenység
kísérése. Fontos alapelv, hogy minden helyzetet a maga egyediségében
kell szemlélni, s személyes közelséggel, előremutató és támogató jelenléttel kell odaállni mindazok mellé,
akik nehézségekkel küzdenek, a törékenység terhét hordozzák. Ahogy
azt a szinódusi jelentés összegzi a
polgári házasság vagy akár a különböző formákat öltő egyszerű együttélés választásával kapcsolatban: „Az

összes ilyen helyzethez konstruktív
módon kell közelíteni, keresve a lehetőséget, hogy a család és a házasság evangéliumi teljessége felé vezető út alkalmává alakítsuk át ezeket,
azaz mindig türelemmel és tapintattal kell fogadni és kísérni őket.” Így
tett maga az Úr Jézus is a szamariai
asszonnyal: válaszolt igaz szeretetre
irányuló vágyára, hogy megszabadítsa mindattól, ami beárnyékolta
életét, s elvezesse az evangélium teljességére. Ferenc pápa hivatkozik továbbá Szent II. János Pál pápa éppen
negyven évvel ezelőtt kiadott Fami-

”

Bűneink, mulasztásaink súlyát
mindig világosan kell látnunk, s
az őszinte megtérés vágyával szívünkben bűnbánatot kell gyakorolnunk, de sohasem szabad szem
elől tévesztenünk Isten feltétel
nélküli szeretetét
liaris consortio kezdetű apostoli buzdítására is, amelyben javasolja a „fokozatosság törvényét”, tudván, hogy
az ember az erkölcsi jóra nem egyszerre tesz szert, hanem a növekedés, az éretté válás egymást követő
szakaszaiban ismeri, szereti és valósítja meg azt.
A második kifejezés a megkülönböztetés sajátosan ignáci értelmezése.
A pápa gondolkodásmódjára nagy
hatással van a lelkek (szellemek)

megkülönböztetésének tematikája,
amelyet Loyolai Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban alaposan kifejtett. A
formális és külsődleges elvek alkalmazása mellett itt a konkrét, egyedi
helyzetre, sőt a személyességre is
reflektálni kell a Szentlélek világosságánál. Nem lehet feketén-fehéren
látni, a fokozatosság törvénye
(amely nem a törvény fokozatossága) azt kívánja meg, hogy még a rendezetlenségekben is keressük azokat
a tényezőket, amelyek potenciálisan
egy nagyobb jó felé mutatnak. A
Szentatya ezért leszögez bizonyos
normákat a megkülönböztetés terén.
A legfontosabb kapcsán a teológia
nagy mesterét, Aquinói Szent Tamást és Summáját hívja segítségül:
„Jóllehet, az általános dolgokban
fennáll egy bizonyos szükségszerűség, minél inkább alászállunk az
egyedi dolgok felé, annál inkább találkozunk a hiánnyal. Gyakorlati téren nem egyenlő mindenki számára
az egyedire vonatkozó igazság vagy
gyakorlati norma, hanem csakis az,
amely az általánosra vonatkozik.”
Ezért a buzdítás arra hív, hogy elkötelezetten járjunk a szeretet útján,
ami a legfőbb törvény.
Végül ott van a címben a harmadik fogalom, az integrálás is. Az Egyház soha nem tekintett magára úgy,
mintha már itt a földön a bűntelenek, a tiszták és tökéletesek közössége lenne. Ezért a házas és a családi
állapotuk okán „rendezetlen körülmények között” élők esetében is
meg kell vizsgálni, hogy miként tudnak az Egyház életében részt venni.
Az Egyház útja a jeruzsálemi zsinattól kezdve mindmáig a jézusi út: az

irgalmasság és az integrálás útja.
Ahogy Ferenc pápa egy 2015-ös homíliájában megfogalmazta: „Az Egyház útja az, hogy senkit nem ítél el
örökre szólóan, hanem kiárasztja Isten irgalmasságát mindenkire, aki
őszinte szívvel kéri azt. (…) mert az
igaz szeretet mindig ki nem érdemelt, feltétlen és ingyenes.” Tehát
mindenki integrálásáról van szó, hiszen minden egyes embert segíteni
kell, hogy megtalálja a maga módját,
ahogyan részese lehet az egyházi közösségnek.
Ahhoz, hogy az Egyház vállalni
tudja az emberiesség tanúságtételét,
és vonzó legyen mindenki számára,
folytatni kell a szinodális utat,
amelyhez a pápa annyira ragaszkodik. A helyi egyház, az egyházmegyék, az egyházközségek máris
munkába álltak, hogy elindítsák ezt
az irányváltást, amely kétségtelenül
megköveteli az igazságot, az irgalmasságot és a türelmet, valamint a
párbeszédet a hívek, a lelkipásztorok
és a teológusok között.
Végül adjuk át a szót magának a
dokumentumnak. A szinódusi folyamat során született megfontolás
„olyan kereteket és klímát teremt
számunkra, amely megakadályozza
egy rideg íróasztali erkölcstan kidolgozását a legkényesebb témákkal
kapcsolatban, és inkább az irgalmas
szeretettel áthatott lelkipásztori
megkülönböztetés szövegkörnyezetébe helyez bennünket, amely mindig készségessé tesz a megértésre, a
megbocsátásra, a kísérésre, a reményre, s főként az integrálásra” a
szeretet útján.
Bognár István
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Ülésezett a püspöki konferencia
templom újjáépítését Törökországban. A templom az
izmiri keresztény közösség központjának számít, a
törökországi keresztény kultúra és vallásközi
A konferencia megköszönte Gáspár Istvánpárbeszéd szempontjából is kiemelkedő helynak, az Országos Lelkipásztori Intézet igazszín.
gatójának tízéves szolgálatát, és elfogadta
Marton Zsolt családreferens püspök belemondását, egyúttal megbízta Fábry Korszámolt a 2022-es családok világtalálkozónélt az intézet vezetésével.
jának új irányelveiről. Amint azt a SzentA testület áttekintette a Katolikus Pedaatya az eseményt bemutató videogógiai Intézet beszámolóját. Az MKPK
üzenetében kiemelte, a világtalálkozó telmegbízása alapján továbbra is az intézet
jesen új, multicentrikus formátumban zajkoordinálja a katolikus tananyagfejlesztés
lik majd. A központi események kijelölt
szakmai fejlesztő munkáját. A 9–10. évfohelyszíne továbbra is Róma marad, ám az
lyamos irodalom- és történelemtankönyvekegyes egyházmegyék a családok és közösséből 2021 őszén több mint negyvenezer pélgek helyi találkozóinak a központjai lehetnek,
dány került a pedagógusok és tanulók kezébe.
így mindenki főszereplőnek érezheti magát.
Elindították a gyermekvédelmi szervezetfejlesztéPeter Tumpf muraszombati megyéspüspök az évsi projektet, amelyben harmincnyolc iskola vesz részt.
ről évre megrendezett szlovén–horvát találkozóra hívta a
A konferencia döntött arról, hogy negyvenezer euró öszszeggel támogatja a földrengés sújtotta izmiri Szent Polikárp- Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a magyar hívek de(Folytatás az 1. oldalról)

Lektorokat
és akolitusokat
avattak a központi
szemináriumban
Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök
november 21-én szentmise keretében lektorokat és
akolitusokat avatott a budapesti Egyetemi templomban. A Központi Papnevelő Intézet (KPI) közösségéből Hümpfner Erik, Mesics Richárd és Szalai Tamás
a felolvasói szolgálatra, Bakos Áron, Illyés Dávid,
Pongrácz Benedek, Rátkai István és Riesz Benedek
az akolitusi szolgálatra nyert felvételt.
Forrás és kép: Központi Papnevelő Intézet

Udvardy György veszprémi érsek vezetésével december 2-án
papi és a szerzetesi hivatásokért imádkoztak a keszthelyi
Kis Szent Teréz-bazilikában.
Ezt követően a főpásztor
szentmisét mutatott be a
Keszthely-Zalaszentgrót Esperesi Kerületnek a decemberi
elsőcsütörtöki imaalkalmon
jelen lévő papjaival.
Az adventi időben arra szegezzük
tekintetünket, aki az Isten ígérete
alapján érkezik hozzánk – kezdte
szentbeszédét a veszprémi érsek. –
Az Emberfia, aki a mi életünk részese lesz, tanít, bátorít és példát ad nekünk, azt mondja: aki megtartja tanításomat, olyan, mint az okos ember,
és aki nem tartja meg, olyan, mint a
balga. Ez a példabeszéd számunkra
is meghívást jelent és feladatot jelöl
ki. Mert nem az a kérdés, hogy okosan akarunk-e élni.
A kérdés az, hogy mitől lesz valaki okos, mitől lesz az ember élete ép,
boldog; mitől lesz valaki balga, az
élete sérülékeny vagy éppen elveszett. Attól, hogy mire épít. Attól,
hogy kire épít, attól ahogyan a mai

legációját 2022. október 8-ra. A találkozónak a belantinci (Szlovénia) Árpád-házi Szent László királyról elnevezett templom
és plébánia ad otthont. A testület örömmel fogadta a meghívást, mely kiváló alkalom a három nemzet katolikusai közötti
egység mélyítésére.
Az ökumenikus imahetet 2022. január 16–23. között tartják.
Az imahét anyagát a Közel-keleti Egyházak Tanácsa állította
össze, mottója: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt” (Mt 2,2). Az országos ünnepi nyitó istentisztelet január 16-án, vasárnap 18 órakor lesz Budapesten, a Deák
téri evangélikus templomban. Szentbeszédet mond Erdő Péter
bíboros, és igét hirdet Balog Zoltán református püspök.
Manuel Clemente, Lisszabon pátriárkája levélben tájékoztatta az MKPK elnökét a következő ifjúsági világtalálkozó időpontjáról. A találkozót, melyre a püspökök testülete hívja a
magyar fiatalokat, 2023 nyarán rendezik meg a portugáliai
Lisszabonban.
Forrás és illusztráció:
MKPK Sajtószolgálat

Harcosként, barátként Krisztussal
Lektor- és akolitusavatás Esztergomban
Felföldi László pécsi megyéspüspök
november 27-én, szombaton az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent
Adalbert-főszékesegyházban ünnepi
szentmise keretében papnövendékeket
avatott lektorrá és akolitussá. Alpek
Gergely IV. évfolyamos papnövendék
személyes hangú beszámolóját adjuk
közre.
A szeminárium életében vannak kisebb
lépcsőfokok, amelyekkel egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, ami miatt itt vagyunk: a
papsághoz. Ezek a lépcsőfokok a beöltözés
és a lektor-, valamint az akolitusavatás. Az
egyházi év utolsó napján mi is közelebb kerültünk a papsághoz: a szemináriumból hatunkat akolitussá, egy harmadéves növendéktársunkat lektorrá avatott Felföldi László
pécsi megyéspüspök.
Az Egyház adja ezeket a megbízatásokat,
melyek feladattal, kötelességgel járnak. Liturgiában való szolgálatok, de már nem ministránsként, hanem úgy, mint elsődleges
szolgálattevők a püspök, a pap és a diakónus mellett. Maga az akolühtosz szó azt jelenti, hogy nyomon követő. De kit követünk? A magyarázat az, hogy a szentmisében követjük a papot és a diakónust. Elsősorban azonban, mint papnövendékeknek,
Krisztust kell követnünk. Feladat és szolgálat, amire megbíztak, és amit élnünk kell.
Lektorként az Igét kell felolvasni, míg
akolitusként a felszólítás így hangzik: „...és
úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az
Úr és az Egyház asztalánál!” Az egész életre
ki kell hogy terjedjen az, hogy akolitusok
vagyunk. Nem állhatunk meg a templom-

ban, az életünk részévé kell válnia egészen a
diakonátusig.
„A következő lépés már nem avatás, hanem szentelés lesz” – mondta az egyik szeminarista az akolitusavatás után. Addig
azonban még van idő, amikor ebben a szolgálatban megerősödhetünk, elmélyülhetünk
és kiteljesedhetünk. A legnagyobbat, Krisztust adhatjuk az embereknek. A szentmise
két része az ige liturgiája és az áldozat liturgiája. A két szolgálat ezekre épül. A lektor
az igeliturgia részében az Ige szolgálatában
hirdeti Isten igéjét az olvasmányok felolvasásával, az akolitus pedig az Eucharisztia
szolgálatában vesz részt az oltár előkészítésével, áldoztatással. Erre kaptunk küldetést.
Az avatási homília sokunkat megérintett.
A pécsi főpásztor beszéde nem csupán a
lektori és az akolitusi szolgálatról szólt, hanem arról, hogyan kell élnünk és készülnünk a papságra.

Mi leszünk az Ő katonái,
akiknek harcba kell menniük –
hangsúlyozta Felföldi László.
Krisztushoz hasonlóvá kell
formálni szívünket, és így kell
harcba szállnunk. „Egy olyan világ jön, ami soha a történelem
folyamán ilyen kiszolgáltatott,
ilyen harcos és ilyen szenvedő
nem volt. Mindig könnyebb és
egyszerűbb volt a papi élet. Sem
elöljáró, sem püspök nem tudja
megmondani, hogy milyen élet,
milyen papi élet vár rátok.”
Ez a harc a szeretet, a hit és a
remény harca. Krisztus is számít
ránk, de Ő már győzött, és mi az
Ő oldalán állunk.
A pécsi főpásztor Newman bíboros imájával zárta hozzánk intézett buzdítását:
„Vezess, drága fény, a sötétségben, mely
körülvesz engem! Sötét az éj, s én távol vagyok hazámtól: vezess el engem oda! Irányítsd lépteimet, mert nem látok tovább,
csak egy lépésnyire önmagamtól. Egykor távol jártam attól, hogy kérjelek: te vezess engem. Magam akartam megválasztani utamat. Magam fénye voltam, bár mélységek
közt jártam, saját ösvényemen, s büszkén
egyéni célokat hajszoltam. De most ― hadd
felejtsem el mindezt! Oly hosszú időn át
megőriztél engem, vezess továbbra is: süppedő mocsáron is át, folyamok árján és leselkedő szirteken keresztül, míg túl az éjszakán, a hajnali fényben nem integet az angyal.”
Fotó:
Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet

Ima papi hivatásokért
evangélium bennünket erről tanít.
Megtartom-e Jézus parancsait, vagy
nem? Ha megtartom a parancsait,
akkor ez erőt, biztonságot, célt jelent
számukra, mindent, ami az emberi
élet boldogságához kell.
Jézus tanítását fölismerni és megismerni, Jézus tanítását megfontolni
és Jézus tanítását megtartani. Talán
ez a legfontosabb – emelte ki Udvardy György. – Erre buzdít bennünket az adventi szent idő, hogy legyünk erre készségesek. Jézus tanítása élet. Föltárja előttünk az Isten jóságát, amikor irgalomra, bátorításra,
gyógyulásra van szükségünk. Jézus
tanítása kapcsolatot teremt köztünk,
amikor a bűn, az önzés, a gyengeség
elválaszt bennünket egymástól. Jézus
tanítása erőként van jelen az életünkben, amikor elbizonytalanodunk,
hogy mit jelent Krisztus módjára élni, vagy abban, hogy lesz-e kitartásom, vajon állhatatos tudok-e maradni életem minden pillanatában, egy
kapcsolati döntésben, egy betegség
fölismerésében, elfogadásában.

