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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

A jelenlétük jel
Hazánkban és Ukrajnában járt
a Szentatya különleges követe
Ferenc pápa nagyböjt első vasárnapján az Angelus után bejelentette
hogy két különleges követet küld
Ukrajnába és a határmenti országokba. Michael Czerny SJ bíboros,
az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának prefektusa március 8-án
érkezett Magyarországra.

lomáciai és más eszközöket, amelyekkel
el lehetne érni a tűzszünetet, majd a békét?
– Feltétlenül. Ahogy Ferenc pápa hangsúlyozta, az Egyház mindenre kész a béke
érdekében.

– Ebbe a mindenbe mi minden tartozhat
– Hogyan fogadta a Szentatya felkérését? bele? Sokatmondó volt például, hogy a
Szentatya nemrég felkereste a vatikáni
– Örömmel fogadtam, nem igazán le- orosz nagykövetséget, majd telefonon
pett meg, mert a dikasztérium menekül- beszélt az ukrán elnökkel. Folynak totekkel és migránsokkal foglalkozó szekci- vábbi tárgyalások vatikáni és orosz, illetójában már szerveztük a katolikus szerve- ve ukrán diplomaták között?
zetek tevékenységének összehangolását.
Az előkészületek már megtörténtek, Kra– Semmi kétség, nagy erőkkel zajlanak
jewski bíborossal közös küldetésünk már a diplomáciai erőfeszítések, de ezeket a
csak egy újabb lépés volt, egy nagyon erős tárgyalásokat természetük szerint diszkréés szép gesztus, amely nagyon sokat jelent ció övezi. Ezzel kapcsolatban tehát nem
nekem is.
mondhatok többet, ám mindenkit arra hívok, hogy imádkozzon, vagy ha éppen
– A Szentszék évszázadok óta igyekszik módja van rá, tegyen a folyamat sikeréért.
békeközvetítőként fellépni háborúban
(Folytatás a 3. oldalon)
álló országok között. Lát most olyan dip-

A

lapunkban megjelenő írások a
hosszú hétvégére
való tekintettel március
11-e, 13 óra (lapzárta) előtt
érkeztek
szerkesztőségünkbe, az ennek az időpontnak megfelelő állapotokat tükrözik a háborús
helyzettel kapcsolatban is.
(A szerk.)

„Maradj köztünk
a remény
embere!”
Szentmise
Lövey J. Félix
bencés szerzetes
90. születésnapján,
Tihanyban
(5. oldal)

Békefi Viktória
Szent Erzsébet szerepéről
Pasolini 100
Pilinszky János: Önéletrajzaim
Ruisz György festőművész emlékezete

Fekete Szabolcs Benedek
a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke
Őszentsége Ferenc pápa 2022. március 11-én Főtisztelendő Fekete Szabolcs Benedek
atyát, a Szombathelyi Egyházmegye irodaigazgatóját, a szombathely-szőlősi Jézus Szíve Plébánia plébánosát basti címzetes püspökké és a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé
nevezte ki.
(5. oldal)

A Jézussal való egyesülés ad
erőt, szabadságot
Lucsok Miklós munkácsi püspök az ukrajnai háborúról
„A legnagyobb szabadságot az adja
most, ha bízunk Istenben, és az adott
napra koncentrálunk. Mindannyian egységben működünk, segítjük egymást
minden szinten. Az átélt fájdalom egyesített minket és megtisztít. Megtérésben,
mély kapcsolatban vagyunk Istennel, szeretettel teljesek vagyunk” – mondta Lucsok Miklós munkácsi
püspök, aki a Szentatya követével, Michael Czerny SJ bíborossal
való találkozása után
válaszolt kérdéseinkre.
– Milyen gondolatokat, érzéseket váltott ki Önben a
háború?

Fotó: Suha Péter
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– Ma két hete,
hogy elkezdődött a
háború.
Mindegyikről napról egy
könyvet lehetne írni. Ez a háború a
teljes emberre, a
testre, a lélekre és a
szellemre irányuló

erős támadás még itt, Kárpátalján is. Megérteni sem tudom. Eddigi életemben nem tudtam,
mi az a háború. Most értettem meg, mit éltek
át az emberek például Szíriában vagy korábban, a világháborúk idején. Bombák hullanak
a lakóházakra, az emberek az egész országban
menekülésre kényszerülnek.
Sokkot okoz már az is, ha
megszólal a sziréna. Az első
három napban úgy éreztem,
ez nem lehet igaz, ez csak
egy álom, majd felébredünk,
és vége. Aztán pár napra rá
az az érzés fogott el, hogy az
az álom, ami a háború előtt
volt. A távoli múltba veszett
a háború előtti életem. Most
pedig minden erőfeszítésünk, gondolkodásunk arról
szól, mit tudunk tenni azért,
hogy ez a szörnyűség véget
érjen. Mit tudunk tenni,
hogy segítsük mindazokat,
akik válságban vannak. Tele
vannak a templomaink, ez is
mutatja, milyen fájdalomban, erőkifeszítésben élnek
az emberek. Egy egész élet
ez a tizennégy nap.
(Folytatás a 7. oldalon)

A fenntarthatatlan
gazdálkodás
antropológiai tévedés
Beszélgetés Zlinszky Jánossal
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál
Kutatóközpontjának keretén belül alakult meg idén januárban a Teremtésvédelmi Kutatóintézet. Zlinszky Jánossal, az intézet vezetőjével a teremtésvédelem előtt álló kihívásokról beszélgettünk.
– Milyen célból jött létre a kutatóintézet?
– Bár nagy a pálya, ami ki lett jelölve a számunkra, mégis elmondható, hogy valamennyi tevékenységünk egy gondolat
köré összpontosul. Ferenc pápa szerint az ember és a termé-

szet együtt szenved, a környezeti és a társadalmi fenntarthatóság problémája összefonódik. A mi célunk, hogy ezt vizsgáljuk
a lehető legtöbb oldalról, méghozzá a keresztény társadalmi
tanításra alapozva és abból kiindulva.
– Bemutatkozó anyagukban írnak egy sajátosan magyar
megközelítésről. Mit jelent ez?
– Egyrészt éppen ezt a keresztény alapállást. Hogyan intézzük a dolgainkat akkor, ha szűkösek a természeti források, miként oldjuk meg értékalapon a nehéz helyzeteket?
(Folytatás a 9. oldalon)
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„Menjetek békével!”
Hazánkban és Ukrajnában járt a Szentatya különleges követe
Michael Czerny SJ bíboros, az
Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumának ad interim
prefektusa március 8-án Magyarországon keresztül – ahol
befogadóközpontokat keresett
fel – Ukrajnába indult, hogy
elvigye az emberekhez Ferenc
pápa segítségét és közvetítse
feléjük közelségét.

en Magyarország volt az első, amely
elismerte Ukrajnát. Semjén Zsolt beszámolt a kárpátaljai kisebbség helyzetéről is. Elmondta a vatikáni delegáció tagjainak, hogy a magyar állami szervezetek és az egyházak, illetve az egyházak által fenntartott karitatív szervezetek között kiváló az
együttműködés a menekültválság
kezelésében. Külön kiemelte katolikus részről a Katolikus Karitász és a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkáját és tapasztalatait.
Ferenc pápa különleges követe
március 9-én Tóth Tamás, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia titkára kíséretében ellátogatott Barabásra,
a Katolikus Karitász segítségpontjára, ahol Soltész Miklós államtitkár
bemutatta, hogyan fogadják és látják
el az érkező menekülőket. Czerny
bíboros beszélgetett velük, és közvetítette Ferenc pápa áldását. Ternyák
Csaba egri érsek, Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi
püspök,
Szocska A. Ábel nyíregyházi, Orosz
Atanáz miskolci görögkatolikus püspökök; Sajgó Szabolcs, a Jezsuita
A békásmegyer-ófalui Szent József Plébánián (fotó: Merényi Zita)
Menekültszolgálat vezetője és ÉrszeLucsok Péter Miklós püspök, a lebb az emberek szenvedésének hegi Márk vallásdiplomáciai főtanács- letében várták Michael Czerny bíboadó is csatlakoztak a látogatáshoz. rost, az Átfogó Emberi Fejlődés Di- Munkácsi Egyházmegye apostoli lyéhez a Szentatya szavát, imáját, a
Czerny bíboros a fogadóépületbe ér- kasztériumának prefektusát. A határ kormányzója kifejezte: „Hálásak va- háború elítélését. Ferenc pápa közelgyunk a Szentatyának, Európának és ségét, együttérzését hozom hozzáminden országnak az imádságokért. tok – hangsúlyozta –, senki sincs
Hálásak vagyunk Ferenc pápának a magára hagyva. Mindent meg kell
világos álláspontért, és kérjük, tart- tennünk a békéért!” Ahogy a Szentson ki a jövőben is emellett. Nagyon atya fogalmazott vasárnapi beszédéfontos, hogy felhasználja az Egyház ben: „Ukrajnában vér és könny fodiplomáciai befolyását is a háború lyik, vér- és könnyfolyamok! Ez
mielőbbi befejezése érdekében. Kö- nemcsak hadművelet, hanem háboszönjük, hogy követe révén kézzel- rú, mely halált, pusztulást és nyofoghatóan jelen van közöttünk, és mort eredményez. Az áldozatok
száma egyre nő, ahogy a menekülő
ezzel megerősít bennünket.”
Michael Czerny bíboros a bereg- embereké is, akik főleg anyák és
szászi találkozón elmondta, az gyermekek. A Szentszék mindent

Czerny bíboros március 8-án Budapesten, a Keleti pályaudvaron felkereste a Katolikus Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat sátrát, és körbejárt a menekülők és az önkéntesek
között. Csorba Gábor, a Szent Erzsébet Karitász Központ igazgatója és
Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi
régióvezetője mutatta be a bíborosnak – akit Depaula Flavio érseki titkár kísért – a két nagy egyházi segélyszervezet szerteágazó tevékenységét a menekültek szolgálatában.
A bíboros viszonylag nyugalmas
órában, délben érkezett a pályaudvarra, ahol a jegypénztár előtt hoszszú sorokban álltak a továbbutazók,
mások családonként letették csomagjaikat egy-egy oszlop vagy kordon mellé, és próbálták maguk körül
tartani a szaladgáló kisgyerekeket. A
nagyobbak inkább beletörődően várakoztak, fáradtság és szomorúság
uralkodott a termekben. A katolikus
segélyszervezetek munkájának megismerése után Czerny bíboros végigjárta a peronokat, ahová a vonatok
érkeztek, majd beszélgetett a menekülőkkel. „Ahogyan a Szentatya vasárnap az Úrangyala imádság alkalmával is elmondta, két bíborost küld
Ukrajnába, hogy kifejezze közelségét
a néphez és aggodalmát a háború
miatt. Nemcsak szavakban akarta
ezt kifejezni, hanem jelenléttel is,
konkrét gesztussal. Ezért indultunk
el, megtesszük, amit tudunk. És ahogyan fogalmazott, nemcsak az ő
imádságát hozzuk el, hanem Isten
egész népének imádságát” – mondta
Czerny bíboros.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fogadja a pápai követet (fotó: MTI)
Ferenc pápa különleges követe aznap este találkozott Erdő Péter bíbo- ve érdeklődött a menekülőkről, ho- menti városban a pápa követét Luros, prímás, esztergom-budapesti ér- gyan érkeznek, merre tartanak, mi- csok Péter Miklós, a Munkácsi Rósekkel és Veres András győri megyés- lyen segítséget ajánlanak fel nekik, mai Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzója, valamint Luscsák
Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye püspöke mint házigazda fogadta. A katolikus, a református és az evangéliumi egyházi felekezetek részvételével megtartott
találkozón jelen volt Petro Zharkovsky, az Ukrajnai Karitász igazgatója és Viktor Mikita, a Kárpátaljai
Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője. A bíborost útjára elkísérte Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi
Egyházmegye püspöke, Tóth Tamás,
az MKPK titkára, Écsy Gábor a Katolikus Karitász igazgatója és Sajgó
Szabolcs SJ, a Jezsuita Menekültszolgálat rendi képviselője.

A Katolikus Karitász barabási segítőpontján (fotó: Lambert Attila)
egész kereszténység képviselőiként
érkeztek a delegáció tagjai. Azért
jött, hogy vigaszt és támogatást
nyújtson Ferenc pápa és a keresztény nép nevében. „Az irgalmasság
lehet a válasz mindazoknak, akik
szenvednek. A jelenlét hozza köze-

Czerny bíboros megáldja az önkénteseket a Keleti pályaudvaron (fotó: Merényi Zita)
püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökével.
Március 9-én délelőtt Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért, egyházügyekért
és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes fogadta Michael
Czerny SJ bíborost és a vatikáni delegáció tagjait a budavári Karmelita
kolostorban. Semjén Zsolt tájékoztatta Ferenc pápa különleges követét az
orosz–ukrán háborúval kapcsolatos
magyar álláspontról; biztosította arról, hogy Magyarország kiállt és kiáll
Ukrajna szuverenitása és a nemzetközi jog érvényesítése mellett. A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett
arra, hogy a rendszerváltást követő-

mennyi időre kérhetnek menedékjogot Magyarországon. A bíboros körbejárt az ágyak között, ukrán származású titkára segítségével elbeszélgetett a melegedőszoba vendégeivel,
majd Ferenc pápa áldását közvetítette feléjük. „Andate in pace!” – „Menjetek békével!” – különleges erővel
szólt az áldás végén a búcsúzás. Az
udvaron megáldotta a Katolikus Karitász munkatársait, és Ferenc pápa
vasárnapi beszédét idézve az újságíróknak is megköszönte fontos munkájukat, a tájékoztatást.
Március 9-én délután az ukrajnai
Beregszászban, az Ortutay Elemér
Görögkatolikus Szakkollégium épü-

Beregszászi találkozó (fotó: Merényi Zita)

kész megtenni, hogy segítsen és a
béke szolgálatában álljon!”
Közel hetven, többségében ecuadori diákot fogadott be a békásmegyer-ófalui Szent József-plébánia a
fővárosban. A befogadottak és befogadók közösségét március 10-én látogatta meg magyarországi és ukrajnai körútján Michael Czerny SJ bíboros és Erdő Péter bíboros, prímás.
Mintegy hetven spanyol ajkú diákot
helyeztek el Békásmegyer-Ófaluban.
A plébánia termei és a szomszédos
Szent József Közösségi Ház szálláshellyé és ideiglenes étkezőhellyé alakult át. A diákok február 27-én hagyták el egyetemi városaikat Ukrajnában, és találtak befogadó közösséget
Budapesten. Michael Czerny SJ bíboros kifejezte Ferenc pápa együttérzését, és megfogalmazta a mindanynyiunkban élő vágyat, hogy véget
érjen a háború. Hangsúlyozta, az
Egyház mindent megtesz a békéért,
hogy az élet visszatérjen a régi kerékvágásba, az emberek újra otthon
lehessenek, és a családok újra együtt
élhessenek.
Baranyai

2022. március 20.
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A jelenlétük jel
Interjú Michael Czerny SJ bíborossal
(Folytatás az 1. oldalról)
– Ukrajna többkultúrájú ország, jelentős orosz, magyar
és más nemzetiségekkel. A
Szentszék fel tud kínálni
olyan modellt, amelyben
többség és kisebbség kiegyensúlyozott, békés kapcsolatban él egymással?
– Igen. A Szentatya álláspontját ebben a kérdésben
legjobban a Fratelli tutti
(Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklika foglalja össze.
Bármit, ami megoszt, meg kell
haladni, mert nem irányíthatja
a gondolkodásunkat, a beszédünket, a cselekedeteinket.
Semmi sem igazolhatja a megosztottságot, a diszkriminációt, illetve azt, hogy egyes csoportokat a perifériára szorítsunk. Semmilyen tényező –
nemzetiség, nyelv, kultúra
vagy vallás – alapján nem
mondhatjuk valakiről: nem tekintelek a testvéremnek, mert
valami más fontosabb számomra. Ez elfogadhatatlan.
– Milyen üzenetet hozott Rómából a menekülteknek, a
helyi segítőknek?
– A Szentatya a vasárnapi
Úrangyala-imádság után maga is megfogalmazta az üzenetet. Ki akarta fejezni közelségét, szolidaritását, nemcsak
a saját nevében, hanem Isten
egész népe, minden keresztény és minden jóakaratú ember nevében is, ezért Krajewski bíborossal mi a Szentatya és
a keresztény nép közelségének, imádságának, szolidaritásának, reményének a képviselői vagyunk.
– Látogatása során járt a Keleti pályaudvaron és számos
helyen, ahol menekülteket
fogadnak be. Mit tapasztalt?
– Az egyik fontos dolog,
hogy velük találkozni azt jelenti, a háborúval találkozni,
szembenézni vele. Ezek az
emberek a háború következményeinek, szenvedésének,
erőszakosságának hordozói.
Ha velük vagyunk, befogadjuk őket, találkozunk a háború tapasztalatával. Nagyon
megrendítőek a képek, infor-