Jézus tanítása életre vezet, erővel
tölt el, megújít bennünket. Jézus tanítása nélkül olyanok vagyunk, mint
ahogy adventi énekünk mondja:
mint a száraz falevél, amelyet ideoda sodor a szél, minden cél nélkül.
„Aki szeret engem, megtartja tanításomat”, mondja Jézus. Meg akarjuk
ismerni tanítását, sőt azt is, hogy abban az élethelyzetben, nehézségben,
küzdelemben vagy örömben, ami-

ben éppen vagyunk, Jézusnak
melyik tanítása érvényes. Ehhez segít Szentírás olvasása, az imádság, a
beszélgetések, melyek során feltárjuk
egymás előtt a hitünk titkait – tanította prédikációjában a főpásztor. –
Megismerni Jézus
tanítását, megtartani, tanulni, befogadni, megfontolni, elmélyülni benne, s megtenni...
Megtartani akkor is, amikor egyedül
maradunk. Megtartani akkor is, amikor ez küzdelmet jelent, amikor oly
könnyű lenne egyszerűbb megoldást
találni. Az adventi idő ebben akar
erősíteni bennünket. Meghívásként
hangzik el:
Feledd el, engedd el, ami fáj vagy
amitől félsz. Figyelj arra, emeld föl
tekinteted arra, aki jön hozzád, hogy

tanítson, hogy erőt adjon, hogy segítsen a döntéseidben helytállni.
Nem könnyű, mert változni nem
könnyű. Megszokjuk korlátainkat,
megszokjuk rossz tulajdonságainkat,
megszokjuk akár azt is, hogy rossz
tulajdonságainkkal vitatkozunk, de
egyébként folytatjuk ugyanúgy,
mint ahogyan kialakult az életünkben. Az adventi idő abban is segít,
hogy amikor fölemeljük a tekintetünket, amikor Jézusra figyelünk,
akkor erőt kapunk, hogy változtathassunk mindennapi szokásainkon.
Ez nem a magunk erejéből megy, hanem Jézus által, azáltal, hogy az Ő
személyét, tanítását akarjuk befogadni. Adja Isten, hogy legyen bátorságunk ehhez. Most, az adventi időben is, készülve az Úr születésének
ünneplésére, és életünk minden pillanatában. Mert hisszük, életünk
minden pillanatában, amikor mellette döntünk, megszületik bennünk az
isteni élet, a boldog élet, az okos élet,
a teljes, az elvehetetlen élet – hangsúlyozta szentbeszédében Udvardy
György veszprémi érsek.
Forrás és fotó:
Veszprémi Főegyházmegye
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Világosabb árnyalatok

Az Eucharisztia ünneplése (115.)

Lk 3,10–18
„A nép feszülten várakozott” – halljuk a
mai evangéliumban. Valahogyan mégsem az
az érzés hatja át most szívünket, hogy bárki is
ideges volna: pusztító stressznek, indulatos feszültségnek, türelmetlen, tolakodó várakozásnak nyoma sincs. Ez valami kíváncsi, de építő
tartalommal teli várakozás. Isten népe már sejti, hogy valami nagyon jó vár rá. Mert maga
Isten közeleg. Jánost is ő inspirálta, ezért „hirdette nekik az üdvösséget”. Gaudete-vasárnap
van, az adventi örvendezés napja. Mondhatnánk: minek a sok látható, emberi szimbólum,
miért „komolytalankodunk” ma világosabb
árnyalatokkal? Ehhez a vasárnaphoz érve még
felnőttfejjel sem az Ige önkiüresítésének elvont
teológiája melengeti fel első gondolatként az
ember szívét, hanem annak a – talán gyermekkorban – lelkünkbe égett szép emléke, amit
jelszerűen tapasztaltunk. Hamarabb villan be
az adventi koszorú képe, a rajta látható rózsaszínű szalag vagy gyertya, netán régről a plébános atya rózsaszín miseruhája vagy éppen
az otthontól távol végzett egykori tanulmányok emlékeként a már küszöbön álló ünnepek közelségének, a várva várt hazautazás lázának izzó emléke, „feszült várakozása”. És ez
ma is előhívja szívünkből a régi, tiszta örömöket. Az embernek kellenek a jelek, a mély élmények, melyek az ünnephez kötődnek. Isten
is jól tudja ezt: ő is „kézzelfoghatóvá” tette
magát számunkra, látható jellé, mely nemsokára a betlehemi Gyermekben – „ez lesz a jel”
(Lk 2,12) – tárul elénk. A víz általi megtisztulás nem idegen a hívő zsidó ember gondolkodásától. Námán gyógyulása a Jordánban való

megmosdásnak köszönhetően következik be
(vö. 2Kir 5,14). Ezekiel prófétánál is olvassuk:
„tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól” (azaz a bálványoktól; Ez 36,25). Említésre méltó még Jézus
korában a prozeliták gyakorlata: a pogányságból a zsidó hithez csatlakozott „megtérők”
vízben való megtisztuló alámerítkezést is végeztek a körülmetélés előtt. Kumránban is élt
egyfajta gyakorlat: a hívők rituális fürdése,
mely a megszentelődésért, tökéletesedésért
volt, de ez nem beavatási szertartás, hiszen
többször is lehetett részesülni belőle. Keresztelő János is ismerhette az imént említett szokást. Nála a messiásváró zsidók egyszeri
alámerítkezése történik, mégpedig a hit és a
bűnbánat kifejezéseként. Ám ez nem elég. Ő
irgalmas cselekedetekre is buzdít: megosztani
a ruhát, az ennivalót a nélkülözőkkel… Ferenc
pápa nemrégiben véste a szívünkbe: „a jótékonyság egy adakozót és egy befogadót feltételez, míg a kölcsönös megosztás testvériséget
szül. Az alamizsnálkodás alkalmi, a kölcsönös
megosztás viszont tartós. Az előbbi azzal a
kockázattal jár, hogy megelégedést szerez
azoknak, akik végzik, és megalázó lehet azok
számára, akik kapják; az utóbbi erősíti a szolidaritást, és megteremti az igazságosság megvalósulásához szükséges feltételeket.”Konkrétak az adventi örvendezés jelei, konkrét lesz a
Gyermek születése. Érkezését várva, legyenek
konkrétak jótetteink is, melyek mindenki számára az igazi öröm forrását jelentik!
Kovács Zoltán

Méltóztass, Uram, ezen a napon bűn nélkül
megőrizni minket. A Te Deum laudamus kezdetű himnusz 26. sorával kezdődik a kompozíció
harmadik nagy egységének bűnbánati és könyörgő, valamint bizalmat kifejező része.
Az alázatos könyörgés szentírási alapja a
121. zsoltár: „Megőriz téged az Úr minden bajtól, megőrzi az Úr lelkedet. Megőrzi az Úr jártadat-keltedet most és mindörökké.” (Zsolt
121,7–8) A jelenlegi formájában a fogság után
keletkezett zarándokének Izrael őrzőjeként köszönti Istent. A 7–8. versek értelmében az Úr
megőrzi a zarándok lelkét minden bajtól; megőrzi távozását és érkezését mostantól fogva
mindörökké. A záróversek megállapítása válasz az 1. versben feltett kérdésre: „Szememet
a hegyekre emelem: honnan jön segítségem?”
(Zsolt 121,1)
Formájára nézve ez az ének bizalomzsoltár,
amelyben váltakoznak a kérdések és a válaszok: a zarándok vagy a zarándokok egyik
csoportja kérdez, a másik csoport vagy a pap
pedig felel. A zarándoklat hosszú, és az úton
sokféle veszély leselkedik a Jeruzsálembe
igyekvőre (vö. Lk 10,30). A zsoltár válasza utal
a Második Törvénykönyv áldására: „Áldott leszel a városban, s áldott a mezőn, áldott lesz
méhednek gyümölcse, földednek gyümölcse,
állataid ellése, marháid csordája és juhaid akla. Áldottak lesznek csűreid, s áldottak éléstáraid. Áldott leszel, ha bemégy és ha kimégy.”

A HÉT SZENTJE

Keresztes Szent János
December 14.

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (50.)
Az amboni ima hangos elvégzése után „az áldozópap a
szentélybe menvén, halkan olvassa a következő imát” – írja
elő a liturgikon. Ez az imádság rövid, ámde fontos gondolatokat tartalmaz. Krisztust
a törvény és a próféták teljességének nevezni, amint az
evangéliumok is szólnak róla
(Mt 5,17; Lk 16,16; Mt 22,40; Jn
1,45). Ő az, aki végrehajtotta
az egész üdvgondozást. Igen,
ezt lehetett átélni a Szent Liturgiában. Örömmel élhettük
át megváltásunk teljes művét,
„mert ez üdvözített minket”,
amint a szentáldozás utáni
hálaadásban énekeltük. Így
tehát jogosan szól az imádság
végén álló kérés: „Töltsd be
örömmel és vígsággal szívünket mindig, most és mindenkor s örökkön örökké!” A „békével távozzunk” felszólításhoz így szerencsésen csatlakozik – bár sajnos a pap által
csak csendben mondva – az
öröm és a vígság. Egy pillanatra sem kellene meggörnyedten járnunk a templom
falain kívül, hiszen meg vagyunk váltva!
Ezt hangsúlyozza a tényleges elbocsátói rész kezdő felszólítása: „Bölcsesség.” Mint a
Liturgia folyamán eddig is, ez
itt is arra hívja fel a figyelmet,
hogy fontos dolog következik.
Vagyis legyünk a világban is a
tanúi az itt átélteknek! Ehhez
előbb a leghathatósabb közbenjárónkat, „a keruboknál
tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb” Istenszülőt említjük. Igaz, hogy
nem kérő, hanem magasztaló
formában tesszük ezt, de talán
így még illendőbb is. Majd
tüstént az Üdvözítő felé fordul a pap, mégpedig a legmagasztosabb, dicsőítő formá-

ban: „Dicsőség néked, Krisztus Isten, Istenünk, mi reménységünk, dicsőség néked!” Milyen szép, hogy miután végigéltük az euchariszti-

”

„Töltsd be örömmel
és vígsággal szívünket
mindig, most
és mindenkor
s örökkön örökké.”
Egy pillanatra
sem kellene meggörnyedten járnunk a templom
falain kívül, hiszen
meg vagyunk váltva

(1Tim 2,4), a Fiú végbevitte a
halálig tartó engedelmességével (Fil 2,8), a Szentlélek pedig
folyamatosan árasztja a belőle
fakadó kegyelmeket (Jn 16,13;
Lk 24,49).
Ámde a hangos dicsőítésben sem tévedhet el a figyelmünk. Bármennyire boldogok
vagyunk is a Szent Liturgiában átéltek miatt, tudatában
kell lennünk annak a ténynek,
hogy minden pillanatban rászorulunk Isten irgalmára.
Ezért rögtön hozzáfűzzük az
előzőekhez a háromszoros
„Uram, irgalmazz”-t. Így kérjük végül az áldást: „Adj áldást, uram!” A paptól kéri a
nép az áldást. Ám, amint még
látni fogjuk, ő csak közvetíti
azt, továbbítja a kérést az Úr
felé mind az elbocsátónak az
imádságában, mind pedig a
végső áldásban. Ráadásul ehhez még hozzáfűzi az imában
felsorolt szentek közbenjárását is. Tehát itt, a Liturgia végén is hangsúlyt kap, hogy a
Liturgia fő végzője Jézus
Krisztus, a pap pedig „csak”
közvetítő.
Ivancsó István

(MTörv 28,3–6; vö. MTörv 6,4–9; 11,13–21;
31,2; Józs 14,11) Másrészt a zsoltár visszhangja
visszatér Szent Pál korai levelében: „A békesség Istene szenteljen meg titeket mindenben,
és egész lelki valótok, mind a lelketek, mind a
testetek maradjon feddhetetlen Urunk, Jézus
Krisztus eljövetelére.” (1Tessz 5,23) A Jézustól
érkező válasz pedig kapcsolatot teremt a himnusz 23. és 26. sora között: „Én vagyok az ajtó:
aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön,
hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen
(…) Az én juhaim hallgatnak szavamra; én ismerem őket, ők pedig követnek engem, és én
örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha,
és senki sem ragadja el őket a kezemből.” (Jn
10,9–10.27–28; vö. 1Pét 2,25)
Akár a zsoltáros, akár a Te Deum laudamus
záradékának szerzője tudja: kísértések érnek
bennünket, nemcsak az ünnepi zarándoklat
során – ma –, hanem az élet ünnepi zarándoklatán – amikor elérkezünk az örök mához.
„Amikor próbára tétetünk, akkor bemegyünk;
amikor legyőzzük a kísértést, kijövünk” – írja
Ágoston (En. in Ps. 120,14).
Megjegyezzük, hogy jelen formájában a
himnusz 26. sora párhuzamba állítható az Úr
imájának kéréseivel: „és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a Gonosztól” (Mt 6,13).
Sztankó Attila

Szegény család harmadik
gyermekeként született. Apja
korán meghalt, anyja két
testvérével együtt óriási nehézségek közepette nevelte.
Szakmát nem sajátított el,
mert gyenge és ügyetlen
volt. Inkább tanulni akart.
Az elemi ismeretek megtanulására szegények intézetébe került. Itt átszellemülten
ministrált, ezért megtetszett
egy gazdag úrnak, aki tizenhárom éves korától alkalmazta, így szerény fizetéshez
jutott. Szorgalmasan dolgozott és tanult. Egyre erősebben megérlelődött
benne a gondolat, hogy szerzetes lesz. Huszonegy évesen Medina del Campóban belépett a
kármelita rendbe, amely Salamancába küldte
hittudományt és bölcseletet tanulni. 1567-ben
pappá szentelték, ezt meg kellett neki parancsolni, mert ő méltatlannak érezte magát rá.
Miután megismerkedett Avilai Terézzel, elkötelezte magát a kármelita rend reformja
mellett. 1568-ban elsőként csatlakozott a megreformált, sarutlan rendhez, vagyis a szegény
és kemény élet mellett döntött. Ekkor vette fel
új szerzetesi nevét, a Keresztest. A sarus karmeliták erőszakkal akarták lebeszélni a reformokról: elfogták, bezárták, lelkileg gyötörték, megvesszőzték. Mivel misézni sem engedték, megszökött. A sarutlan karmelita apácák a klauzúrájukban rejtették el, majd Andalúziába szöktették, és egyik rendházukban helyezték el.
Élte is azt, amit írt, tanított, magyarázott.
Annyira bensőséges kapcsolatban élt Istennel,

kus liturgia drámáját, „megemlékezvén (…) mindarról,
ami érettünk történt: a keresztről, sírról, harmadnapi
feltámadásról, mennybemenetelről, jobb kéz felől való
ülésről, a második és
dicsőséges eljövetelDECEMBER 12., ADVENT 3.
ről”, most ilyen, dicsőíVASÁRNAPJA
(A guadalupei Boltő formában adhatunk
dogságos
Szűz
Mária, Gabriella,
hálát mindezért Istenünknek! És nem is Fáni) – Szof 3,14–18a (Örvendjetek!
csak az Úr Jézus Krisz- Győzelmet aratott az Úr!) – Fil 4,4–7
tusnak, hanem a teljes (Közel van az Úr, örüljetek!) – Lk
S z e n t h á r o m s á g n a k . 3,10–18 (Hogyan készüljünk a MegUgyanis a nép a vála- váltó eljövetelére?) – Zsolozsma: III.
szában mind a három zsoltárhét – Énekrend: Ho 1 – ÉE
isteni Személyt említi: 509, 413, Ho 1 – ÉE 8, Ho 108 – ÉE 506, Ho 9 – ÉE 6.
DECEMBER 13., HÉTFŐ – Szent Lúcia szűz és vértanú em„Dicsőség az Atyának
és Fiúnak és Szentlélek- léknapja (Luca, Ottilia) – Szám 24,2–7.15–17a – Mt 21,23–27.
DECEMBER 14., KEDD – Keresztes Szent János áldozópap
nek.” Igen, mert a megés
egyháztanító emléknapja (Szilárda, Bertold) – Szof 3,1–2.9–
váltásunk
a
teljes
Szentháromság műve. 13 – Mt 21,28–32.
DECEMBER 15., SZERDA – Boldog Brenner János áldozópap,
Az Atya öröktől fogva
akarta és eltervezte

hogy néha egy-egy szép teológiai gondolat vagy a kereszt
látványának hatására is az elragadtatás állapotába került.
Mindig vele volt a Biblia,
rendszeresen énekelte a zsoltárokat és az Énekek énekét,
különös szeretettel szavalta
János evangéliumának tizenhetedik fejezetét. Nem sokkal
azelőtt, hogy elhunyt volna,
a prior elkezdte olvasni neki
a halottakért végzendő litániákat és imádságokat. János
azonban leállította, és így
kérlelte: „Olvassa el nekem,
atyám, az Énekek énekét, mert másra nincs szükségem!” Majd miután meghallgatott belőle néhány versszakot, így kiáltott fel: „Ó, milyen értékes gyöngyök!” Élete és tanításának középpontjában a kereszt állt. A lemondás és az önmegtagadás örömét, a szenvedés értelmét és
értékét hirdette. Halála csendes és nyugodt elmúlás volt, sírja kezdettől zarándokok úti céljává vált, mert a nép szentnek tartotta.
János az egyik legjelentősebb kora újkori
szent, a barokk misztika meghatározó alakja.
Elmélkedő-teológiai és önéletrajzi írásait sokszor idézik modern katolikus gondolkodók is.
XI. Piusz pápa az egyházdoktorok sorába iktatta.
Írásait a spanyol irodalom remekműveiként
tartják számon. Költőként is maradandót alkotott: kora spanyol irodalmának legjelentősebb
szerzője, főként Istenhez íródott rajongó versei
révén, melyekben érzését a szerelemhez hasonlítja.
L. K.