éppen ez az, amit a Szentatya
is akar: legyen az Egyház az
első és az utolsó, legyen ott az
elején és a végén, és a vége
után is, mert akkor újraéled az
élet, szükség van az újrakezdésre. Úgy is mondhatjuk,
hogy ez hozzá tartozik az
Egyház hivatásához.

mációk, amelyek eljutnak
hozzánk, ez is egyfajta találkozás a háborúval. A menekülő emberekkel való találkozás is a háborúval való találkozás, és ebben az értelemben
egy nagyon szomorú tapasztalat. A másik fontos dolog,
hogy olyan helyzetben találkozunk ezekkel az emberekkel, amikor itt Magyarországon az Egyház és társadalom
mindent megtesz, hogy fogadja, támogassa őket, kielégítse szükségleteiket. Nagylelkűen ajánlják fel a segítséget, és ez vigasztaló. Örömmel látjuk, hogy nagylelkű és
minden szempontból körültekintő választ adnak a szükségleteikre. Vigasztaló ebben
a szenvedésben, hogy a hoszszú utazás állomásainál jól
szervezett a segítség, úgy is
mondhatjuk, hogy ebben
vészhelyzetben teljeskörű támogatást kapnak.

Fotó: Lambert Attila
– Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel is találko- ják a menekülők, az állam
zott. Mit hangsúlyozott a nagylelkűen támogatja őket.
Amikor a menekülők megérmegbeszélésen?
keznek, akkor adott, minden
– Neki is éppen ezt mond- szolgáltatás a rendelkezésükre
tam el, ő pedig arról beszélt, áll, például az ingyen fuvarohogy a magyar kormány kész zás az egész ország területén,
minden szükséges segítséget a dokumentumok intézése...
megadni. Gyakorlatilag bármiféle segítségről van szó, – Barabáson a Katolikus Kamindegyiket ingyenesen kap- ritász ukrán határnál lévő fo-

– Magyarországi látogatásának mi a legfontosabb tanulsága?

gadópontjára is ellátogatott,
a delegáció egy másik csoportja pedig a Máltai Szeretetszolgálat fogadópontjára
ment. Milyen helyzet fogadta Önöket?
– Hasonló találkozásaink
voltak, mint az állomáson. Ők
a háború hordozói, ebben az
értelemben nagy szomorúság

jellemezte a helyet. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nagyon
jól szervezett a segítség, kielégítik a konkrét szükségleteiket, de ennél többet is tesznek.
Többen mesélték, hogy a felnőttek túlságosan traumatizáltak, nehéz azonnal kapcsolatba lépni, párbeszédet kezdeni velük. A gyerekek jobban
alkalmazkodnak a helyzethez,
rugalmasak, ezért rendszerint
velük kezdenek el játszani, és
jó látni, ahogyan a gyerekek
játékát látva a felnőttek is
megnyugszanak.
– Március 9-én Ukrajnába látogatott, Kárpátalján Beregszászon a helyi egyházak vezetőivel találkozott. Miről tettek tanúságot a helyben élők?
– Az volt a benyomásom,
hogy a bőséges segítségből átléptünk egy szerényebb,
mondhatjuk szegényebb területre. Úgy is mondhatjuk,
hogy ott közelebbről érintettük, éltük meg a háborút. Nagyon meghatott, hogy a papok, a protestáns lelkipásztorok és családjaik, az egyházi
emberek ott maradtak. Mások
elmennek, lakóövezetek kiürülnek, de a papok maradnak a feleségeikkel, kisgyerekeikkel. A jelenlétük jel, és
biztos vagyok benne, hogy

– Még nem tudnám pontosan megmondani, ennek kiérleléséhez időre van szükségem. De ha azt kérdezné,
hogy a kegyelem milyen forrásaival találkoztam Magyarországon, akkor örömmel
mondanám: Isten népének hatalmas kegyelme, hogy ez a
tragédia ilyen sok jót hozott ki
a magyarokból, az együttérzés
és az önzetlenség lelkületét,
mely leginkább a segítségnyújtás konkrét cselekedeteiben nyilvánult meg. Nem azt
láttam, hogy a magyarok beszédeket tartanának a helyzetről, ehelyett szendvicseket
visznek a pályaudvarokra. Abból is további kegyelmek fakadhatnak, hogy most megtapasztaljuk: immár nincs viszszaút. Nem mondhatjuk, hogy
ha vége a háborúnak, nem kell
többé nagylelkűnek, nyitottnak lennünk, és ismét lezárhatjuk a határokat. Tovább
kell haladni ezen az úton.
Amikor búcsút veszek Magyarországtól, azért imádkozom,
hogy a mostani tragikus időszak az átalakulás eszköze legyen a hazájuk számára.
Nagyböjt kezdetén járunk, ez
jó alkalom arra, hogy felismerjük mindezen kegyelmeket.
Imádkozzunk és böjtöljünk,
mert miközben a világ bűnei
most Ukrajnában mindennél
erőszakosabb módon nyilvánulnak meg, mi magunk sem
vagyunk mentesek a bűntől.
Nekünk is megtérésre van
szükségünk, hogy leküzdjük a
félelmet, az idegengyűlöletet,
az előítéletet. S mivel ezek a
vétkek – ahogy a Szentírás tanítja – az emberi szívben gyökereznek, leginkább a szívünk
megtérésével válaszolhatunk a
kihívásra.
Szőnyi Szilárd,
Thullner Zsuzsanna
Fotó: Merényi Zita
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Lelki gyümölcseink

Az Eucharisztia ünneplése (124.)

Lk 13,1–9
„Körülásom, megtrágyázom...” – hangzik a gondoskodó vincellér szájából az
evangéliumban. Nagy boszszúság, mondhatni: a gazda
személyes kudarca egy olyan
fügefa, amely csak foglalja a
helyet a kertben, kiszipolyozza a föld ásványi anyagait, s
mindennek fejében semmilyen termést nem hoz. Felmerül hát a radikális megoldás
igénye, mert a gazda ezt már
nem tűrheti. És nem mondhatjuk, hogy a kert egészének
érdekében
gondolkodva
nincs igaza.
Ha emberi kapcsolatainkban hasonló kurdarcot élünk
meg valakivel, aki nem akar
magába tekinteni, produktív
lenni, és úgy működni, ahogy
azt elvárnánk, könnyű elintéznünk egy kézlegyintéssel: ez
már nem változik, velejéig
romlott, különben is, kutyából
nem lesz szalonna. Minek vesződjek vele? Azt már jóval
nehezebb meglépni, hogy csalódott elégedetlenségemen és
egyre növekvő türelmetlenségemen felülemelkedve megpróbáljam számításba venni
azt is, hátha olyan elakadás
van a másik ember életében,
amihez gyógyító szándékkal,
türelmes szeretettel odahajol-

va megindulhatnak a biztató
folyamatok, melyekre korábban gondolni sem mertem. Így
„kulcsot” találva a másik ember szívéhez, talán ő is felismeri, mitől szenved, miért zárkózott, miért agresszív, miért
haragvó, miért rombol ahelyett, hogy építene, miért nem
viselkedik rendesen... Ha pedig ebbe az emberi igyekezetbe Isten Lelkét is bevonjuk, ő
sokszor olyan mélyen képes
megérinteni a másik ember
szívét, aminek önerőből a közelébe sem érhettem volna.
A vincellér még egy esélyt
ad a fának. Mert a fa él, tehát
még megindulhatnak benne
üdvös változások. Lehet,
hogy csak a gondoskodás hiányzik neki? Lehet, hogy az
automatikus működés kényelmes elvárása helyett egy kis
erőbefektetésre lenne szükség,
s akkor a fa is kihozná magából, amit tud? Lehet, hogy a
fejsze helyett a gyógyító odaﬁgyelés indítja meg a régen
várt folyamatokat?
A vincellér nem megy
szembe a gazdával, nem rendetlenségpárti. Nem azt
mondja: ugyan már, hagyd,
legyen csak káosz a kertben,
maradjon a fügefa, hadd zsákmányolja ki a föld tartalékait.

Ellenkezőleg: ő maga ad ultimátumot, miközben felkínálja
szakszerű segítségét, azzal a
szigorú kitétellel, hogy ha egy
év alatt sem válaszol a fügefa
a gondoskodásra, az meggyőző bizonyíték lesz arra nézve,
hogy tényleg semmi keresnivalója a kertben. A komolyság
és a következetesség itt is elengedhetetlenül szükséges,
különben a vincellér is hitelét
veszti. A segítő kéz sem kérlelhet örökké, minden válasz
nélkül.
Nem tudjuk, mi lett a történet vége. Egyvalami azonban biztos: a mi történeteink
sem zárulnak le addig, amíg
földi létünk tart. Jó észrevenni a megakadásainkat észlelő
és azokat szeretettel kezelni
akaró „vincelléreket”, hogy
segítségükkel elnyerhessük a
szükséges belső gyógyulást
és a megtisztulást. És ne az
motiváljon bennünket elsősorban, hogy ha nem, akkor
jön a fejsze! Sokkal inkább az,
hogy mekkora öröme lesz
gazdámnak, ha ő maga és
hozzám küldött vendégei elismeréssel nyugtázzák, milyen zamatosak lettek termékennyé vált lelkiéletem kegyelmi gyümölcsei.
Kovács Zoltán

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (64.)

”

és visszatérésüket sikeressé”
Földi életünkben a végső
tette a jóságos Úr. Így kéri az
célunk felé haladunk, amit
ima: „küldd el most is velünk
utazásnak is fel lehet fogni.
könyörgő szolgádhoz a béTalán nem gondolunk folyton
kesség angyalát, hogy vezére
erre, ám amikor egy kisebb (és
legyen minden jó ügyében s
tényleges) utazásra készüMilyen nagyszerű,
védelmezője minden ellensélünk, sok mindent igyekszünk
hogy a mi Urunktól
ges támadással szemben”.
megtenni annak sikere érdesegítséget kérhetünk
Milyen nyugodt lehet így az
kében. A Bizánci Egyházban
utazás! Sőt, annak vége is.
külön erre a szándékra is lehet
az utazásunkhoz!
Mert így Isten dicsőségére
Szent Liturgiát végezni, sajá„egészségben, békességben,
tos könyörgésekkel. Most a
kettős ekténia után következő ilyen könyörgé- jó sikerrel” térhet haza az utazó.
A harmadik kérés egy újszövetségi képet
seket vesszük sorra.
Milyen nagyszerű, hogy a mi Urunktól se- idéz fel, az Úrhoz fordulva: „Ki Lukáccsal és
gítséget kérhetünk az utazásunkhoz! Ámde ez Kleofással Emmauszba együtt utaztál”, majd
akkor igazán hatásos, ha a három kérés záró- pedig a felismerés után „őket Jeruzsálembe
gondolatára is odaﬁgyelünk: „alázattal es- örömmel visszatérni késztetted”. Nos, őt kéri
dünk”, „bizalommal könyörgünk”, „mint kö- az ima, hogy kegyelmével és áldásával legyen
nyörületes jótevőnket kérünk”. Ha ilyen lelkü- kísérője az utazásra készülőnek, aki most a lilettel közeledünk az Úrhoz, akkor biztosabbak turgiában hozzá esedezik. Legyen vele „minlehetünk a meghallgatásban. Még azt is hozzá- den jó ügyében, s egészséggel és sikerrel” ajántehetjük, hogy ezekre a kérésekre nem csupán dékozza meg. De a visszatérésről sem feledkeegyszeres, hanem háromszoros „Uram, irgal- zik meg: „vezesd vissza alkalmas időben”.
Kár, hogy napjainkban, amikor a korábbimazz!” következik. S az is a megszokottnál ünaknál sokszorosan többet utaznak az emberek,
nepélyesebb dallamon.
Bizalommal kezdődik az első kérés, az Úrra csak ritkán kérik Szent Liturgia végzését erre
való teljes ráhagyatkozással: „Ki az emberek a célra. Pedig a lehetőség megvan rá. Egyhálépteit igazgatod.” Nem szokatlan, sőt nagyon zunk hivatalos imájával, könyörgéseivel segít.
is ismert gondolat ez, hiszen az első imaórá- Csak igénybe kell venni.
Ivancsó István
ban naponta imádkozzuk a zsoltár szavait:
„Léteimet igazgasd beszéded szerint” (Zsolt
118,133), s a célt is megadjuk hozzá: „hogy ne
MÁRCIUS 20., NAGYBÖJT 3. VASÁRuralkodjék rajtam semmi igaztalanság” (Róm
NAPJA (Klaudia, Csák, Kötöny) – Kiv
6,12). De az eddigiek fényében nem csodál3,1–8a.13–15 („Aki Van”; az küldött engem
kozhatunk azon, hogy itt is a bűnbocsánat kéhozzátok.) – 1Kor 10,1–6.10–12 (Mózes és a
rése kapja az első helyet: az utazónak „bopusztában vándorló nép sorsa legyen intő
csásd meg összes szándékos és akaratlan vétpélda számunkra.) – Lk 13,1–9 (Ha nem tarkeit”. Ezek után már következhet az, hogy „tetotok bűnbánatot, éppúgy elvesztek ti is
kints kegyelmesen szolgádra”, aki azt várja,
mindnyájan.) – Zsolozsma: III. zsoltárhét
hogy „áldd meg jószándékú terveit, s utazásá– Énekrend: Ho 229 – ÉE 538, Ho 229 –
ban való járáskelését pedig vezéreld”. Milyen
ÉE 142, Ho 135 – ÉE 535, Ho 55 – ÉE 75.
jó így útra kelni, utazni, haladni a cél felé,
MÁRCIUS 21., HÉTFŐ (Benedek, Bence,
amely akár a végső cél is lehet!
Flüe–i Miklós) – 2Kir 5,1–15a – Lk 4,24–30.
Aki utazásához az Úr segítségéért folyamoMÁRCIUS 22., KEDD (Beáta, Izolda, Lea) –
dott, még további segítségre is számíthat. A
Dán 3,25.34–43 – Mt 18,21–35.
második könyörgés bibliai alapokon kér anMÁRCIUS 23., SZERDA (Mongrovejói Szent
gyali segítséget; nem is csak Tóbiásnak, haTuribiusz püspök, Emőke, Ottó) – MTörv
nem Izsáknak a történetére való utalással, akik
4,1.5–9 – Mt 5,17–19.
angyalt kaptak „útitársul, és ezzel utazásukat

Irgalmasságot cselekedvén atyáinkkal, és
megemlékezve az ő szent szövetségéről; az esküről, amelyet esküvel ígért a mi Atyánknak,
Ábrahámnak, hogy megadja nékünk. – A Messiás személyében teljesednek be az esküvel
megerősített ígéretek, amelyek megvalósulásának szemlélői és részesei vagyunk. Zakariás
szavainak hátterében az ószövetségi Írások
összefüggő szemlélését találjuk, amely nem
csak a próféták által meghirdetett megbocsátó,
irgalmas és hűséges istenképben, a mindennapi imádságban, hanem a történelemszemléletben is kifejezésre jut: „Hűséget tanúsítasz
majd Jákob iránt, irgalmasságot Ábrahám
iránt, amint megesküdtél atyáinknak a hajdankor napjaiban.” (Mik 7,20); „Örökké gondol
szövetségére, szavára, amelyet ezer nemzedékre adott, arra, amit Ábrahámmal megkötött, amire megesküdött Izsáknak. Amit Jákobnak törvényül hagyott, örök szövetségül Izraelnek, mondván: »Neked adom Kánaán földjét, mint kötéllel kimért örökségeteket.«”
(Zsolt 105,8–11); „Ő pedig meghallotta sóhajtozásukat, és megemlékezett arról a szövetségről, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött.” (Kiv 2,24); „s én megemlékezem
szövetségemről, amelyet Jákobbal, Izsákkal és
Ábrahámmal kötöttem, s megemlékezem földjükről is.” (Lev 26,42)„Megemlékezett szövetségéről, és nagy irgalmában megszánta őket.”
(Zsolt 106,45)