vértanú emléknapja (Valér, Detre) – Iz
45,6b–8.18.21b–25 – Lk 7,19–23.
DECEMBER 16., CSÜTÖRTÖK
(Etelka, Aletta) – Iz 54,1–10 – Lk
7,24–30.
DECEMBER 17., PÉNTEK (Lázár, Olimpia) – Ter 49,2.8–10 – Mt
1,1–17.
DECEMBER 18., SZOMBAT
(Auguszta, Graciella) – Jer 23,5–8 – Mt 1,18–24.
DECEMBER 19., ADVENT 4. VASÁRNAPJA (Viola, Orbán,
Oros) – Mik 5,1–4a (Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a
Messiás.) – Zsid 10,5–10 (Íme, eljövök, hogy teljesítsem akaratodat.) –
Lk 1,39–45 (Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám?) –
Zsolozsma: IV. zsoltárhét – Énekrend: Ho 2 – ÉE 504, 413, Ho 2
– ÉE 3, Ho 9 – ÉE 506, Ho 11 – ÉE 16.
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Lelki erőművek Magyarországon
Szerzetesházak lelkigyakorlatai közös online felületen
(Folytatás az 1. oldalról)
– Könnyű és gyors eligazodást nyújt az új online felület, amely az egész országra
kiterjedően gyűjti egybe a
szerzetesek által kínált lelkigyakorlatokat. Hogyan jött
létre ez a rendek közötti
együttműködés?
– A Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciája (MRK)
és a Férfi Szerzeteselöljárók
Konferenciája (FSZK) tevékenységében már régebb óta
gyakorlat a munkacsoportokban való együttműködés. Az
oktatás-nevelés és a szociális
munka területén több összefogás működik, de az egyik legnagyobb kincsünk, a lelkigyakorlatok terén nem volt köztünk együttműködés. Ebből a
felismerésből kiindulva hívtunk össze egy munkacsoportot, melynek célja a lelkigyakorlatos és zarándokházak
összefogása.
Első körben a verbiták, a jezsuiták, a karmeliták, a pálosok és a Jézus Szíve Társasága
csatlakozott a kezdeményezéshez. Elindult a tervezési folyamat, célul tűztük magunk
elé, hogy létrehozunk egy közös honlapot, amely megmutatja, mit tudunk kínálni mi,
szerzetesek mindazok számára, akik valamilyen lelki táplálékot keresnek. Úgy gondoljuk, nagy kincs, hogy a feltöltődéshez nem kell elmenni
például Tibetbe, hiszen itt, a
közelünkben bárki hozzájuthat a „lelki unikumokhoz”.
– Milyen távlatokat nyitott az
összefogás?
– Azt látjuk, hogy az emberek úgy tekintenek a szerzetesekre és házaikra, mint lelki
erőművekre. A szerzetesben
olyasvalakit látnak, aki mélyebben kapcsolódik Krisztushoz. A szerzetesi házakban pedig mindig jelen van valami-

lyen lelkiség, ezért aki
ellátogat ezekbe, az bekapcsolódik ebbe a lelkiségbe. A köztünk kiépült kapcsolat révén
segíteni tudjuk egymást. A felismerésünket így lehetne összefoglalni: „De jó, hogy
vagyunk, és de jó, hogy
ti is vagytok!” Örömet
jelent számunkra, hogy
nem vagyunk egyedül
abban, amivel foglalkozunk. Mi nem a konkurenciát látjuk egymásban, hiszen a célunk közös. Szeretnénk eljuttatni az embereket a nekik
megfelelő
lelkigyakorlatra.
Meg kell tanulnunk ezt nagyvonalúan kezelni, és közvetíteni egymáshoz a keresőket, elfogadva, hogy adott esetben
nem ránk van szükség, hanem
egy másik házra. Azt szeretnénk, ha ez a szemlélet hatná
át a szerzetesi együttműködést. A lelki feltöltődést kereső
embernek kell a középpontban
állnia. Nem az épület, nem a
fenntartás gondja az első, hanem az ember, az, hogy megtalálja, amire szüksége van.
Folyamatosan építjük egymással a kapcsolatainkat. Találkozóinkat mindig más-más
házban tartjuk. Szeretnénk, ha
jobban megismernénk egymás lelkiségét is. Elindult a
közös tervezés a jövőről, keressük, miként tudunk akár
nem vallásos embereket is
megszólítani, hiszen mindannyiunk küldetése a szélesebb rétegek szolgálatára szól.
Ezért sokszínű programokat
kell kínálnunk. Szeretnénk
együttműködni a pedagógiai
munkacsoporttal is, hogy közösen találjuk ki, mit tudnánk
nyújtani a kamasz és a középiskolás korosztálynak. Szeretnénk megmutatni nekik, hogy
a lelkigyakorlat hozzátartozik
a lelki egészséghez.

Szent Teréz ünnepén elindult, és azóta működik. Mit
találhatnak itt az érdeklődők?

– Magyarországon kilencvenöt szerzetesközösség van,
több mint az egyharmaduk
fogad érdeklődőket, akik elvonulásra, lelkigyakorlatra,
lelki kísérésre, lelkivezetésre
vágynak. Ezzel a több mint
harminc renddel elkezdtük
felvenni a kapcsolatot. Összegyűjtöttük, milyen lelkigyakorlatok érhetők el Magyarországon. Egységes szempontok
alapján mutatjuk be a házakat, az adatbázisban információk találhatók a házban lévő
szobák számáról, az elhelyezés körülményeiről, az étkezésről, a megközelíthetőségről, a közösségi terekről, és
fényképek is láthatók a belső
és külső terekről. A lista feltehetően még bővülni fog a később csatlakozókkal. Az oldalunk a szerzetesek.hu főoldalon
érhető el, Elvonulás, lelkigyakorlat, szállás szerzeteseknél címszó alatt. Ez a honlap
továbbirányítja az érdeklődőt
a lelkigyakorlatos házakhoz,
ott lehet jelentkezni egy-egy
lelkigyakorlatra. Sokféle lehetőség tárul elénk, és mindenki
választhat közülük. Vala– Az interneten elérhető felü- mennyi lelkiség egy-egy sajálet október 15-én, Avilai tos kincs. Érdemes többfélét is

Chiara Corbella – akinek életszentsége miatt folyamatban
van boldoggáavatási eljárása
– és Enrico Petrillo csodálatos
házaspár volt, történetük ragyogó hitről és reményről, az
örök élet bizonyosságáról tanúskodik a világ előtt.
Chiara Corbella 2012. június 13án halt meg, nem sokkal kisfia születése után, rosszindulatú daganatos
betegségben. Harmadik várandóssága ötödik hónapjában egy sebet fedezett fel a nyelvén, amiről kiderült,
rosszindulatú daganat, karcinóma.
Chiara és Enrico fiuk, Francesco életének védelme mellett döntöttek, az
édesanya csak a szülés után vállalta
a kemoterápiát, a sugárkezelést. Mosolyogva, hittel és örömmel élte az
életét a szenvedések közepette is, az
isteni gondviselésre bízta életét. A
kisfiú születése után egy évvel távozott a földi életből.
„Soha nem féltünk a kereszttől –
emlékezik vissza Enrico. – Benne éltünk az Istennel való kapcsolatban,
ezért tudtuk, hogy mindaz, amit kér
tőlünk, jó nekünk, mert már sokszor
így volt. Minden nehézség arra szolgált, hogy újra találkozhassunk vele.”
A legnehezebb napokról is beszél,
amikor Chiara eltávozott az Úrhoz:
„Abban az időszakban Jézussal táplálkoztunk: naponta vettünk részt

megismerni, hogy az ember
megtalálja a neki szólót. Segít
az eligazodásban Deák Hedvig OP írása a szerzetességről,
Vízi Elemér SJ dolgozata a lelkigyakorlatokról és Gáll Zsófia összefoglalója a zarándoklatokról, illetve a magyarországi zarándokutakról.
– Honnan merítenek új ötleteket?
– Ez lelkigyakorlatos házanként változik. Figyeljük a
külföldi honlapokat is, de a
hazai folyamatokat és igényeket is. A szerzetesrendek folyamatosan frissítenek, újítanak, felhasználják a lélek működését ismerő tudományágak újabb eredményeit. Sokat merítenek például a művészetterápia, az irodalomterápia, a zeneterápia eszköztárából.
–
Tapasztalatuk
szerint
mennyire van ma igény a lelkigyakorlatokra?
– A lelkigyakorlat nem csak
egy könnyű, jó közérzetet adó
pihenés. Ilyenkor meg kell
küzdenünk magunkkal. Nem
tisztán öröm és boldogság
vesz körül bennünket ebben a
folyamatban, hanem erőfeszítéseket kell tennünk, feldolgoznunk a korábbi tapasztala-

tainkat, és megdolgoznunk
egy
új
szemléletmód kialakításáért. Azt keressük, hogyan tudjuk
Isten szemével látni
az életünket, miként
lehet átlépni a küszöböt, hogy Isten szemébe nézhessünk, és
az ő tekintetében láthassuk meg magunkat. A lelkigyakorlatozó útnak indul, elmegy valahová, és ott
történik vele valami,
aminek hatására máshogyan érkezik haza.
Ezen az úton vezeti
az érdeklődőket az ELZA.
Azt tapasztalom, hogy a Jézus
Szíve Társasága Tahiban működő házát leginkább a házasságra készülők, a fontos döntések előtt állók és a gyászolók keresik fel rendszeresen.
Sok a visszajáró, vannak,
akiknek az életéhez már hozzátartozik a lelkigyakorlat, és
évente eljönnek. Látható,
hogy igénylik a többféle programot, szívesen kipróbálják,
mi az, ami igazán nekik való.
Az imádság területén is keresgélnek, különféle imamódokat szeretnének megismerni.
Vannak, akik kifejezetten a beszélgetéseket szeretik, például
azért, mert egyedül élnek.
Vágynak arra, hogy tanuljanak mások tapasztalataiból,
hogy új ismeretségeket szerezzenek, és a lelki igényük
szerinti lelki barátságokat kössenek. Ez különösen a hatvan
év felettiekre jellemző, akik
körül megfogyatkoznak az
emberek, megszűnik a munka
világa, és szeretnének új színt
vinni az életükbe.
– Az elvonulás és a lelki kísérés lehetőségét is kínálják.
– Valóban, a szerzetesek
házaiban lehetőség nyílik a
csendes elvonulásra is. Azokat is várjuk, akik nem szeretnének külön programon, lel-

Reményt ad a haldoklóknak
és az özvegyeknek
Chiara Corbella tanúságtétele
szentmisén, imádkoztuk a reggeli
zsolozsmát, a vesperást, a kompletóriumot… Én soha nem imádkoztam ilyen sokat, nagyon szép volt,
mert tényleg így van…, tudod, nem
hiba Istenhez imádkozni, amikor valami gondod van, szent és sérthetetlen dolog ez, amikor szükséged van
rá.”
Enrico hangsúlyozza, hogy Chiara lelki végrendelete egy levél, amelyet a kis Francescónak, a fiuknak írt
első születésnapjára: „El szeretném
mondani neked, hogy a Szeretet az
életünk középpontja, mert a szeretet
gesztusából születünk, azért élünk,
hogy szeressünk és szeretve legyünk, és azért halunk meg, hogy
megismerjük Isten igaz szeretetét.
Életünk célja szeretni, és mindig készen állni arra, hogy megtanuljuk
úgy szeretni a többieket, ahogyan
csak Isten tudja megtanítani nekünk.
Bármit teszel, csak akkor lesz értelme, ha az örök élet szempontjából
tekintesz rá. Ha valóban szeretsz,
észreveszed, hogy valójában semmi

nem a tiéd, mert minden ajándék.
Különleges vagy, és nagy küldetésed van. Isten öröktől fogva akart
téged, és ha megnyitod számára a
szívedet, megmutatja az utat, amelyen járnod kell. Bízz benne, érdemes!”
Enrico úgy érzi, az élete a sok emberi tragédia ellenére egy nagyon
szép történet: „Mert nem a betegsé-

gé és a halálé volt az utolsó szó.
Nem volt hatalmuk arra, hogy elhitessék velünk: szerencsétlenség az,
ami történik velünk... Megláttuk az
Urat az élet és halál sémákon túli logikájában és a szeretet igazságtalanságában.
Ne csodálkozzatok: a szeretet
igazságtalanság. Megtapasztaltam,
hogy úgy teremthetsz helyet a ke-

kigyakorlaton részt venni, de
szükségük van a csendre és
valamiféle lelki útmutatásra.
Bekapcsolódhatnak a zsolozsmába, részt vehetnek a szentmisén, gyónhatnak, és egyegy beszélgetést is kérhetnek.
Az ELZA honlapján ezeket a
lehetőségek is megtalálhatók.
A lelkigyakorlatos házak láthatatlan munkája nyilvánul
meg például abban, hogy a
lelkigyakorlatok után sokan
visszajárnak lelkivezetésre.
– Indulásuk arra az időre
esett, amikor az emberek a
világjárvány előző hulláma
után végre kiszabadultak a
bezártságból. Mit tapasztaltak, mire volt leginkább
szükségük?
– Eltelt nagyjából egy hónap, mire el mertek indulni az
emberek. Igyekeztünk úgy
összeállítani a programot,
hogy az válaszoljon az igényeikre. A karanténidőszak után
találkozni, beszélgetni, végre
együtt lenni, közösen alkotni
szerettek volna. Ezért például
művészetterápiát és jézusi
gyaloglást is kínáltunk nekik.
Az emberekből feltört a bezártság, a beszorítottság érzése, és keresték, hogyan tudják
kezelni magukban a szorongásaikat. Mások a túlterhelés miatti kiégettséggel küzdöttek. A
lelkigyakorlatokon arra a kérdésre is kerestük a választ,
hogy mi lehet a járvány pozitív hozadéka. Mi az, ami életben tartott, ami erőt adott ebben az időszakban? Olyan
mondatokat
fogalmaztunk
meg, amelyek egy-egy nehéz
helyzetben újra meg újra erőforrásként működhetnek. Sokan kerestek vigaszt a gyászukban. Nem tudok megrendülés nélkül beszélni azokról a
csendes imákról, melyekben
eljöttek a halottak, és megnyugtatták az élőket. Felszabadító élményeket éltünk meg.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila

gyelemnek, ha elfogadod a szeretetnek ezt az igazságtalan logikáját.”
A férj így vall mostani érzéseiről:
„Ma is szeretem Chiarát, de másképpen, mert fizikailag nincs itt. Tudom,
hogy amikor a paradicsomban leszek – remélem, hogy oda kerülök –,
felismerjük majd egymást. Sok embernek viszont túlságosan romantikus képe van az özvegységről…
Amikor a feleségem meghalt, sokan
mondták: »Nyugodj meg, Enrico,
közel érzed majd magadhoz, nem
fog hiányozni.« De soha nem éreztem azt, hogy közel lenne, és mindig
hiányzott. Aki megvigasztal, az az
Úr. Imádkozom hozzá, és mindig
Chiarára gondolok. A fiunk, Francesco nagyon hasonlít rá. De nem melankolikusan vagy nosztalgiával gondolok rá, a fájdalom idővel megváltozik. És ha szeretsz valakit, akkor hagyod, hogy elmenjen, én igyekszem
engedni, hogy Chiara elmenjen. Örülök, ha egyre inkább másokévá válik
és kevésbé marad az enyém.”
Vallja: „Mi is halhatunk meg boldogan! Ha helyet teremtünk az Úr
kegyelme számára. Talán az egyik
legszebb üzenet, amelyet a történelem Ura nekünk akart ajándékozni
Chiara életén keresztül.”
Forrás: Aleteia; Famigliacristiana
Fotó: Famiglia Cristiana
Fordította: Thullner Zsuzsanna
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Te is lehetsz apostol!