Ábrahám, akire Zakariás hivatkozik és akit
atyjának nevez az őstörténet atyái közül,
Ádám és Noé után a harmadik, aki atyja az izmaelitáknak (vö. Ter 17,20), az izraelitáknak és
végül minden nemzet hűségeseinek őse (vö.
Gal 3,7). Így nyert értelmet új neve: nagy sokaság atyja. Az Ábrámot megszólító, vele baráti
kapcsolatban álló és a neki szövetségben megerősített ígéretet adó Úr új irányt szab az emberiség történetének. Ennek elbeszélései a
Szentírásban egységes ciklust alkotnak, melynek kiemelkedő eseményei ebben az összefüggésben szemlélendők.
Ábrám elhagyta országát, szülőföldjét és
atyai házát (vö. Ter 12,1; Mk 10,29–31) bízva az
őt megszólító Úrban, aki viszont megígérte:
megáldja és nagy néppé teszi, hogy áldássá legyen (vö. Ter 12,2–3). A gyermektelen Ábrámnak gyermeke lett, megélte utódai gyermekeinek születését, és utódai nem felejtették el őt.
A folyamat csúcspontja az elbeszélésciklusban
ez: „Önmagamra esküszöm – mondja az Úr –,
hogy mivel ezt megtetted, s a kedvemért egyszülött ﬁadnak sem kegyelmeztél, megáldalak, és megsokasítom ivadékodat, mint az ég
csillagait és mint a tengerpart fövenyét: utódod birtokolni fogja ellenségeinek kapuit, és a
te utódodban nyer áldást a föld minden népe,
mivel engedelmeskedtél szavamnak!” (Ter
22,16–18; 26,3).
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE

Svéd Szent Katalin
Március 24.
1484-ben VIII. Ince pápa
megengedte, hogy Karin Ulfsdottert, akit ugyan akkor még
nem avattak szentté, de 1381es halála óta szentként tiszteltek, szent anyja mellett a Brigitta-rend második alapítónőjének tekintsék. Édesanyja,
Brigitta halála után neki kellett befejeznie a rendalapítás
művét.
1331 körül született Ulf
Gudmarsson és Brigitta negyedik gyermekeként. Ulf
nagy birtokok és jövedelmező
ércbányák tulajdonosa, a svéd
uralkodóház rokona, a király
bizalmasa és tanácsadója volt.
Karint, azaz Katalint Risberg kolostorában neveltették
szülei. Amikor tizennégy évesen hazatért, férjhez adták
Egard Kyrenihez. Rövid házasságuk alatt férje hozzájárulásával továbbra is vezeklő
életet élt, mint Risbergben.
Ezekben az években halt meg
az apja. Anyja hamarosan egy
Alvastra melletti remetelakba
vonult vissza. Ott látomásokban megbízatást kapott rendalapításra, valamint arra,
hogy menjen Rómába. Ősi
családi birtokát, Vadstenát átalakította kolostorrá, és elutazott az Örök Városba. Négy
évvel később megparancsolta
lányának, hogy utazzon utá-

na. Az a Róma, amelyben
hosszú idő után újra találkoztak, számukra borzasztó város
volt. A pápák negyven év óta
Avignonban voltak, és szomorú történetek terjedtek udvartartásuk léhaságáról, simóniájukról és nepotizmusukról. A
Krisztus földi helytartója iránti keresztény tiszteletnek nyoma sem maradt. Itáliában, és
mindenekelőtt Rómában szétesett a rend. A nagy római nemesi nemzetségek véres utcai
csatározásaikkal a város nagy
részét rommá tették. Kecskenyájak legelték a füvet, amely
a Szent Péter-bazilikában sarjadt ki.
Brigitta és Katalin zarándokházat rendezett be, amelyben a hazájukból érkező
számtalan zarándok jó szállást és olyan gyóntatókat talált, akik értették nyelvüket.
Anya és lánya a nyomornegyedeket járták, és magukhoz
vették az öregeket, betegeket
és elárvult gyermekeket. Több
mint húsz év telt el így.
1372-ben Brigitta élete utolsó nagy zarándokútjára indult
Jeruzsálembe, és azt kívánta,
hogy a lánya kísérje el. Amikor visszatértek, Brigitta már
haldoklott. Lelki örököséül
Katalint rendelte, aki 1373-ban
anyja relikviáival együtt V. Or-

A hét liturgiája
C év
MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK (Gábor, Karina) – Jer 7,23–28 – Lk 11,14–23.
MÁRCIUS 25., PÉNTEK – URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜL ADÁSA, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY FŐÜNNEPE
(Annunciáta, Irén) – Iz 7,10–14 (Íme, a szűz fogan.) – Zsid 10,4–10 (Íme, eljövök, hogy teljesítsem akaratodat.) – Lk 1,26–38 (Kegyelmet találtál

bán bulláját is magával vitte
hazájába. Ez engedélyezte a
vadstenai nőknek a szerzetesruhát, a fogadalmat és az alapítónő regulája szerinti életet.
Vadstenában, ahol a növekvő közösség apátnője volt,
nem töltött hosszú időt. 1375ben már ismét Rómában volt,
hogy a svéd királyi ház megbízásából előkészítse anyja
szentté avatását. Itt találkozott
Sienai Szent Katalinnal.VI.
Orbán, aki alatt 1378-ban elkezdődött a nyugati egyházszakadás, kettejüket akarta
Nápolyba küldeni, hogy Johanna királynőnek, aki a szakadár pápát, VII. Kelement támogatta, lelkére beszéljenek.
A tervből azonban nem lett
semmi, Katalin pedig visszautazott Vadstenába, és hamarosan elhunyt.
L. K.

Istennél, Mária, gyermeket fogansz méhedben, és ﬁút szülsz.) – Énekrend: Ho 165 –
ÉE 504, Ho 165 – ÉE 266, Ho 137 – ÉE
506, Ho 196 – ÉE 238.
MÁRCIUS 26., SZOMBAT (Emmánuel, Manuéla, Tormás) – Oz 6,1–6 – Lk
18,9–14.
MÁRCIUS 27., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA (Hajnalka, Auguszta) – Józs 5,9a
10–12 (Isten népe bevonul az Ígéret földjére, és ott
megünnepli a húsvéti lakomát.) – 2Kor 5,17–21
(Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal.) –
Lk 15,1–3. 11–32 (A mennyei Atya megbocsát tékozló ﬁának, ha őszintén megbánja bűneit.) Zsolozsma: IV. zsoltárhét – Énekrend: Ho 257 –
ÉE 538, 414; Ho 257 – ÉE 67, Ho 126 – ÉE 540,
Ho 152 – ÉE 189.