GYŐRI EGYHÁZMEGYE

A Schönstatt Családakadémia 16. évfolyamának
küldetésünnepe Pécsett

A járvány ellenére is
öt új karitászcsoport alakult

A pécsi székesegyház Corpus Christi-kápolnájában Felföldi László pécsi megyéspüspök által celebrált ünnepi szentmise keretében adták át a Schönstatt
Családakadémia 16. évfolyamán végzett
öt ﬁatal házaspárnak a diplomát november 20-án. A járványhelyzet következtében háromévesre nyúlt képzésük ért
ezzel véget.
A Magyarországi Apostoli Schönstatt Családmozgalom kidolgozott tematikája mentén
a képzés szervezői Pécsről Abai Tibor és
Zsuzska, a kísérő házaspár és retorikai oktatók
pedig Zalából Farkas Sándor és Gyöngyvér
voltak.
A képzés megvalósulását a Pécsi Egyházmegye támogatta, így otthonos körülmények
között, Máriagyűdön töltekezhettek a családok.

ségűeket hívta meg munkatársainak: hiszen
Ábrahám öreg volt, Mózes köztudottan dadogott, Illés depressziós hajlamú, Noé iszákos,
Péter hirtelen haragú, Lázár meg halott volt.
Ezen felbátorodva kezdtük elhinni, hogy mi is
munkatársai lehetünk a jó Istennek.” A szükséges retorikai alapfogások megismerésén és
elsajátításán túl elsődleges feladatuk a saját
„szívtémájuk” megtalálása volt. Fel kellett ismerniük magukban azt az egy témát, ami aktuálisan a legjobban foglalkoztatja őket. Először ötperces előadásokat raktak össze és tartottak egymásnak, majd a szívtémának választott témából egy kibővített 45 perces előadás
következett. Ezt tovább csiszolva születtek
meg a vizsgaelőadások, amelyeket ez év szeptemberében már külsős házaspároknak tartottak meg.
Az elhangzott előadásokat a részt vevő házaspárok először kettesben egymással beszélik

A helyi közösségek és plébánosaik elha- rulóit. Ehhez nyújt lelki és szakmai segítséget
tározását lelki és szakmai segítséggel a győri karitászközpont, melynek néhány
munkatársa közreműködött az új csoportok
támogatja a győri karitászközpont.
megalakulásánál.
A Győri Egyházmegyében a frissen alakult
A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére 2021-ben öt új csoporttal gyarapodott a csoportokkal együtt immár negyvennégy kiGyőri Egyházmegyei Karitász önkénteseinek sebb-nagyobb településen ismerik a Katolikus
Karitász nevét és tevékenységét; egyre több
közössége.
Ezúttal Bakonysárkányban, Kapuváron, önkéntes választja a szolgáló szeretet ezen forKisbéren és Ászáron, Peresznyén, valamint máját, a szervezet védőszentje, Árpád-házi
Szanyban gondolta úgy a helyi közösség, Szent Erzsébet életpéldáját követve.
Felföldi László szentbeszédében a családok meg. Ezt követően kerül sor egy rövid meg- hogy az illetékes plébánosokkal egyetértésben
és a kapcsolatok fontosságára hívta fel a fi- osztó körre (aratásra), majd agapé keretében szervezett formában is segíteni kívánja rászo- Forrás és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász
gyelmet. Kifejezte örömét, hogy vannak olyan kötetlen beszélgetésre. A zavartalan ráhangocsaládok, akik más családok képzésével, lelki lódás elengedhetetlen feltétele, hogy az előadások ideje alatt mindvégig gyermekfoglalépülésével szeretnének foglalkozni.
A képzés elsődleges célja a résztvevők há- koztatást biztosítanak a gyerekekkel érkező
zastársi kapcsolatának megerősítése, a házas- házaspárok számára.
„Hálatelt szívvel, közösségi élménnyel gazságok egyediségének, erősségeinek a feltérkéHarmincéves a gödi Piarista Szakképző Iskola
pezése, kibontakoztatása volt. Az első évben dagodva zárhattuk ezt az előadóképzést. A jöés Kollégium
az ország különböző tájairól érkezett előadók vőben a megismert retorikai fogásokkal felvérgazdagították a résztvevőket inspiráló, tezve szeretnénk az éppen aktuális szívtéschönstatti tematikájú előadásaikkal, tanúság- mánkból újabb előadásokat formálni, egymást
Fennállása óta az orientációs modellen túl
Idén harmincéves a Piarista Rend Magyar
gazdagítani és más házasságokat is erősíteni”
tételeikkel.
Tartománya legﬁatalabb iskolája, a gödi számos olyan bátor, újító módszer kapcsolhaA második évtől kezdődött az igazi munka. – számolt be Tóth Gábor István, az egyik
Piarista Szakképző Iskola és Kollégium. tó a gödi intézményhez, amelynek nyomán
A házaspárok ráeszméltek, hogy igaziból résztvevő.
Az alkalomhoz kapcsolódó jubileumi méltán hirdetheti ma is, hogy falai között pélmindnyájan meghívottak, tényleges apostoli
programsorozat keretében készült kis- dátlan személyes odafigyeléssel megvalósuló
Tóth Gábor István/
munka várományosai vagyunk. „Felszabadító
ﬁlmben egykori és jelenlegi diákok, neve- „szak-emberképzés” folyik, amelynek fundaSchönstatt Családakadémia
volt számunkra csokorba gyűjtve hallani,
lők, igazgatók és az alapító, Jelenits Ist- mentuma a hagyomány és az innováció.
Fotó: Csete Márton
hogy Jézus sem a tökéleteseket, szuperképesAz ünnephez kapcsolódó jubileumi progván piarista szerzetes beszél a gödi iskola
ramsorozat nyitányaként egykori igazgatók,
életre hívása óta érvényes missziójáról.
mesterek, nevelők gyűltek össze, hogy együtt
Harminc év, több mint ezer, kezébe szak- elevenítsék fel a piarista iskola indulását, az
mát kapott diák és a velük foglalkozó több ott töltött éveket és a Gödön megélt, számukra
mint kétszáz nevelő – így fest az 1991-ben ala- azóta is munícióul szolgáló élményeiket, tapított, fennállásának idén 30. jubileumát ün- pasztalataikat.
Cecília-hangverseny Vácon

Hagyomány és innováció

Krisztus bennünk él és uralkodik
Az év kiemelt programjai közé tartozik
Vácon Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódó Cecília-hangverseny, amit idén november 21-én rendeztek meg – ez alkalommal a váci piarista templomban, mivel a székesegyház éppen felújítás alatt
áll. A hangverseny előtt Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatott be szentmisét.

A főpásztor baráti szeretettel fordult a gyermek és felnőtt énekesekhez és karnagyukhoz,
Varga László kanonokhoz; köszöntötte őket az
énekesek védőszentjének ünnepén, méltatva
helytállásukat és hűségüket. A kórustagok

ezúttal egységes, hímzett maszkban végezték
az egyházzenei szolgálatot.
Szentbeszédében a püspök Krisztusról mint
királyról beszélt, aki az egyházi év utolsó vasárnapján elénk lép, és aki az ítélet napján hatalomban és dicsőségben jön el.
A szentmisét a Cecília-hangverseny követte, amelyen a Váci Székesegyházi Kórusiskola

három énekkarát ezúttal a Gaudia Gyermekkar képviselte, mely Eszterházy-darabokat és
egy 12. századi, régizenei művet énekelt.
A Szent Cecília Kórus a Kórusiskola Tanári
Énekkarával együtt az eucharisztikus kongresszust idézte fel a Kossuth téri bíborosi mise
zenéjével, amelyen e két váci kórus énekelt.
Közreműködött a Váci Székesegyházi Kórusiskola Tanári Zenekara: a művészeti vezető,
Berényi Zsuzsa; Acsainé Dávid Ágnes és Nick
Andrea karvezető tanárok; Bednarik Anasztázia orgonaművész; szólót énekeltek Dézsi Bernadett énekművész, a kórusiskola hangképző
tanára; valamint Sinka Panna, Czobori Cintia
és Lédermayer Emőke
ifjúsági énekszólista.
A nagyhírű váci Cecília-hangverseny 1955
óta az egyházi év koronája a Cecília-kórus és a
váciak életében. „A közös öröméneklésre hívom a kórusiskolás
gyermekeinket is szüleikkel együtt és mindazokat, akik egyházzenei
szolgálatomban hűséges munkatársaim, barátaim és kollégáim, hiszen az énekeket mindnyájan szeretetközösségben zengjük Isten dicsőségére” – mondta
zárszóként Varga László egyházmegyei zeneigazgató, a váci székesegyház karnagya.

neplő gödi Piarista Szakképző Iskola és Kollégium képzeletbeli mérlege.
A 2021-ben szintén jubiláló, háromszáz
éves magyar piarista rendtartomány iskolái
között a gödi a legfiatalabb, egyben az egyetlen szakképző intézmény. Az iskolában jelenleg 156 fiatal tanul az itt elérhető négy szakmai évfolyam valamelyikén vagy készül az érdeklődéséhez, tehetségéhez illeszkedő képzésbe lépni az intézményben három éve működő,
a hazánkban elsőként itt bevezetett és kidolgozott, a gödi modell mintájára pedig mára az
Forrás: Váci Egyházmegye ország több mint tizenhét intézményében műFotó: Szent Cecília Kórus ködő orientációs évfolyamon.

A jubileumi eseményen bemutatták a Nekem Göd – Szubjektív lenyomat a 30 éves piarista
iskoláról című kisfilmet is, amelyben többek
mellett megszólal az iskolát alapító piarista
szerzetes, Jelenits István is, aki így fogalmaz a
gödi piarista iskola születése kapcsán:
„Csinálunk egy olyan iskolát, ami nem hasonlít a többi iskolához. Személyeset alkotni a
magam egyszerű eszközeivel... itt ilyesfélékre
készítünk kedvet azokban, akik ide jönnek…”
Forrás és fotó:
Piarista
Tartományfőnökség
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A csontok egy része a 11. századból való
Szénizotópos vizsgálat eredménye a Tihanyi Királykriptában feltárt leletről
A feltehetőleg a tihanyi bencés monostort alapító I. András király szűkebb családjához – és talán magához az
uralkodóhoz – tartozó leletek tudományos vizsgálatának első lépéséről számolt be a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont. A szénatomos kormeghatározás során a
kutatók arra jutottak, hogy az előkerült csontok egy része biztosan a kripta használatának legelső, 11. századi
időszakához köthető.
Az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Titkársága (ELKH)
Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) koordinálásával, Szovák Kornél professzor
vezetésével egy éve indult el
A Tihanyi Királykripta multidiszciplináris kutatása című
projekt.
A program az ELKH finanszírozásával, a Tihanyi Bencés
Apátság segítő támogatásával,
és több intézmény – közöttük
az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Laczkó Dezső
Múzeum – szakembereinek
részvételével valósul meg. A
kutatás legfőbb, már teljesített
célja a Tihanyi Bencés Apátság Királykriptájának régészeti hitelesítő feltárása volt. A
feltárás során új, roncsolásmentes technológiák használatára is lehetőség nyílt, így a
hagyományos régészeti és
műemléki kutatási módszerek
eszköztára többek között
komplex, többfázisú fotogrammetriai és geofizikai mérésekkel, anyagvizsgálatokkal
egészült ki. A BTK a kutatási
célok lehető legteljesebb és
leghitelesebb megvalósítása érdekében Tudományos Tanácsadó Testületet is létrehozott.
Ennek elnöke Balogh Balázs, a
BTK főigazgatója, tiszteletbeli
elnöke pedig Mihályi Jeromos,
a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója lett, a tagságba pedig neves régészeket, művészettörténészeket kértek fel.
A kripta területén utoljára
1953-ban folytak kiterjedt régészeti munkák, ezek dokumentációja alapján várható
volt, hogy eredeti helyzetben
lévő, érintetlen temetkezés

nem fog előkerülni a helyszínen. A Takács Ágoston ásatásvezető régész irányításával
május–június folyamán zajlott
hitelesítő ásatások eredményeképpen tisztázódott, hogy
a királykripta korai temetkezési fázisában négy sírt alakítottak ki. A régészeti megfigyelések szerint a legkorábbi,
11. századi fázis után a középkorban már nem temettek ide
további személyeket. Az újkorból, azon belül is a 18. század eleji bencés visszatelepülés idejéből vannak egyértelmű bizonyítékok újabb temetkezésekről, és az sem zárható
ki, hogy a kripta már a végvári időszakban is a várat védő
katonák sírhelyéül szolgált.
A négy 11. századi sír közül három szabályos rendben,
a három hajó azonos részén,
míg a negyedik – mérete alapján feltehetően egy gyermek
sírja – az északi hajó nyugati
végén, a többi sírtól nem
messze került kialakításra. A
kétséget kizáróan egymáshoz
igazodó, a 11. században létrehozott temetkezési helyek
ugyan puszta, üres sírgödrökké váltak az elmúlt évszázadokban, azonosításuk mégis a
kutatás egyik legizgalmasabb
eredménye.
A négy sír nemcsak egyetlen korszak lenyomata, hanem az Árpád-dinasztia egy
korai családi ágának allegóriája is egyben.
A tihanyi apátság alapítólevelében az alapító király, I.
András a monostort saját maga és családja temetkezési helyéül jelölte ki. A történettudomány hiteles adatként fo-

gadja el a krónikák beszámolóját, mely szerint a zirci udvarházban elhunyt András királyt végakaratának megfelelően a tihanyi bencés monostorban temették el 1060-ban,
majd fia, Dávid herceg végső
nyughelye is ez lett 1090 körül.
A hitelesítő feltárás első lépéseként a Várszegi Asztrik
nyugalmazott pannonhalmi
főapát által celebrált liturgia
után felnyitott, 1953-ban kialakított sírhely betonszarkofágjából három rossz állapotú
faládát emeltek ki. Ezek a ládák a kripta korábbi átalakításai során előkerült, méltatlanul rossz körülmények között
őrzött emberi maradványokat
tartalmaztak.
Már az elsődleges antropológiai vizsgálat jelentős eltérést mutatott a 2., illetve az 1.
és a 3. számú faláda tartalma
között a csontok számát, állagát és megtartási állapotát illetően. A 2. számú faládából
előkerült rossz állapotú, hiá-

nyos és töredékes csontokból
néhány felnőtt maradványaira
lehetett következtetni. Ezeknek a csontoknak a felszínét a
kutatók számára még ismeretlen időpontban, vélhetően állagmegóvási céllal egy lakkszerű anyaggal kenték be.
Nagy valószínűséggel szintén
a 2. számú ládának a maradványai között lehettek azok a
csontok, amelyeket már az
1890-es évek végén zajlott átalakítások előtt is külön tartottak nyilván. Ennek megfelelően ezek a többi csontmaradványtól elkülönítve kerültek
elhelyezésre a déli oldalhajó
kőkeretes sírjában, az akkor a
déli oldalfalban álló sírkőlap
előtt. Erről a kiemelt státuszú
csontanyagról mint „patinás
csontokról” emlékezett meg
László Gyula, amikor 1953ban Malán Mihály antropológus professzor a vizsgálatok
után visszajuttatta neki a feltárt csontmaradványokat.
A csontanyagon Mende
Balázs Gusztáv, a BTK

Archeogenomikai Intézetének
tudományos főmunkatársa
végzett antropológiai felmérést, majd ezt követően került
sor a csontmaradványok
szénatomos kormeghatározására. A szén 14-es tömegszámú izotópjának adott mintákon belüli aránya az idő
múlásával egyre csökken, így
ennek a folyamatnak a segítségével lehetőség nyílik a
szerves minták abszolút korának meghatározására. A vizsgálatokat először a debreceni
ATOMKI ‒ Isotoptech Zrt. radiokarbon-laboratóriumában
végezték el, majd az itteni mérési eredmények alapján két
nemzetközileg magasan jegyzett laboratóriumban (Poznan
és Mannheim) is megismételték azokat.
A laboratóriumi vizsgálatok összesített adatai alapján
kimondható, hogy az előkerült embertani anyag egy része, de legalább a két felnőtt
férfihoz köthető csontmaradványok biztosan a kripta

használatának legelső, 11. századi időszakát reprezentálják.
A vizsgálati eredmények
azt is megerősítették, hogy a
korai használati fázist követően a kriptát temetkezési célra
nem használták, a többi csontmaradvány már a 15. század
végétől keltezhető, míg az előkerült csontok nagyobb része
17–19. századi radiokarbonadatokat mutatott.
Az okleves források, a történeti kutatás eddigi eredményei, az apátság történeti hagyománya és az újonnan elvégzett régészeti feltárás eredményei alapján a kutatásban
részt vevő szakemberek megalapozottnak látják kijelenteni, hogy a 11. századra keltezhető csontmaradványok I.
András király és szűkebb családja földi maradványaihoz
tartozhatnak.
A 11. századra keltezett
csontmaradványok genetikai
vizsgálata jelenleg is folyamatban van a BTK Archeogenomikai Intézetében. Az
archeogenetikus szakemberek
bizakodnak abban, hogy a radiokarbon-eredmények mellett újabb adatokkal tudnak
hozzájárulni az Árpád-házi
királyi családhoz köthető maradványok értelmezéséhez.
A projekt menetéről az
apátság gondozásában ötrészes kisfilmsorozat készült
Szilárd kősziklára – A Tihanyi
Királykripta régészeti feltárása
címmel, amely a Tihanyi Bencés Apátság Youtube-csatornáján tekinthető meg, s ezen
kívül folyamatban van egy
nagyobb lélegzetű dokumentumfilm készítése is.
Az ELKH vezetősége a december elejével induló, „Királyok, szentek, monostorok” elnevezésű projekt keretén belül
a következő évben is lehetővé
teszi a kutatások folytatását.
Forrás: ELKH
Fotó: Tihanyi Bencés Apátság

Megújul a Kaszap-központ Fehérvárcsurgón
Búcsúi szentmise keretében áldotta meg Spányi Antal megyéspüspök
Fehérvárcsurgón az egykori plébániából kialakított ifjúsági és szabadidőközpontot november 28-án. A helyi családok elszántságának köszönhetően immár teljesen felújított épület a Székesfehérvári Egyházmegye tiszteletreméltó ﬁatal példaképe, Kaszap István nevét viseli.
A már 2012 óta üzemelő szálláshely a folyamatos bővítéseknek is
köszönhetően mára már közkedvelt
és ismert célponttá vált az ideérkezők körében. Emellett sok-sok saját
lelki és egyéb programnak is otthont
ad az átalakított plébánia.
A Kaszap István Katolikus Ifjúsági
és Szabadidőközpont 2012 májusában nyitotta meg kapuit a fehérvárcsurgói római katolikus plébánia
épületében. Az intézmény szálláshely, lelkigyakorlatos ház, közösségi
tér a település szívében a helyi római
katolikus közösség és az idelátogató
felebarátok örömére és épülésére. Az
épület önköltségi áron üzemel, jelenleg évente közel hétszáz látogató több
mint ezerötszáz vendégéjszakát tölt
el itt. Lelkigyakorlatok, hittantáborok,
sporttáborok, cserkésztáborok, osztálykirándulások, Mária utas zarándoklatok, közösségi és kulturális rendezvények töltik meg élettel a folyamatos fejlesztés alatt álló épület falait.
2009-ben hét fiatal fehérvárcsurgói családban vetődött fel, hogy

hasznosítani kellene a 2000-es évek
eleje óta üresen álló helyi római katolikus plébánia épületét.
2010 elején először a régi hittanterem felújítását kezdték meg, a költségek fedezésére jótékonysági bált
szerveztek. A befolyt pénzből megvásárolták a hittanterem felújításhoz
szükséges anyagokat; a szigetelési
munkákat, a laminált padló lerakását, a vakolati hibák kijavítását, a terem festését társadalmi munkában
végezték. 2010-ben kialakult egy
olyan közösségi helyiség, ahol a családok tagjai tudtak találkozni, illetve
a gyerekeknek tudtak játékos összejöveteleket, kézműves foglalkozásokat szervezni, például adventikoszorú-készítést.
Látva az első lépések sikerét,
2011-ben – az egyházközség képviselő-testületével közösen – elhatározták, hogy az épület többi részét is
hasznosítani fogják.
2018-ban az Emberi Erőforrások
Minisztériumától elnyert pályázati
forrásból és önerőből elkészült a bel-

ső udvar térkövezése, a szobák központi fűtése és az utolsó tetőrész felújítása a keleti oldalon. 2019-ben minisztériumi pályázati forrásból és
önerőből kicserélhették az ablakokat, megtörtént a belső festés, valamint az udvar másik részének térkövezése, parkolók kialakítása.
2019-ben a Spányi Antal megyéspüspök fővédnökségével szervezett
székesfehérvári Adventi Jótékonysági Est bevétele egy részének a kedvezményezettje a fehérvárcsurgói
Kaszap-központ volt. A bevételből

oldották meg 2020-ban, hogy kisebb
zarándokcsoportokat fogadására is
alkalmas legyen az épület; ennek érdekében szétválasztották a gépészeti
rendszert, hogy néhány fő fogadása
esetén ne az egész épületet kelljen
fűteni.
2019-ben és 2020-ban a Magyar
Falu Program „A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése” alprogramjának keretében újabb beruházás zajlott: egy új közösségi teret és azt kiszolgáló vizesblokkot alakítottak ki
az addig még fel nem újított keleti

szárnyban. Önerőből tetőtéri szobát
is kialakítottak ugyanebben az épületrészben. 2021-ben a déli és a keleti
homlokzat felújítása történt meg.
A helyiek középtávon tervezik
egy kiállítótér kialakítását a padlástérben, a padlásfödém szigetelési
munkálatainak elvégzését követően,
továbbá az épület alatti pince felújítását és az udvar további fejlesztését.
Forrás:
Székesfehérvári Egyházmegye
Fotó: Kaszap István Katolikus
Ifjúsági és Szabadidőközpont
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A kisgyermekes édesanyák élete
A baba-mama klubokról és első könyvéről beszélgettünk Kovács-Mihócza Orsolyával
(Folytatás az 1. oldalról)
– Hogyan élte meg az írás folyamatát?
– Először nem ment könynyen. Átküldtem a készülő
szöveget egy hozzáértő ismerősömnek, aki arra biztatott,
hogy legyek személyesebb, írjak bele történeteket is. Az olvasmányélményeim segítettek
a változtatásban. A gondviselés a kezembe adott olyan köteteket, mint a Nem harap a
spenót, melyben Pamela Druckerman a francia nők sikeres
gyermekneveléséről ír. Arról,
hogyan érik el, hogy a gyerekeik többféle ételt megkóstolnak, alszanak, segítenek otthon, és kiegyensúlyozottak.
Pamela iróniával és humorral
szemléli önmagát, így hangosan kacagva olvastam a fejezeteit. Rájöttem, hogy nekem is
bele kell írnom a könyvembe,
mit hogyan rontottam el, vagy
mi miért sikerült. További
mintám Gretchen Rubin Boldogságterv és Jobban, mint valaha című, személyes hangvételű kötetei voltak, melyek egy
életmódváltozáson vezetik végig az olvasót. Ezek segítségével megtaláltam a saját hangomat, ami olvasmányossá tette
a Klubdélelőttöt.
– Ez a könyv szinte családi
vállalkozás, a férje volt a tördelő.

költöztünk a környékről, és
két gyerekkel már nehéz volt
visszajárni oda. Itt, a kertvárosi Szent István Plébánián már
korábban is működött a babamama klub, a mi plébániánkon azonban nem volt ilyen
lehetőség. A barátnőmmel,
Forstnerné Deák Erzsivel egy
esküvőn, két tánc között jutottunk arra a gondolatra, hogy
nálunk is kellene indítani
egyet. A másnapi szentmise
hirdetésekor egy anyuka elmondta, hogy a plébánossal,
Horváth
Zoltán
atyával
egyeztetve belevág egy babamama klub létrehozásába. Elindította az első csoportot, de
nem szerette volna vezetni a
klubot. Erzsivel átvettük ezt a
feladatot, és másfél évig
együtt is csináltuk. Ám mivel
a barátnőmnek rengeteg elfoglaltsága lett, szembesülnöm kellett azzal, hogy egyedül maradok. Próbáltam bevonni a teendőkbe a többi
anyukát, de ez sokakat elriasztott. A klubvezetésben akkor találtam meg a saját stílusomat, amikor rájöttem, hogy
az olvasmányélményeimből
milyen csodálatos beszélgetéseket lehet levezetni. Babamama klubnak hívjuk ezt a
fajta találkozást, de fontos tudatosítani, hogy elsősorban az
anyáknak szól. Idővel arra is
rájöttem, hogy nemcsak olyan
gyakorlati kérdésekről kell beszélgetnünk, mint például a
hozzátáplálás, hanem főként
az önismeretről, a lelki gondokról, a különböző problémákról és megoldásaikról, a
háztartás vezetéséről. Rengeteg anyukát vonzottak a mélyebb témák.
Amikor elköltözött a plébánia, Horváth Zoltán atya gondoskodott rólunk, megteremtette az alapvető kényelmi feltételeket. Egyetértettünk a berendezés kérdésében, és megkért, hogy segítsek kiválasztani a bútorokat. Aztán pénzt
nyertünk az Újpesti Keresztény Megújulás Alapítványnál,
az összegből létre tudtam hozni egy kis könyvtárat. Ezeket
az értékes olvasmányokat, melyeket az anyukák a mai napig
szívesen kikölcsönöznek, ajánlom a Klubdélelőttben is.

– A férjemtől, Robitól óriási
ajándékot kaptam szeptemberben a születésnapomra.
Meglepetésként
gyönyörű
könyvet készített a blogom, a
Barangoló család válogatott bejegyzéseiből és a barátaim
ezekhez fűzött történeteiből.
A tördeléshez megtanulta az
InDesign programot. Tudta,
hogy a Klubdélelőtt borítótervét már elkészíttettem SzertSzabó Dorottyával, így titokban őt is felkereste. Izgult nagyon, hiszen a születésnapom
előtt már készen volt a könyv
szövege, és szerettem volna
tördelőt találni hozzá. Robi
mindig azt mondta, ne állapodjak meg senkivel. Azt hittem, nem akarja, hogy véletlenül előnytelen szerződést kössek – közben már tudta, hogy
ő fogja betördelni a Klub- – Milyen rendszerességgel
délelőtt szövegét is. Óriási találkoznak az édesanyák?
meglepetés volt a születésnapi
könyv, hát még az, hogy vál– Kéthetente tartunk egy
lalta a könyvem tördelését!
tíz órakor kezdődő foglalkozást. Amikor még nem szüle– Hogyan kezdődött az életé- tett meg mind az öt gyermeben a baba-mama klubozás? kem, csak három, minden héten összejöttünk. Egyik héten
– A Bosnyák téri Páduai a plébánián kluboztunk, a máSzent Antal Plébánia anyukái sikon meg, attól függően,
indítottak egy klubot, de el- hogy jó idő volt-e vagy rossz,

AZ

közösen mentünk játszótérre,
vagy egy anyukánál találkoztunk. Ezek a kötetlen alkalmak is nagyon hasznosak voltak: igaz barátságok, keresztszülői kapcsolatok alakultak
ki, a kicsik pedig sokszor
együtt mentek be az óvoda
kapuján az első napon. Igye-

tünk, mert az is egy csoda
volt. A többiek is elmesélték,
hogyan élték meg a nehézségeiket, betegségeket, vagy azt,
hogy a teljes esélytelenség ellenére hogyan sikerült házat
vásárolniuk. Apró és életbevágó történeteket hallhattunk
egymástól. Az is jóleső él-

Elfáradtam, és ezt a testem is
jelezte. Szívem szerint még
folytattam volna, de egy fél
évi vívódás után tavasszal
megírtam az anyukáknak,
hogy ősztől át fogom adni a
klubvezetést, gondolkozzanak
el azon, hogy kinek. Kilenc év
alatt hozzám kötődött a babamama klub, a komatálazás,
a jelmezraktár, én üzemeltettem a levelezőlistát, a
Facebook-csoportba rengeteg cikket tettem fel. Fél év
alatt az anyukák elhitték,
hogy a vezetésem nélkül is
jól fog működni a csoport,
amelyben továbbra is jelen
vagyok. A női kör vezetésében kiteljesedtem, de most
új korszak kezdődik az életemben, belevágok a munkába és a tanulásba.
– Hány anyuka fordult
meg a klubban a kilenc év
alatt?

keztem változatosan beosztani a félévet, hogy legyenek
mély és kevésbé mély beszélgetéseink, más alkalmakra pedig vendég előadókat hívtam.
Később már csak kéthetente
találkoztunk, hiszen a heti
rendszerességű foglalkozások
nagy terhet jelentenek a vezetőnek. 2019 októberében tartottam az utolsó alkalmat.
Most ketten vezetik a klubot.
– Szent Rita lett a klub neve.
– A lehetetlen kérések
szentjéről kaptuk a nevünket,
tapasztaljuk is a közbenjárását. Az egyik kisgyerekünk súlyos epilepsziás beteg, de máig boldogságot hoz a családja
életébe. Egy Down-szindrómás baba születését is gyönyörűen feldolgozta az anyuka, a kicsi a szülei szeme fénye
lett. Csodálatos látni ezeket!
– Milyen további szép élmények érték a kilenc év alatt?

mény, ha valaki sok év után
odajön hozzám az utcán vagy
a templomban, esetleg ír arról, hogy mit jelentett számára
a klub.
Különösen fontosnak tartottam, hogy többször is beszéljünk a szülés utáni depresszióról, mert a folyamatosan változó összetételű társaságban mindig van olyan, aki
nem hallott róla, netán szenvedett is tőle. Az egyik anyatársunk a beszélgetés folyamán döbbent rá, hogy őt is
érinti ez az állapot. Súlyosabb
esetekben szakembert ajánlottam, másnak elég volt egy
művészetterápiás foglalkozás.
A harmadik gyermekem születése után én is megtapasztaltam a depressziót, aztán még
a pánikbetegséget is. Komoly
terápiás
közbeavatkozásra
volt szükségem. Úgy gondolom, ez nem szégyen, hanem
egy tapasztalat, amit annyira
fontosnak tartok, hogy a
könyvemben is írok róla.
Megküzdöttem a pánikbetegséggel, túl vagyok rajta, így
másoknak is tudtam segítséget nyújtani. Sőt, még a férjem
is segített egy beosztottjának,
tudta miről van szó, és hogyan kell hozzáállni. Utólag
úgy gondolom, ajándék lett az
életemben ez a nehézség, és
örülök, hogy felhasználhattam azt a tudást, amit az akkori állapotom adott.