„Maradj köztünk
a remény embere!”
Szentmise Lövey J. Félix bencés szerzetes
90. születésnapján, Tihanyban
Lövey Félix bencés szerzetest 90. születésnapján hálaadó szentmise keretében
köszöntötték március 10-én a Tihanyi
Bencés Apátságban. A liturgia főcelebránsa Mihályi Jeromos tihanyi perjel
volt, a szentbeszédet Bíró László püspök
mondta.
A szentmise elején Mihályi Jeromos tihanyi
perjel köszöntötte a jelenlévőket. „Azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk 90 évi tevékeny
életért, Félix atya szerzetesi, papi, tanári hivatásának gyümölcseiért. Az életkor nem érdem,
hanem állapot. Megtapasztaltuk Félix atya lelki ﬁatalságát mi mind, aki szeretjük és ismerjük őt: rokonai, barátai, egykori diákjai (köztük Bíró László nyugalmazott tábori püspök),
mindannyian, akik feltekintünk rá, a Tihanyi
és a környékbeli hívek, a koncelebráló bakonybéli, győri rendtársak” – mondta a tihanyi perjel. Majd hozzátette: „Hortobágyi Cirill
OSB pannonhalmi főapát betegség miatt nem
lehet közöttünk, de távollétében köszönti egykori osztályfőnökét.”
Lövey József, rendi nevén Félix, 1932. március 10-én született Pestújhelyen. 1956. július

mokká válunk, megöljük a magzatot, eutanáziát javasolunk az idős embernek.” Az ünneplés az ember lényegére utal, aki Isten örök szeretetében létező személy.
Bíró püspök megemlékezett Lövey Félix
OSB családjáról is. Mint mondta, mélyen hívő
szülők gyermeke, így mindig tudta, hogy hová tartozik.
A Rákosi-diktatúra kezdetén, amikor a bencés gimnáziumot megszüntették, Lövey Félix
állami iskolába került, ahonnan több társával
együtt elbocsátották. Később magánúton tette
le az érettségit.

3-án szentelték áldozópappá. Matematika–ﬁzika szakos tanári diplomát szerzett 1959-ben.
1959 és 1966 között a győri bencés gimnáziumban volt tanár és diákotthoni nevelő, majd
1966-tól 1992-ig a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanított, továbbá gazdaságvezető
és házgondnok is volt. 1992-től az újrainduló
Tihanyi Bencés Apátságban és a környékbeli
templomokban – Tihany, Sajkod (Apáti templom), Balatonfüred (Kerektemplom), Balatonszőlős, Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Fövenyes – végzett lelkipásztori munkát, és szaktárgyaiból korrepetálta az általános iskolás és
gimnazista ﬁatalokat. Jelenleg is aktív tagja a
tihanyi bencés közösségnek.
Szentbeszédében
Bíró László püspök
felelevenítette első
találkozását Félix
atyával. 1965-ben
bencés diák volt,
amikor első prefektusa, Félix atya mint
„újoncot” meglátogatta. Pannónia motorjával érkezett a
szerzetes, belépett
az ajtón durábelbakancsában, és beszédbe elegyedett a
tizenöt éves ﬁúval.
„Valahogy kiderült,
hogy ő egy bencés
atya – emlékezett
mosolyogva Bíró
László, majd így
folytatta: – Félix
atya szerzetes, pap, tanár, s mindegyik állapotában Krisztus-követő, sőt több annál, alter
Christi.”
A püspök hangsúlyozta: fontos ünnepelnünk a születésnapokat, névnapokat, akkor is,
ha éppen papi személyről van szó. XVI. Benedek pápát idézve így fogalmazott: „Elszemélytelenedő társadalomban élünk, ugyanakkor ﬁgyeljük meg: »Istennek neve van, a Sátánnak
száma (666)«. Ha eltávolodunk Istentől, szá-

Fekete Szabolcs Benedek
a Szombathelyi Egyházmegye
segédpüspöke
Őszentsége Ferenc pápa 2022. március
11-én Főtisztelendő Fekete Szabolcs Benedek atyát, a Szombathelyi Egyházmegye irodaigazgatóját, a szombathelyszőlősi Jézus Szíve Plébánia plébánosát
basti címzetes püspökké és a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Fekete Szabolcs Benedek Kőszegen született 1977. december 17-én. 2002. június 26-án
szentelték pappá a szombathelyi székesegyházban.
Tanulmányait akőszegszerdahelyi általános
iskolában (1984–1992), a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban (1992–1996) és a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen (1996–
2002) végezte.
Káplánként szolgált Szentgotthárdon 2002–
2006-ig, plébánosként Csákánydoroszlón 2006
és 2009 között, Szombathely-Szőlősön 2009 óta
tevékenykedik plébánosként.
Egyéb megbízatásai: 2008–2009-ben az Őrségi Kerület kerületi esperese volt, majd 2009
óta püspöki irodaigazgató. A Szombathelyi
Egyházmegyei Bíróság jegyzője 2013-tól, valamint a Szombathelyi Egyházmegye családpasztorációs felelőse 2019 óta.
Tudományos fokozata: teológiai licenciátus.
Német nyelven beszél.
Forrás: Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Titkársága
Fotó: Lambert Attila

A 90 éves szerzetes megköszönte a hívek imáját

Bíró László püspök volt a hálaadó mise szónoka
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Hivatása már bencés kisdiákként éledezett.
Idővel a Pálos Frigyes atya által működtetett,
ministránsokból álló „kiskáptalan” tagja lett,
majd miután Pálos Frigyest „kiebrudalták”, átvette a vezetését az állam által kifogásolt, mintegy százfős társaságnak.
1950-ben belépett a bencés rendbe, tanárként a diákok „atyja” lett a győri gimnáziumban. Közvetlensége, szeretete és határozottsága miatt a diákoktól a „Fater” becenevet kapta.
1966-ban Pannonhalmára került, ott folytatta a pedagógusi munkát. Az épületek felújításának gondját is rábízták, ezt is fáradhatatlanul végezte. Mindenütt helytállt, ahová küldték, közösségben élve, a remény hordozójaként. Később Tihanyban is felújítási munkálatok felelőse lett, de „nem durvult el a lelke” –
fogalmazott Bíró László –, mindig egyszerűség, engedelmesség jellemezte. Igazi közösségépítő. Papságát az emberközeliség határozza
meg, tanári egyéniségét a közvetlenség.
Bíró László püspök a beszéde végén Félix
atyához fordult: „Kívánjuk, hogy maradj köztünk a remény embere!”
A szentmise végén a tihanyi egyházközség képviselője köszöntötte a 90 éves szerzetest, méltatta derűjét és példásan sportos életvitelét.

A szertartás után az ünnepelt néhány szóban összefoglalta a hitvallását: „Ő, az Úr adott
nekem mindent, az én érdemem, hogy mindezt alázatosan el tudtam fogadni. Köszönöm a
testvérek imádságait, és azt kívánom mindannyiunknak, igyekezzünk elfogadni Isten kegyelmét, hogy az ő útján tudjunk járni és vezetni a ránk bízottakat.”
Körössy László
Fotó: Lambert Attila

Új gyümölcsfeldolgozó üzem
a kismarosi
szerzetesnővéreknél
Március 7-én Kismaroson átadták a ciszterci nővérek datok kivételével minden
Boldogasszony-monostorának új gyümölcsfeldolgozó munkafolyamatot a nővérek
végeznek mindennapi életük
üzemét.
részeként. A termékeket egyA manufaktúra küldetése munkájukon és a termékeken házi központokban, látogatókettős: segítséget nyújt a kör- keresztül Isten szépségét és jó- központok ajándéküzleteiben,
néhány piacon, vásárcsarnoknyéken élő kistermelők szá- ságát hírül adni a világnak.
A ciszterci rend tagjai ha- ban tudják értékesíteni.
mára az alapanyagul szolgáló
Az átadáson jelen volt és
gyümölcs felvásárlása révén, gyományosan mezőgazdasági
egyben a termelésen és értéke- munkát végeztek évszázadok köszöntőt mondott Semjén
sítésen keresztül hozzájárul a óta, ezért a kismarosi nővé- Zsolt miniszterelnök-helyetrektől sem állt távol ez a fela- tes, Soltész Miklós egyházi és
nővérek önfenntartásához.
A kismarosi ciszterci Bol- dat. Egészséges alapanyago- nemzetiségi kapcsolatokért
dogasszony-monostor szerze- kat dolgoznak fel, kímélő felelős államtitkár, Rétvári
tesei a 90-es évek végén kezd- technológiával, tartósítósze- Bence területi országgyűlési

tek el a monostor környezetében termett ribizliből lekvárt
készíteni, először csak saját fogyasztásra. 2003-tól nagyobb
mennyiségben vásároltak fel
bodzát és főleg piros bogyós
gyümölcsöket a környékükön
élő kistermelőktől kölcsönös
segítségnyújtási céllal.
A szörpök, lekvárok, ivólevek és teák előállítása hamarosan üzemi körülmények közé került szolgálva a monostor megélhetését, de teljesítve
a közvetett evangelizációs
küldetést is, amelyet a szerzetesek magukénak vallanak:

rek nélkül, és ﬁgyelnek arra is,
hogy a csomagolás esztétikus
legyen.
A most átadott üzem alapkövét 2018-ban tették le, több
mint 350 millió forintos állami
támogatásból épült meg három ütemben. A korszerű manufaktúra létesítésével kevesebb idő alatt, jobb minőségben, modern gépek segítségével tudják folytatni a tevékenységet. Az üzem éves termelése a tervek szerint és a
próbaidő tapasztalatai alapján
közel 10 t/év lehet. A gépek
karbantartása és szállítási fela-

képviselő és Horváth Olga
OCist, a kismarosi monostor
apátnője.
Az átadás után Marton
Zsolt váci megyéspüspök
megáldotta a gyümölcsfeldolgozót. Ezt követően a vendégek üzembejáráson ismerkedtek meg a munkafolyamatokkal.
A gépek mellett kiállított
tablók a kezdetektől a mai állapotig kísérik végig a manufaktúra fejlődését.
Forrás: Váci Egyházmegye
Fotó: Mohai Balázs/MTI
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Új katolikus óvoda épül
Sopronban
A Győri Egyházmegye 2018-ban kezdte
meg a Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési programja keretében saját
óvodafejlesztési, felújítási programjának megvalósítását, amely több ütemben, hét helyszínen történik. Az új soproni óvodában két csoportban összesen 44
óvodás gyermek kezdheti meg szeptemberben a nevelési évet.

Első lépésben a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium új óvodája épült meg a
Lővérek városrészben (Sopron kertes villa- és
üdülőnegyede – a szerk.), amely azóta teljes
kihasználtsággal biztosítja a környék óvodáskorú gyermekeinek ellátását. A Győri Egyházmegye kiemelt célja, hogy egy olyan új
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Papi találkozó
a szinódus jegyében
Szombathelyen

óvodát hozzon létre, amely lehetővé teszi,
hogy a katolikus vallás szellemiségében élők,
vagy azt igénylők már a legkisebb gyermekeik családon kívüli nevelését is a katolikus érA 2023-as püspöki szinódus előkészítő szakaszában
tékrendben kezdhessék meg. Az elmúlt évekmárcius 7-én a Szombathelyi Egyházmegye papságával
ben az egyházi fenntartású bölcsődék, óvotalálkozott Székely János megyéspüspök.
dák, iskolák iránti igény jelentős mértékben
megnőtt. Az egyházmegye egy olyan oktatási
Mint ismert: Ferenc pápa szinódust előkészítő munka –
rendszer kiépítésén dolgozik, amely biztosítja 2023-ra hirdette meg a követ- e folyamat fontos részei a takező püspöki szinódust. Ezt lálkozók, amelyeket Székely
egy kétéves folyamat előzi János megyéspüspök hívott
meg, amelynek fontos részét össze. Decemberben a csaláképezik az egyes egyházme- dok képviselőivel, illetve a
gyékben lefolytatott megbe- Szombathelyi Egyházmegye
szélések, találkozók, melyek hittanáraival egyeztetett a mesorán az emberek közvetlenül gyéspüspök; januárban az ifis elmondhatják véleményü- júság, az idősek, valamint a
ket az Egyházat érintő kérdé- képviselő-testületek elnökei, a
sekről, illetve javaslatokat fo- lelkipásztorok; februárban a
szegények és a romák mondgalmazhatnak meg.
A Szombathelyi Egyház- hatták el véleményüket arról,
megyében is zajlik a püspöki hogyan válhatna közösségib-

bé az Egyház és az egyházmegye. A márciusi találkozón a
közös imádság után Stróber
László zalaegerszegi apát-plébános tartott elmélkedést az
Apostolok cselekedeteinek
egy szakaszáról, majd Gyöngyös Balázs és Németh Zoltán
atyák tanúságtételét hallgathatták meg a jelen lévő lelkipásztorok.
Ezt követően kötetlen beszélgetésre került sor, melynek
során arra keresték a választ a
megjelentek, miként lehet
megújítani, közösségibbé tenni
az Egyházat.
Forrás és fotó:
Szombathelyi Egyházmegye

a folyamatosságot az egyházi intézménybe járó gyermekek részére bölcsődétől az érettségiig.
Az új óvoda komplex felszerelése mellett az
épület utcafronti homlokzatát is felújítják, így
újra méltóságteljesen jelenhet meg környezetében.
Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

A békéért az ökumenizmusért
Kurt Schubert-emlékdíjjal tüntették ki Várszegi Asztrikot
Az ökumenizmusért, a békéért és a vallásközi megértésért végzett szolgálata elismeréseként, és mert fáradhatatlanul tett a baráti kapcsolatért Ausztriával, Kurt
Schubert-emlékdíjjal tüntették ki Várszegi Asztrik emeritus főapátot. A kitüntetett március 3-án Kismartonban
vette át az elismerést, melyet a bécsi székhelyű Világvallások Fóruma nyolcadik alkalommal ítélt oda.
Az ünnepségen a kismartoni püspök, Ägidius Zsifkovics
emlékeztetett arra, hogy a
Pannonhalmi Főapátság Asztrik atyával az élén a Kelet és
Nyugat, a vallások és az egyházak közötti párbeszéd hídjává vált. A kathpress.at, azaz

az Osztrák Katolikus Sajtóügynökség beszámolója szerint a püspök köszöntőjében
arra is kitért, hogy Várszegi
Asztrik vezetése alatt a monostor „Isten jelenlétének világítótornyává” vált.
A díjat odaítélő Világvallások Fóruma képviselője, Petrus Bsteh laudációjában emlékeztetett, hogy Asztrik atya
főapátként az európai szelle-

miségű oktatás központjává
fejlesztette Pannonhalmát. Kiemelte, hogy Szent Márton
hegye az egyetlen hely, ahol
„mindhárom Róma” vezetője,
azaz a római pápa, a konstantinápolyi és a moszkvai pátriárka is vendégeskedett.

„Az osztrákoknak van érzékenysége az őszinteségre” –
elevenítette fel Asztrik atya
egy osztrák barátjának írt levelét, amelyben azt fejtegette,
vajon miért ítélhették neki a
díjat. Majd hozzáteszi: „Csak
azt tudom mondani, hogy
mindazt, amit tettem, őszinte
szeretettel cselekedtem.” A
megosztottság kétségkívül ellentmond Krisztus akaratá-

nak, botránkoztatja a világot
és károsítja a legszentebb
ügyet, az evangélium hirdetését minden ember számára” –
idézte fel Várszegi Asztrik a
zsinat egyik dekrétumát az
ökumenizmusról.
Az egykori főapátnak
Ausztriával és az osztrák egyházzal régre visszanyúló kapcsolata van, hiszen szülővárosa, Sopron hagyományosan jó
viszonyt ápol Burgenlanddal.
Várszegi Asztrik rendszeresen látogatta az ottani bencés közösségeket, püspökként
több papot szentelt
Bécsben, sőt olyan is
előfordult, hogy osztrák papot szentelt Rómában. Családi kötődés is fűzi Ausztriához. Trianon után a
rokonság egy része ott
maradt; a leszakadó
ággal 1956 után igyekezett tartani a kapcsolatot. A Világvallások Fórumával pedig
évtizedek óta dolgozik együtt: számos
konferenciájukon volt
résztvevő és előadó,
valamint írásai is jelentek meg náluk.
*
Várszegi Asztrikot korábban az Osztrák Köztársaság
Arany Becsületrendjével is kitüntették. Ő az első magyar,
aki megkapta a Kurt Schubert-emlékdíjat, amellyel az
osztrák tudományos judaisztika megalapozójára, az Osztrák Zsidó Múzeum alapítójára
emlékeznek.
Forrás és fotó:
Pannonhalmi Főapátság