– A beszélgetések sokat jelentettek nekem. A legtöbbet
az adta, amikor mély, lelki élményekről számoltak be édesanyák. Egyszer megosztottunk egymással olyan tapasztalatokat, amikor úgy éreztük,
Jézus kézzelfoghatóan jelen
volt az életünkben. Én elmondtam, hogyan szakadt rá
az egyik gyerekemre egy kihúzható fiókos szekrény: körben nem voltak tárgyak körü- – 2019-ben miért fejezte be a
lötte, olyan volt, mintha egy klubozást?
burok védte volna. Elmeséltem azt is, hogyan vettük a
– Egy idő után úgy érezházunkat, hogyan építkez- tem, ez már nem az én utam.

ni, sokszor érdeklődtek, hogy
milyen kérdésekkel lehet sikeresen elindítani egy beszélgetést. Úgy egy háromnegyed
óra elteltével megnőtt a gyerekek hangereje, mert figyelemre áhítoztak. Ekkor, akinek a
gyereke már nagyon türelmetlen volt, az hazament, a többiek pedig még kötetlenül beszélgettek. Ilyenkor terítékre
kerültek a gyakorlati élet nehézségei is, például a szobatisztaság vagy a táplálás. Általában délben hagytuk el a termet.
– Kiknek szól a könyve?
– Nem csak klubvezetőknek és klubtagoknak szántam
a kötetem. Úgy gondolom,
minden anyukának segítség
lehet, mert ott van benne
mindaz a tapasztalat, amit az
öt gyermekem mellett szereztem. Fontosnak tartottam,
hogy minden édesanyának, a
közösségbe nem járóknak is
ajánljak könyveket, hiszen egy
könyvesboltban annyi mindent lehet találni a gyermeknevelésről. A Klubdélelőtt személyes történetein keresztül
pedig bárki beleláthat egy ötgyerekes család életébe, a háztartástól kezdve a zsebpénzen
át a feladatok megosztásáig.

– Körülbelül százan,
százhúszan jártak hozzánk.
Egy-egy alkalommal általában tízen-tizenöten gyűltünk
össze, de volt egy olyan év,
amikor valami miatt alig jöttek a klubba – ezt is túl kellett
élni. Két-három anyukával ültünk a teremben. Ezeket a sivatagos időszakokat ki kell
bírni, máig sem tudom, miért
volt ez. A levelezőlistánkon – Katolikus plébánián műkökörülbelül hetvenöten va- dik a baba-mama klubjuk. A
gyunk.
könyvében megjelenik a keresztény szellemiség?
– Hogyan zajlott egy átlagos
alkalom?
– Igen, van benne egy keresztény baba-mama klub fe– Tíz óra után imával kezd- jezet. Bár nem az istenhit volt
tük az összejövetelünket, de a klubban a fő vonulat, hiszen
ha a gyerekek élénkebbek vol- erre ott vannak az imaközöstak, azonnal bele kellett kezde- ségek és az evangelizációs esni az éneklésbe, mondókázás- tek, mégis sokszor előjött köba. Az egyik anyuka hozott gi- zöttünk ez a téma. Volt az
tárt, én furulyát, és a csörgő- anyukák között ateista, baphangszereket is nagyon szeret- tista, református, evangélikus
ték a kicsik. Tizenöt-húsz per- is, de soha semmi nehézség
cig énekelgettünk, sokszor egy vagy feszültség nem adódott
adott témához kapcsolódó abból, ha a hitünkről beszélgyermekdalokat, például jár- gettünk. Békességben megműves, őszi vagy madaras da- hallgattuk és elfogadtuk egylokat. Ha nem készültem ilye- más különböző álláspontjait
nekkel, akkor a gyerekek kér- még akár a szentek tisztelete
kérdésében is. Nagyszerű
tek kedvenc énekeket.
Az anyukákkal mindig megtapasztalása volt ez a
körbeültünk, amíg beszélget- missziónak.
tünk, így jól ráláttunk a szé(A könyv megrendelhető a
pen játszó kicsikre. Hoztam Facebookon keresztül, illetve a
egy témába vágó vagy általam www.klubdelelott.blogspot.com
fontosnak tartott könyvet, oldalon. December elejétől az Új
amit a többiek figyelmébe Ember könyvesboltban is beszeajánlottam. Kedvcsináló jel- rezhető (Budapest, V. kerület, Feleggel tartottam egy öt-tíz renciek tere 7–8. Nyitvatartás:
perces bevezetőt, azután fel- hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–
tettem a beszélgetésindító kér- 17 óráig; szerdán 10–18 óráig),
déseket. A Klubdélelőtt című vagy megrendelhető az Új Ember
kötetben ilyeneket is össze- online könyváruházban.)
gyűjtöttem, mert a nálunk
„hospitálók”, akik maguk is
Vámossy Erzsébet
szerettek volna klubot alapítaFotó: Merényi Zita
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Mindig kiállt az elvei mellett
Fejérdy András történész Slachta Margitról
(Folytatás az 1. oldalról)
Még tanulmányai idején találkozott a patronázs mozgalommal. Nem sokkal XIII. Leó
Rerum novarum kezdetű enciklikájának megjelenése után
járunk, a Katolikus Egyház
felismeri a szociális tevékenység fontosságát. Egyre több
olyan kezdeményezés jön létre, amely kiemelten foglalkozik a munkásokkal, munkásfiatalokkal. Ebbe a sorba illeszkedik a patronázs mozgalom is, amelyet arisztokrata
hölgyek alapítottak a századforduló környékén, kifejezetten a munkásnők támogatására. A karizmatikus Farkas
Edith hatására ebbe kapcsolódott be Slachta Margit. Farkas
Edith hamar felismerte: csak
akkor érhetnek el komolyabb
eredményeket, ha teljes idejüket és minden energiájukat erre a munkára fordítják, ezért
1908-ban létrehozta az első
magyar alapítású szerzeteskongregációt, a Szociális
Missziótársulatot, amelybe az
elsők között lépett be Slachta
Margit.

gét, szerves fejlődését és stabilitását. Ebben nem értettek
egyet Farkas Edithtel, aki a
Horthy-rendszer, sőt, a Horthy
család egészen közeli támogatója volt, rendszeresen járt
hozzájuk. Rendtársai olykor
püspök anyának nevezték,
aki mindent el tud intézni

– 1920-ban ő lett a magyar
parlament első női tagja. Egészen kivételesnek számított, Horthyéknál. A másik tényehogy egy szerzetes nővér po- ző pedig az volt, hogy Farkas
Edith szerette volna, ha rendje
litikai pályára lép.
megkapja az egyházi jóváha– Slachta Margit az 1910-es gyást. Ennek akadálya legfőévekben a szociális tevékeny- képpen a túlzott politizálás
sége mellett a keresztény fe- volt. Átdolgozta a korábbi
minizmus szószólója lett. Cél- szabályzatot, amely bencés
ja a női szerep középpontba alapokon nyugvó, apostoli
állítása és elismertetése volt, nyitottságú irányt képviselt,
de nem a családdal szemben, és új, immár jezsuita szellemihanem a keresztény értékrend ségű szabályzatot készített.
alapján. Vallotta: lehetőséget Ezzel klasszikusabb, szigokell adni a nőknek arra, hogy rúbb, sokkal több kötöttséggel
továbbtanuljanak, az adottsá- járó szervezetté alakította a
gaiknak megfelelő hivatást, rendet. Ekkor Slachta Margit
szakmát választhassanak, és a néhány társával kivált a Szocinői lélek révén emberibbé te- ális Missziótársulatból, és vegyék a társadalmat. Parlamen- zetésével megalakult a Szociáti képviselőségét illetően ke- lis Testvérek Társulata.
resztény feminizmusa abból a
szempontból lényeges, hogy – Slachta Margit első parlahatározottan fellépett a nők menti ciklusa rövid ideig tarválasztójoga mellett. Egyúttal tott, 1922-ben véget is ért, és
felismerte azt is: nem elegen- csak 1945-ben indult újra…
dő a régi típusú szociális
munka, amely kimerül a rá– Keresztény közéleti-társaszorulók segélyezésében, ha- dalmi programja megvalósítánem átfogó, a szociális problé- sa érdekében még 1918-ban
mákat orvosló megoldásokat létrehozta a Keresztény Női
kell keresni, szociálpolitikát Tábort, ami az első világhábofolytatni. Ez a két tényező irá- rú után gyakorlatilag a kenyította a politikai pálya felé. resztény párt női tagozataként
Amikor a Tanácsköztársaság működött. A második világbukása után a Friedrich-kor- háború végén, amikor a Mamány meghirdette az ország- gyar Katolikus Egyház szergyűlési választásokat, azt vezni kezdte a Keresztényderészben a korábbi, Károlyi Mi- mokrata Néppártot, Slachta
hály-féle általános választójog ennek keretei között kezdett
alapján tette. Ekkor Slachta politizálni. A keresztény párMargit is elindult, és a pótvá- ton belül 1945-ben hasadás
lasztásokon bekerült a parla- következett be. Létrejött a
mentbe a Keresztény Nemzeti Pálffy József nevével fémjelEgység Pártjának női tagoza- zett konzervatív irányzat,
taként működő Keresztény amit Slachta Margit is támoNői Tábor jelöltjeként, fölé- gatott, valamint Barankovics
nyesen legyőzve két férfi rivá- István liberálisabb szárnya. Ez
lisát.
utóbbihoz tartozók azt mondták: a két világháború között
– Miért vált ki Slachta Margit hitelüket vesztett keresztény
a Szociális Missziótársulat- pártokhoz kötődő személyek
ból? Mi volt a Farkas Edith- ne kompromittálják a keresztel kialakult konﬂiktusuk ténydemokráciát. További politikai nézetkülönbséget jelenforrása?
tett, hogy a konzervatív irány– Slachta Margit kezdettől zat jobban támaszkodott a hifogva élete végéig legitimista erarchiára, míg Barankovicsék
volt. Meggyőződéssel vallotta, a hierarchiától független, kehogy a keresztény királyság resztény értékeken alapuló
biztosíthatja az ország egysé- pártot képzeltek el. Ennek kö-

vetkeztében vált ketté a párt.
Miután a Pálffy-féle párt nem
kapott indulási jogot, Slachta
Margit a Polgári Demokrata
Párt listáján került be a parlamentbe. Két évvel később,
1947-ben pedig az önálló pártként induló Keresztény Női
Tábor képviselőjeként: ők 1,4

olyan beszéde, írása sincs,
amelyben nyoma lenne akár
csak a leghalványabb antiszemitizmusnak. Mindvégig vallotta Isten teremtményeinek
egyenlőségét. Már az 1938-as
első zsidótörvény ellen is tiltakozott, és a zsidókat diszkrimináló második és harmadik

százalékos eredménnyel négy
képviselőt küldhettek az országgyűlésbe, Slachta Margitot és három férfit.

törvény ellen is fellépett különböző fórumokon. Nemcsak
szóban határolódott el ezektől
a döntésektől, tevékenységének még jelentősebb dimenziója volt az embermentés. Amikor bevezették a munkaszolgálatot, újságcikkben fordult
azokhoz az asszonyokhoz,
akiknek a férje parancsnok
volt valamelyik munkaszolgálatos században. Arra kérte
őket, beszéljenek a férjük lelkére, hogy úgy foglalkozzanak a rájuk bízottakkal, mintha a saját gyerekeik is köztük
lennének, bánjanak velük emberségesen. Amikor az első
zsidótörvény hatására 1939ben megalakult a Magyar
Szent Kereszt Egyesület a katolikus konvertiták védelmében, ő lett a társelnök. Magyarország német megszállását, de különösen a nyilas hatalomátvételt követően a rend
tagjai és Slachta Margit is
részt vett az üldözött zsidók
védelmében. Rendházaik a
Thököly úton, a Bokréta utcában és máshol is menedéket
adtak az üldözötteknek, több
ezer zsidó ember életét mentették meg. Némelyikük – így
Boldog Salkaházi Sára is –
vértanúhalált halt.

– Hogyan merült fel Slachta
Margittal kapcsolatban az a
kifejezés, hogy ő „az egyetlen magyar férﬁ a parlamentben”?
– Többen is ezt állították
róla. Amikor 1920-ban bekerült a parlamentbe, még a
hozzá közel álló keresztény
politikusok is kissé lenézően
beszéltek róla. De két év alatt
huszonnyolc beszédet mondott el, és nagyon szisztematikus szociálpolitikai, család- és
nővédelmi programot képviselt. Már ennek nyomán is érte néhány elismerés. A második világháború után pedig
valóban többször is elhangzott, hogy ő „az egyetlen férfi
a nemzetgyűlésben”. Egy alkalommal Parragi György
használta ezt a kifejezést, 1947ben, amikor Slachta Margit
nagyszabású beszédben emelte fel a szavát a hitoktatás szabadságáért. Parragi ezzel akarta kifejezni tiszteletét politikustársa iránt, aki minden körülmények között kiállt az elvei
és az értékei mellett. Ez az elvhűség egyébként Slachta Margit egész politizálását jellemezte, ami egyrészt csodálatra
méltó, másrészt korlátokat is
jelentett, hiszen kevéssé volt
kész kompromisszumokra.
– Slachta Margit egész életében küzdött az üldözöttek
védelméért. A II. világháborúban a Szociális Testvérek
Társaságának rendházai zsidó embereket fogadtak be.
– Slachta Margit azon, viszonylag kevés nagy hatású
magyar katolikusok egyike,
akik kezdettől fogva szót
emeltek a zsidók védelmében.
Már közvetlenül Hitler hatalomra jutása után is tisztában
volt ennek az ideológiának az
embertelenségével. Egyetlen

– Slachta Margit zsidómentő
tevékenysége nem korlátozódott Magyarországra.
– A Szent Kereszt Egyesület révén hírek érkeztek hozzá
arról, hogy Szlovákiában
megkezdődött a zsidók deportálása. Kassai születésűként ekkor Szlovákiába utazott, és teljesen lesújtva tért
haza, miután látta, hogy egy
magát katolikusnak nevező
országban a katolikus hívők
teljes közömbösséggel viszonyulnak a deportálásokhoz.
Mivel sem a magyar kormány, sem a püspöki kar nem
mozdult az ügyben, 1943 tavaszán kiutazott Rómába. Itt
találkozott Spellman New
York-i érsekkel, aki segített
neki abban, hogy XII. Piusz

pápa audiencián fogadja őt.
Ez nem volt szokványos esemény, nyilván az is segített
ebben, hogy Slachta Margit
korábban már számos jelentést juttatott el a zsidóság
szlovákiai üldözéséről a vatikáni Államtitkárságra. Mindezek hatására XII. Piusz és az
Államtitkárság vezetője, Tardini bíboros utasítják a pozsonyi nunciust, Giuseppe Burziót, hogy hasson oda: a szlovák hatóságok állítsák le a zsidók deportálását. A kormány
először nemet mond, de az államelnök, Jozef Tiso katolikus
papként tudja, hogy a Szentszék figyelmeztetését komolyan kell venni. A szlovák
püspöki kar tiltakozó közleményt is kiadott. Mindezek
eredményeként a hatóságok
leállították a deportálást, így
húszezer zsidó megmenekült.
Ennek az embermentő cselekedetnek az elismeréseképpen kapta meg Slachta Margit
1969-ben a Világ Igaza kitüntetést. Egyébként ugyancsak a
Szentszéken keresztül szerepet játszott a bulgáriai zsidóság deportálásának leállításában, ahogyan abban is, hogy a
Vatikán tudomást szerzett az
1941-es kamenyec-podolszkiji
tömegmészárlásról. Erről készült fényképeket juttatott el a
Szentszékhez, így a pápa és
környezete értesülhetett a zsidók legyilkolásáról. Abban,
hogy Slachta Margit a Szentszékhez fordult, szerepet
játszhatott az is, hogy XII. Piusz az 1942-es karácsonyi beszédében kiállt az ártatlanul
meghurcolt milliókért, s bár
néven nem nevezte őket, nyilvánvalóan a zsidók védelmében emelt szót.
– 1945-ben az egyik véres
diktatúrát felváltotta Magyarországon a másik szörnyű zsarnokság. Hogyan alakult Slachta Margit politikai
pályája a kiépülő diktatúra
idején?
– Emlékének befeketítése
ebben az időszakban kezdődött el. Ekkor született meg
vele kapcsolatban az az erős
csúszásokra épített állítás,
hogy az 1920-as, híres-hírhedt
„bottörvény” szorgalmazói
között volt. Ennek hivatalos
neve a vagyon, az erkölcsiség
és a személyiség hatályosabb
büntetőjogi védelméről szóló
1920. évi XXVI. törvénycikk
volt, amelynek tárgyalásán és
megszavazásán Slachta Margit nem vett részt, mert szabadságon volt. Az viszont kétségtelen, hogy részt vett az
ugyancsak 1920-ban született
XV. törvénycikk vitájában,
ami az árdrágítás visszaszorításáról szólt, és valóban elmondott egy olyan beszédet,
amelyben helyeselte az árdrágítókkal szembeni botbüntetést, ráadásul az egyenlőség
elve alapján a nőkre is kiterjesztve. A következő évben,
1921-ben szavazta meg a
Horthy-rendszer az állami és
a társadalmi rend hatályosabb
védelméről szóló III. törvénycikket, ami többek között a
szociáldemokraták és a kommunisták háttérbe szorítását
szolgálta. Ennek a három törvénynek az emlékét összemosva egy konzervatív, ret-

rográd, a középkori testi fenyítést szorgalmazó képviselő
arcát próbálta megrajzolni róla részben már a két világháború közötti szociáldemokrata sajtó, amire 1945 után ráépült a teljes baloldali kommunikáció. Ez így volt egészen a rendszerváltozásig,
Moldova Györgynek is van
róla egy ilyen szellemű írása.
Az 1945 utáni parlamenti tevékenysége természetesen eltért a korábbitól. Ekkor elsősorban az emberi jogok, a jogállamiság védelmében szólalt
fel, így például az 1946. évi
VII. törvénycikk, az úgynevezett hóhértörvény esetében,
ami szintén az államrend védelméről szólt. Ennek értelmében tulajdonképpen bárkit
el lehetett ítélni koncepciós
perben, államellenes cselekedetért. Slachta Margit viszont
az egyik beszédében arra intett, hogy csak az állam elleni
jogszerűtlen szervezkedést
szabadna elítélni. Legitimistaként nem támogatta 1946-ban
a köztársaság bevezetését
sem, hangoztatta: egy ilyen
horderejű kérdésben csak Magyarország szuverenitásának
visszanyerése után lehetne
dönteni, és nem a parlamentnek, hanem népszavazásnak.
Parlamenti tevékenységének
harmadik területe 1945 után
az Egyház és a vallás szabadságának védelme volt, amiért
határozottan kiállt. A leghíresebb megnyilvánulása ahhoz
az 1948. júniusi esethez kapcsolódik, amikor a parlament
döntött az egyházi iskolák államosításáról, és a Himnusz eléneklése közben ő nem állt fel,
hanem ülve maradt. Később
azt mondta: nem cselekedett
helyesen, mert ekkor térdre
kellett volna borulnia. Megsokasodtak ellene a támadások,
kétszer hathónapi parlamenti
eltiltást is kapott. Végül 1949
nyarán húgával együtt Ausztriába távozott, majd innen az
Egyesült Államokba. Részt
vett az 1956-os menekültek segítésében, egyébként pedig
rendjének belső ügyeivel foglalkozott. Buffalóban hunyt el,
1974. január 6-án.
– Hogyan lehetne megvonni
Slachta Margit rendkívül
mozgalmas életének mérlegét?
– Istentől kapott karizmát
valósított meg. Ezt legjobban
az bizonyítja, hogy az általa
alapított Szociális Testvérek
Társasága máig él, virágzik,
túlélte a diktatúrát. Slachta
Margit egész lelkével, teljes
erejével, minden energiájával
Isten hívására válaszoló, elkötelezett szerzetesnő volt. Amit
elkezdett, az apostoli jelenlétet a társadalomban, a rendje
továbbviszi. Nagyon elvhű, és
ennek következtében konfrontatív alkat lehetett. Sík
Sándor piarista költő, író fogalmazott úgy, hogy bizonyos
benne: Slachta Margit szent,
ha nem is az ő gusztusa szerint való. De a szentekkel már
csak így van, nem a mi gusztusunk szerint szentek, hanem
a sajátjuk szerint töltik be Istentől kapott hivatásukat. És
ez így van rendjén.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita
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KÖNYVEKET, könyvtárat vásárolna katolikus házaspár Budapesten. T.: 06/70-200-0520
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
KÖNYVEKET vásárolok, szentképeket elfogadok gyűjteményembe. T.: 06/20-341-9106
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Kuzmányi István, a
Magyar Kurír főszerkesztője köszöntötte elsőként Martos Levente
Balázst, az est vendégelőadóját, a Központi
Papnevelő Intézet rektorát, a Pápai Biblikus
Bizottság tagját, aki
nem utolsósorban Ferenc pápa tolmácsa is
volt az egyházfő magyarországi tartózkodása idején. Majd köszöntötte Dejcsics Konrád bencés szerzetest, a
Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját, a bencés könyvkiadó vezetőjét és Baranyai
Bélát, a Magyar Kurír vezető szerkesztőjét.
Martos Levente Balázs kiemelte, hogy a pápa szeretettel volt jelen a világeseményen. Ő
nemcsak beszél arról, hogy legyünk olyanok,
mint Isten – legyünk közel egymáshoz, legyünk gyengédek és együttérzők –, hanem
mindezt Budapesten is megélte. Jelen volt
minden pillanatban, például imádkozott valakivel, akinek az édesapja két nappal azelőtt
halt meg, és még Martos Levente Balázstól is
megkérdezte, hogy fáradt-e. Látszott, hogy
szívesen van az emberek között.
Dejcsics Konrád Az evangélium szabadságában éljetek! című kötetet mutatta be. Elmondta,
hogy amikor Kuzmányi Istvánnal egyeztettek
Ferenc pápa apostoli útja során elhangzó tanításainak kiadásáról, világossá vált, hogy a magyarországi és szlovákiai beszédek, mint egy
diptichon két szárnya, egymást kölcsönösen
értelmezik, megvilágítják, egymással összefüggenek.

ÉLETJÁRADÉK
KATOLIKUS HÁZASPÁR életjáradéki szerződést kötne rászoruló nyugdíjassal, esetleg házaspárral, elsősorban budapesti ingatlanért cserébe. A házaspár leinformálható plébánosnál és
szükség esetén püspöknél is. Havi rendszeres jövedelemkiegészítés. T.: 06/30-999-2718

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

A kötet ajánlását Stanislav
Zvolensk pozsonyi érsek, a
Szlovák Püspöki Konferencia
(KBS) elnöke, illetve Veres
András, győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke írták. Ezt követi Kuzmányi István előszava, majd időrendben olvashatjuk a 34.
apostoli út során elhangzó
beszédeket magyar fordításban.
A kötetet Juhász Márton tipográfus, grafikusművész
tervezte, a képanyag nagy része a NEK Titkárság fotósainak és a Magyar Kurír
fotósainak munkája.
Mind a borítókép,
mind a tipográfia és a
fotók minősége próbál valamit megmutatni Ferenc pápa kortárs, nemes, dinamikus jelenlétéből – fogalmazta meg a szerzetes, majd kifejezte
reményét, hogy a kötet, melyet másnap
Zvolensk érseknek is
átadnak, sokunk számára meghatározó olvasmány lesz.
Ezt követően Baranyai Béla mutatta be
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus fotóalbumát.
A könyv nem dokumentumgyűjtemény, a
célja inkább az, hogy az eucharisztikus kongresszus sokszínűségét mutassa meg a közel
kétszáz kép segítségével. A fotóalbumhoz Erdő Péter bíboros írt ajánlást.
A könyvbemutatók után Kuzmányi István
vetítéssel kísért előadásában számolt be a pápa apostoli útja során szerzett személyes élményeiről.
(A kötetek megvásárolhatók az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–
8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9–
17 óráig; szerdán 10–18 óráig) vagy megrendelhetők az Új Ember online könyváruházban, továbbá
beszerezhetők az Apátsági Termékek Boltjában (Budapest, V. kerület, Károlyi utca 19.) és az Apatsagitermekek.hu webshopban.)
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita

sen visszahúz a szívem Magyarországra. Politikailag jobboldali,
keresztény-konzervatív vagyok, aktívan politizálok. Bölcsészkommunikációs szakmai hátteremet erős természettudományi
érdeklődés, az állatvilág iránti csodálat és szeretet határozza
meg. Belevágunk az ismerkedésbe? Kérlek, küldj két fotót is
magadról, ha felkeltettem érdeklődésedet! Ne félj lépni! Ha a
Jóisten is úgy akarja, az Ő segítségével minden kihívást legyőzünk közösen. Választ a kiadóba várok az „In principio erat Verbum” jeligére.

INGATLAN

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

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

TÁRSKERESŐ

SZOLGÁLTATÁS

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

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

HOL VANNAK a házasodni vágyó leányzók? Bécsben élő, fiatalos, jóképű, 39 éves, 188 cm magas, sötétbarna hajú, zöldesbarna szemű úriember keresi párját házasság céljából, római
katolikus értékrendű, érzelmes, humoros, magára adó, csinos,
18-35 év közötti hölggyel. Ha családszerető vagy és nyitott a
gyermekvállalásra, közösek a céljaink. Német nyelvtudás nagy
előny, mert egyelőre a szakmai jövőm Ausztriában van, bár erő-
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ÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását, tervezését, kivitelezését
több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet.T.: 06/20438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu
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Megalakult a Nemzeti Vallásturizmus Tanács
Megtartotta alakuló ülését december 1-jén a budai Várban, a Karmelita kolostor rendezvénytermében a Nemzeti Vallásturizmus Tanács.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint a vallási
turizmus az ember teljes antropológiai valóját megszólítja,
testi, szellemi és lelki összetettségében. A politikus a
Nemzeti Vallásturizmus Tanács alakulóünnepségén rámutatott: Magyarország legfontosabb turisztikai attrakciói vallási jellegűek, a Szent István-bazilikától kezdve a debreceni református Nagytemplomon és a máriapócsi kegyhelyen keresztül a Dohány utcai zsinagógáig. Ezek a helyek
– felekezeti hovatartozástól
függetlenül – a magyar örökség meghatározó részei.
A kormány, a történelmi
egyházak és a Magyar Turisztikai Ügynökség összefogásával megalakuló Nemzeti Vallásturizmus Tanács célja, hogy
egyrészt a világon is egyedülálló magyarországi vallási turisztikai kincseket „be tudjuk
mutatni az egész világnak”,
másrészt ezeket a helyeket
„kamatoztassuk az egyházaink és az egész magyar társadalom javára”, az állam segítségével és professzionális turisztikai szervezéssel – mondta Semjén Zsolt.
Kitért arra is, hogy a vallási
turizmus fejlődése elsősorban
a kegyhelyeket felkereső embereknek jó. Emellett azonban
jó az egyházaknak, amelyek
eddig nem tudták kiaknázni
turisztikai lehetőségeiket, és
ezentúl állami támogatást is

kapnak majd a kegyhelyek
működtetéséhez. Végső soron
pedig a vallási turizmus fejlődése jó az egész országnak, hiszen nemzetgazdasági szempontból is fontos, hogy a turisztika vallási ágazata is professzionálissá váljon. A 21.
században a programturizmus egyre inkább komplett
programok szervezésére törekszik, amely a szálláson és
éttermeken túl színes programokat kínál a család vagy
egy-egy zarándokcsoport valamennyi tagjának – tette hozzá a miniszterelnök-helyettes.
Szontágh Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség
vallási turizmus programigazgatója, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára arról beszélt, hogy 2020-ban kialakították a Nemzeti vallásturizmus intézkedési tervet. A terv
az ország területén található
négyezer vallási értékkincset
három kategóriába sorolja: a
„zászlóshajóknak”, mint például a Mátyás-templomnak,
jelenleg is magas a látogatottsága. Mellettük vannak az
úgynevezett „értékkincsbővítők”, amelyek jól működnek
ugyan, de azért érdemes rájuk
irányítani az emberek figyelmét. A harmadik kategóriába
pedig az„értékkincs-kiegészítők” tartoznak, azok a helyek,
ahova „oda kell vezetni” az
utazókat.
Elmondta azt is, hogy jövő
év elején megalakítják a val-

lásturisztikai fórumot, ahol a
vallási turizmus egyházi és világi szereplői szélesebb körben találkozhatnak és egyeztethetnek egymással.
A vallásturisztikai terv öt
nagy stratégiai feladata a népszerűsítés bel- és külföldön, az
alapfeltételek biztosítása, élmények szervezése, szervezeti feltételek biztosítása és a nemzetközi események kiaknázása –
ismertette Szontágh Szabolcs.
Minden felekezet számára
hatalmas kihívás, hogy továbbadja azt a hihetetlen nagy
misztériumot, igazságot, ami
túlmutat az emberen – hangsúlyozta az alakuló ülésen
Süllei László, a Mátyás-templom plébánosa.
Jelenits István piarista szerzetest idézte, aki azt mondta,
a napfény által megvilágított
gyertyának az oltárterítőre vetődő árnyéka mindig arra emlékezteti, hogy az isteni igazságot csak árnyékosan, emberi módon tudjuk átadni.

Megújult
a nagynyárádi templom
kintik, ám később, a tatárjárás előtti évtizedekből származó oklevélben említik először.
A hódoltság időszakában az elnéptelenedett
falu temploma elpusztult, később a településen egy nádtetős fatemplom állt. A következő templom alapkövét Mária Terézia adoA szentmise előtt a Szűz Mária szent ne- mányából 1757-ben tették le. A Szeplőtelen
ve-templom kertjében fúvószenekar fogad- Fogantatású Boldogságos Szűz Mária tituluta a gyülekezőket, akiket Kerekes Norbert, sú új templomban a főoltárt márványból, a
Nagynyárád polgármestere köszöntött. A polgármester köszönetét fejezte
ki mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a
hosszú évekig tartó, többlépcsős felújítási munkálatok megvalósuljanak. Külön kiemelte a Pécsi Egyházmegye támogatását,
amely nélkül nem történhetett volna meg a felújítás. A templom megáldásán jelen volt Hargita János országgyűlési képviselő is.
A Pécsi Egyházmegye
főpásztora ünnepi köszöntőjében párhuza- négy mellékoltárt fából faragták, tornyában
mot vont a templom és az emberi élet törté- öt harang függött. Az épület a második vinete között. Rávilágított arra, hogy létünk lágháborúban súlyosan megsérült, amikor
folyamán is időről időre szükség van a 1944. november 22-én két bomba robbant fel
a bejárat előtt, néhány nappal később pedig
megújulásra.
A főpásztor felhívta a figyelmet, hogy a ágyúlövések érték. A helyreállítási munkátemplom falaihoz hasonlóan egy idő után latokat 1957-ben kezdték meg. Később, az
az emberi kapcsolatok is megkopnak, meg- 1984-es felújítás során statikailag megerősífakulnak, ami ellen tenni kell. Közösségeink tették a boltozatokat és a fedélszéket. Ugyagondozásának legfontosabb eszközei a fi- nekkor kerülhetett sor a homlokzatok újragyelem, az odafordulás, a szeretetből faka- vakolására és mai színre festésére.
Azóta nagyobb felújításon – egészen
dó tettek. Az esemény kötetlen hangulatú
mostanáig – a templom nem esett át. A koszeretetvendégséggel zárult.
rábbi, gyenge állapotban levő toronysisak a
*
Az Árpád-kori eredetű Nagynyárád mai templomkertben ma is megtekinthető.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
temploma a 18. században épült. A falut a
Fotó: Máy Péter
középkori források Szent László-korinak teTöbb lépcsőben újult meg a Baranya
megyei Nagynyárád 18. századi temploma, amelyet október 31-én áldott
meg Felföldi László pécsi megyéspüspök ünnepi szentmise keretében.

Az állami támogatással
megerősített vallási turizmus
elsődleges feladata, hogy az
akár csak pár percre betérő turistát is abban segítse, hogy valamilyen módon találkozhasson az isteni igazsággal, azzal
a békével és megbocsátással,
amit Krisztustól kaptunk – tette hozzá Süllei László.
Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke arról
beszélt, hogy a magyar reformátusok mindenki által ismert kincse a debreceni Nagytemplom, de sok más értékkincsük is van. Ilyen a magyar
nyelv és a magyar nyelvű Biblia bölcsője, Vizsoly. Vizsoly
azt üzeni, hogy a „kicsiből is
lehet nagy” – vélekedett a református püspök.
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke fontosnak nevezte, hogy a tanács megalakulásával
összebékíthetők
lesznek a vallási és az üzleti

szempontok.
Az evangélikus turisztikai
helyek közül kiemelte a budapesti Deák téri Insula Lutheranát (lutheránus sziget), ahol
egymás mellett van a templom, az iskola – ahol Petőfi
Sándor és Örkény István is tanult –, és a múzeum, ahol Luther Márton kézírásos végrendeletét is őrzik.
Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita arról
beszélt, hogy a rendszerváltozás óta folyamatosan bővül a
görögkatolikus egyház társadalmi feladatvállalása. Ugyanakkor az Egyháznak nem elsődleges feladata az oktatás, a
szociális és egészségügyi intézmények működtetése, mint
ahogy a turizmus sem.
Az egyházak legfontosabb
feladata az emberek Istenhez
vezetése, de e munkának
mintegy „mellékterméke” a
szociális, oktatási feladatok ellátása, amit ha jól végeznek,
élhetőbbé tudják tenni a vilá-

got – tette hozzá Kocsis Fülöp
érsek.
Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetségének (Mazsihisz) elnöke elmondta, büszkék arra,
hogy a koronavírus-járvány
előtti utolsó évben, 2019-ben a
Dohány utcai zsinagóga volt az
egyik leglátogatottabb turisztikai célpont Magyarországon.
Kiemelte: a Mazsihisz tudatosan törekszik arra, hogy
egyházi épületeikben a szakralitás mellett megismertessék
a látogatókkal a zsidó tradíciókat is.
Köves Slomó, az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija
szerint kevés, Budapesthez
hasonlóan gazdag zsidó örökségű világváros van, és kevés
az olyan ország, ahol annyi
ortodox zsidó zarándokhely
található, mint Magyarországon.
A helyszínen kapott nyilatkozat szerint a megalakult
Nemzeti Vallásturizmus Tanács feladata a Nemzeti vallásturizmus intézkedési terv
megvalósításának támogatása, valamint a később létrejövő Nemzeti Vallásturizmus
Fórum stratégiai irányítása.
Az alapítók célja, hogy a magyarországi vallásturizmus
2030-ra a hazai turizmus kiemelten hangsúlyos elemévé
váljon, és Magyarország vallási értékeit az országon kívül is
megismerjék.
Az alakuló eseményen jelen volt Udvardy György
veszprémi érsek is.
Forrás és fotó: MTI

„Emeljétek fel a fejeteket!”
Véget ért a jubileumi év
a debreceni Szent László domonkos plébánián
Idén a Szent Domonkos Rend Magyar Tartományfőnöksége
kettős jubileumot ünnepelt: a rendalapító halálának és a
szerzetesrend magyarországi története kezdetének 800. évfordulójára emlékeztek. November 25-én tudományos konferenciával, kiállításmegnyitóval és ünnepi szentmisével
zárultak a jubileumi év debreceni programjai; az emlékév
magyarországi hivatalos lezárására 2022 vízkeresztjén kerül sor.
A debreceni domonkos
rendház tagjai is részt vettek a
Debreceni Egyetemen rendezett, Szent Domonkos élete és
rendjének kezdetei című tudományos konferencián, majd a Vendégségben az Úrnál című szabadtéri kiállítás megnyitójával és
ünnepi szentmisével zárták a
jubileumi évet november 25-én.
A kiállítás megnyitója után
Andrzej Kostecki OP, a Szent
Domonkos Rend Magyar Tartományának vikáriusa mutatott
be ünnepi szentmisét a Szent
László-templomban.
A vikárius a homíliájában elmondta: A jubileumi évben a
Domonkos-rendre tekintettünk.
Nem tudom, hogyan alakul a
rend élete a jövőben. Nem ígérek semmit, de arra kérlek benneteket, hogy „emeljétek fel a
fejeteket”. Kétségtelen, hogy a
szabad és örömteli prédikátorok
rendje mindig is lesz. A tegnaphoz és a mához hasonlóan az a
vágy fogja vezérelni az embereket, hogy megélhessék és hirdessék azt az egységet, amelyben az első apostoli közösség élt
Jézussal. Isten küldi őket hozzátok, és ha ti vagytok, mi is leszünk. Éppen ezért közös a fela-

datunk. Nézzetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert eljött a
megváltásotok! – zárta elmélkedését Andrzej Kostecki OP.
A szentmisén közreműködtek a Kodály Kórus tagjai.
Ezt követően Kőrösiné Merkl
Hilda irodalomtörténész, a magyar világi domonkos közösség
vezetője a magyar rendtarto-

mány jubileumi évében megtartott eseményekre tekintett
vissza, 2021. január 17-től
kezdve, amikor Erdő Péter bíboros főcelebrálásával és a domonkos atyák koncelebrálásával ünnepi szentmisén nyitották meg az évet a Szent István-bazilikában.

A debreceni jubileumi rendezvények sora november 25én véget ért. A Domonkos Rend
Magyarországi
Tartománya
nyolcszáz évéről szóló könyv
bemutatója december 3-án lesz
Budapesten, a Párbeszéd Házában, a jezsuita kulturális központban. Ezt a kötetet a szentmise végén Zágorhidi Czigány
Balázs ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
A jubileumi év hivatalosan
2022. január 6-án, vízkeresztkor
zárul, viszont csak két nappal
később, január 8-án mutatják be
az Uránia moziban a domonkos
rend nyolcszáz éves történetéről szóló filmet, melyet magyar-

országi, lengyelországi, szlovákiai, olaszországi helyszíneken
forgattak, s melynek egyik főszereplője Andrzej Kostecki OP
vikárius lesz.
Forrás és fotó:
DebrecenNyíregyházi Egyházmegye

12

MOZAIK

Az Európai Bizottság javaslata
a karácsony „eltörléséről”
Parolin bíboros: nem így lehet legyőzni a diszkriminációt
Nagy vitákat váltott ki az Európai Bizottság – időközben visszavont – javaslata, amelyben arra szólította volna fel
alkalmazottait, hogy ne használjanak
olyan szavakat és neveket, amelyek nem
biztosítanák „a minden embert megillető egyenlő bánásmódot”. Parolin bíboros, vatikáni államtitkár is kifejezésre
juttatta ellenérveit: „Nem így lehet legyőzni a diszkriminációt.”

niuk, hanem integrálniuk kell egymást, egy
teljes és integrált emberiség felépítéséért.
A másik irány, hogy megfeledkezünk a valóságról. És aki szembemegy a valósággal, az
veszélybe sodorja magát. És aztán ott van,
hogy eltöröljük azokat a dolgokat, amelyek a
gyökereink, különösen ami a keresztény ünnepeket, Európa keresztény dimenzióját illeti.
Tudjuk persze, hogy Európa létezéséhez és
identitásához sok minden hozzájárult, de természetesen nem feledkezhetünk meg arról,
hogy az egyik legfontosabb, ha
nem a legfontosabb hozzájárulást éppen a kereszténység adta.
Lerombolni a különbözőségeket és a lerombolni a gyökereket tehát azt jelenti: lerombolni
az embert.

Az Európai Bizottság visszavont kommunikációs kézikönyve a befogadás érdekében
azt is javasolta volna, hogy kerüljenek meghatározott szavakat, mint a Miss, a Mrs. (helyette a családi állapotra nem utaló
Ms.-t ajánlották), és olyanokat,
mint a karácsony (az ünnep, té– A pápa hamarosan egy olyan
li szünidő kifejezéssel helyetteeurópai utazásra indul, ahol a
sítve).
kultúra, a hagyományok és az
Helena Dalli egyenlőségért
értékek a befogadás útját jelöfelelős uniós biztos jelentette
lik ki. Mégis vannak olyanok,
be a dokumentum visszavonáakik továbbra is egy olyan Eusát: „Megvizsgáljuk az aggárópát építenek, amely meglyokat annak érdekében, hogy
semmisíti a gyökereket…
ezeket figyelembe véve egy frissített kiadást
tegyünk közzé.” November 30-án Pietro Paro– Igen, azt hiszem, az utazása előtt Göröglin bíboros, vatikáni államtitkár is nyilatkozott országhoz és Ciprushoz intézett videoüzeaz ügyben.
netében a pápa néhány nappal ezelőtt éppen
ezt az európai dimenziót hangsúlyozta: Euró– Bíboros úr, mit gondol erről az esetről? Mi- pa forrásaihoz menni, újra rátalálni ezekre a
forrásokra, amelyek Európa alkotóelemei.
ért történik mindez?
A görög kultúra természetesen az egyik
– Azt hiszem, jó dolog azon dolgozni, hogy ilyen alkotóelem. A pápa aztán utal Ciprusra
legyőzzünk minden diszkriminációt. Olyan út is mint egy darabka Szentföldre Európában.
ez, amely során egyre nagyobb tudatosságra Azt hiszem tehát, a megfelelő pillanatban jön
tettünk szert, aminek természetesen a gyakor- ez az utazás, amely éppen ezekre az alapvető
latban is meg kell valósulnia. Véleményem dimenziókra hívja fel a figyelmet, amelyeket
szerint azonban nem ezen az úton tudjuk elér- nem lehet kitörölni. Képesnek kell lennünk inni ezt a célt. Mert végül azt kockáztatjuk, hogy tegrálnunk ezeket a valóságokat anélkül, hogy
leromboljuk, megsemmisítjük az embert, két figyelmen kívül hagynánk, legyőznénk, eltöfő irányból is. Az első az a tendencia – miköz- rölnénk és marginalizálnánk őket.
ben a világunkra a diverzifikáció jellemző –,
Forrás: Vatican News IT
hogy mindent összemosunk, nem tudjuk tiszFotó: Vatican News
teletben tartani a meglévő különbözőségeket,
Fordította:
amelyeknek természetesen nem szabad szemThullner Zsuzsanna
benállássá vagy diszkrimináció forrásává vál-

Legyünk együtt hétszáz afrikai
gyerek angyalkája!
száz gyereknek készítsünk kis ajándékcsomagot. Egy ajándékcsomag költsége kétezerötszáz forint, amiben csoki, szappan és játék is
lenne, az ottani szükségletek alapján és helyben összeállítva. Segíteni mindenki úgy tud,
hogy egy gyermek karácsonyi ajándékának
árát adomány formában átutalja a közösségA Nyolc Boldogság Közösség 1985-ben ala- nek.
A Nyolc Boldogság Közösségnek van egy
pított missziót Banguiban, a Közép-afrikai
Köztársaság fővárosában. Azóta négy polgár- közhasznú alapítványa, ahol várják a nagylelháború tört ki az országban, de a szerzetesek hűségesen kitartottak a szenvedő lakosság mellett. A harmadik polgárháború 2015ben hivatalosan véget ért,
de 2016 óta már a negyedik
háború folyik, az ország 80
százalékát
hadszíntérré
változtatva, a lakosság
mélyszegénységben él. A
fővárosban működő miszszió többször szervezett karácsonyi ünnepséget a gyerekeknek, hogy feledtesse
velük a háború borzalmait,
ennek alkalmával átlagosan ötszáz gyereknek oszkű adományokat. A Nyolc Boldogság Alapíttottak ajándékokat.
November 11–20. között Balog Márta nő- vány folyószámlaszáma: 10918001-00000046vér, az afrikai rendtartomány elöljárója meglá- 84530004. A közleménybe írják be: hétszáz
togatta az ottani missziót. Hazatérve kereste gyerek.
A pénzadományok gyűjtése 2021. decemmeg szerkesztőségünket, hogy segítsünk a jelenlegi reménytelen, nehéz helyzetben valami- ber 15-ig tart, hogy még legyen ideje a közösvel meglepni a gyerekeket karácsonyra. A ségnek eljuttatni a pénzt az ajándékcsomagok
Nyolc Boldogság Közösség bangui missziójá- összeállításához.
Fotó: Merényi Zita
nak és Márta nővérnek az az álma, hogy hétA Nyolc Boldogság Közösség – a Magyar Kurír és az Új Ember médiatámogatásával – karácsonyi gyűjtést szervez
a bangui gyerekek részére. Tegyük együtt
ünneppé a nehéz sorsú közép-afrikai
gyermekek karácsonyát!

2021. december 12.
HÍREK KÉPEKBEN

• A Szülői esték keretében
a hiperaktív, figyelemzavarral
küzdő gyerekekkel való
együttélésről szervezett előadást a Veszprémi Érsekség
Családpasztorációs Irodája
november 12-én az érseki főiskolán. Arra a kérdésre keresték a választ, mivel jár az
ADHD-vel (figyelemhiányos
hiperaktivitás-zavar) érintett
gyermeket nevelni otthon,
vagy tanítani az iskolában.
• Megtartotta szokásos

adventi lelkigyakorlatát
a szombathelyi II. János Pál
Katolikus Szakkollégium
advent első hétvégéjén,
november 26. és 28. között.
A háromnapos program
részeként a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a szakkollégium alapító püspöke, Veres András
mutatott be ünnepi szentmisét a győri székesegyházban.

• A #nemluxustáska kam-

pány mintájára szervezett
akciót a Megoldást Keresünk Közösen Magyar
Követeléskezelő Zrt.
(MKK) október végén saját
munkatársai körében, hogy
az összegyűlt adományokkal a leginkább rászoruló
nőknek, édesanyáknak szerezhessenek örömet a karácsonyhoz közeledve, amiben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat partnerként
működött közre.

„Kulcs a neveléshez”
ORGANIKUS PEDAGÓGIA
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
Csak itt tanulható!
Keresztény értékrend — érzelmi intelligenciára alapozó
szakmai megújulás — hatékony oktatás-nevelés!
Képzési idő és forma: 2 félév, levelező, csak szombati napokon;
120 akkreditált kredit
A jelentkezés feltétele: pedagógus, társadalom-, bölcsészet-, orvosés egészségtudomány vagy hitéleti képzési területek valamelyikén
legalább alapképzésben szerzett diploma, de ennek híján kedvezményes feltételekkel vendéghallgatóként is lehet csatlakozni.
Jelentkezési határidő: 2022. január 9.
A jelentkezésről és a képzésről bővebben:
a) http://avkf.hu/index.php/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes/
organikus-pedagogia-szakiranyu-tovabbkepzesi-szak/
b) www.pecsirita.hu/organikus-pedagogia
c) Uzsalyné Pécsi Rita PhD, szakvezető: pecsi.rita@avkf.hu

Teremtsünk oázisokat!
Alakítsuk át a magyar pedagógiai közgondolkodást
a családjainkban és az intézményeinkben!