Jótékonysági hangverseny
Egerben
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
szállást is ad a menekülőknek
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) készséggel segít az ukrajnai
háború elől menekülő egyetemista diákoknak azzal, hogy kollégiumi kapacitásait átszervezve Egerben 98, Jászberényben pedig 60 férőhelyet biztosít számukra. Az alábbiakban
az intézmény közleményét olvashatják.
A befogadott ﬁatalokat
Egerben a Sas úti kollégiumban helyezzük el, így egy helyen, egységként kezeljük ennek az embertársi kötelezettségből fakadó intézményi feladatnak az ellátását.
A keresztféléves diplomaosztót követően a Sas úti épület több szobája is felszabadult
az elmúlt időszakban. A jelenleg ebben az ingatlanban elhelyezett hallgatóinkat a napokban írásban értesítettük arról,
hogy számukra a Leányka úti
épületekben biztosítunk kollégiumi ellátást,
változatlan áron. Ezúton is szívből köszönjük
megértő, segítő hozzáállásukat, hiszen az ő
önzetlen együttműködésükkel válik lehetővé,
hogy betölthessük a háborús helyzet által sújtott diáktársaik szükségeit.
Annak érdekében, hogy a biztonságos környezet mellett minél jobb ellátást nyújtsunk a
menekülőknek, egyetemünk – a korábban közölteknek megfelelően – jelenleg is több gyűjtőponton várja az adományokat. A felajánlott
tartós élelmiszert, tisztasági csomagokat és
más tárgyi adományokat a Sas úti kollégiumban vehetik majd át a háborús fenyegetettségből oda érkező ﬁatalok. A szállításban és lo-

gisztikai feladatokban kiemelt partnerünk a
Főegyházmegyei Karitász Központ. A fenti segítő intézkedéseket egyetemünk a Magyar
Rektori Konferenciával és az ágazatot irányító
Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködésben hajtja végre.

A fentiek mellett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a fenntartó Egri Főegyházmegye március 28-án, hétfőn szentmisével
egybekötött jótékonysági hangversenyt rendez
az egri bazilikában, 18.30-as kezdettel. Az eseményen az EKKE Zenei Intézetének művésztanárai és tehetséges hallgatói, az egyetem és a
Gyakorlóiskola kórusa, valamint az Egri Érseki Fiúkórus is fellép. A rendezvényre minden
adakozó szívű érdeklődőt szeretettel várunk –
áll az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
közleményében.
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Merényi Zita
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A Jézussal való egyesülés ad erőt, szabadságot
Lucsok Miklós munkácsi püspök az ukrajnai helyzetről
(Folytatás az 1. oldalról)
– Mi volt az első reakciója?
– Az első három napban a sokk állapotában voltunk. Mint egy adrenalinbomba, úgy hatott ránk a helyzet.
Mindent meg akartunk tenni, mindenkinek segíteni akartunk. Azoknak, akik az ország belsejében már
érezték, hogy baj van, és menekültek
hozzánk, illetve azoknak a közöttünk
élő kárpátaljaiaknak, akik megijedtek. Döntéseket kellett hoznunk. Az
első három nap hirtelen változások
elé állított bennünket. Akkor még
úgy véltük, gyorsan vége lesz, de miután megkezdődött Kijev bombázása, a civilek elleni támadás, lehullott a
szemünkről a hályog. Egy háború közepén vagyunk. A megszálló orosz
hadsereg háborút vív Ukrajna ellen.
Ez szörnyű, ez egy igazi háború.
Ahogy ez tudatosult bennem, kezdtem úgy érezni magam, mint egy háborúban élő ember. Most, a tizennegyedik napon nem látjuk a végét.
A traumák pszichikai sebeket okoznak, ezeket éveken át kell majd kezelni. Akik egyszer megélik, hogy közéjük lőnek, félelem lesz a szemükben,
már egy surranás is megrémíti őket.

Jézus mondja, „elég a mai napnak a
maga baja, a holnap majd gondoskodni fog magáról”. Sokan átgondolták a helyzetet, és készek a halálra. Mély megsebzettségük ellenére
sokan megtértek ebben az időben, a
válság sokakat mélyebb kapcsolatra
vezetett Istennel. Egyszerűbb, a képmutatástól megszabadult keresztényi életet élnek. Talán Európát is
talpra állítja az összefogás.

lebombázták a repülőtereket. Szirénák riasztanak, az emberek menekülnek az óvóhelyekre, a pincékbe,
Kijevben meg Harkovban szinte a
metróban élnek. Mindenkiben nagy
a feszültség. Kárpátalja az egyetlen
hely, amit még nem ért támadás, de
mivel sok menekült él közöttünk, mi
is átérezzük ezt az állapotot. És ami
a legnehezebb, nem látjuk a végét.

– Főpásztorként mit tart a feladatá– Milyen feladatot ró ez a válság az nak?
Egyházra?
– Nagyon sok mindent. Sok ap– Mindenkinek megvan ebben a róbb és nagyobb intézkedést hozszolgálatban a maga része. Kárpátal- tam, hogy mind a papok, mind a híján már most százezer a menekültek vek útmutatást kapjanak. Meg kell
száma. Az összes közösségi házunk, mutatnom, hogy erős az Istenbe veaz iskoláink, plébániáink tele van- tett hitem és a kitartásom. Az embenak. Az itt befogadottakat segíteni, rek igénylik tőlünk, pásztoroktól a
ellátni, ez az egyik fontos feladat. A hittel teljes hozzáállást. A jelenlét napapjaink jelenleg gyűjtik össze, hol gyon fontos. Mindennap sokat vavan lehetőség további menekülők el- gyok a székesegyházban. Miséket
helyezésére családoknál. Segíteni mutatok be, prédikálok, és online
kell azt a sok embert, akik elhagyták közvetítjük ezeket, így virtuálisan is
az otthonukat. Nők és gyerekek egyesülünk az emberekkel, mert sok
utaztak el, magukra maradtak a fér- helyütt már nincs lehetőség elmenni
fiak, őket már a második naptól nem a templomokba. Kértem a pap testengedik el az országból. Még több a véreket, hogy ők is közvetítsék a mimagára maradt idős ember, és nincs, séket. Sok imát, virrasztást tartunk,
aki gondoskodjon róluk. Minél to- böjtöt hirdettünk a békéért. Egyre
vább tart a válság, annál nehezebb jobban ott kell állni az emberek mel-

nő. Jön a második fázis, a félelem, a
szorongás. Ebben a helyzetben a Jézussal való egyesülés annyi erőt és
szabadságot ad, annyira megtisztít!
– Mit jelent az itt élők számára,
hogy a Szentatya elküldte nekik áldását Czerny bíborossal, a követével?
– Nekem nagyon fontos volt,
hogy ebben a találkozásban megéreztem a Szentszék együttérzésének, figyelmének fizikai valóságát.
Ferenc pápa írhatott volna levelet,
elégnek érezhette volna, hogy elment Rómában az orosz nagykövethez, és hogy imádkozik. De nem, ő
többet akart. Számomra nagy jelentősége van a személyes megjelenésnek, a megszólalásnak. Ez nagy erő.
Fontos volt, hogy Czerny bíboros
mindenkit meghallgatott, hogy elmondhattuk, ki mit él át, és mit üzen
a Szentatyának. Reméljük és tudjuk,
hogy ő továbbítja mindezt. Bátor lépés, hogy eljött abba az országba,
ahol háború van. Ez megmutatja a
keresztény ember hozzáállását, hogy
nem fél a fájdalomtól, hogy nem fél
végső soron a haláltól.
– Mit fog továbbadni e találkozás
után a pap testvéreknek, a híveknek?

– Hogyan válaszolnak mindarra, lesz az ellátás. Jönnek a segélyek, ki
kellett építeni az útvonalakat, ameamit tapasztalnak?
lyeken keresztül eljuttatjuk ezeket az
– Nagyon fontos, hogy mindany- emberekhez. Nem voltunk készek
nyian egységben működünk, segít- ilyen mértékű segélyigényre és -eljük egymást minden szinten. Az át- osztásra. A Munkácsi Egyházmegye
élt fájdalom egyesített minket és a karitásszal együtt hozott létre válmegtisztít. Megtérésben, mély kap- ságcsoportokat, és gondozza az elcsolatban vagyunk Istennel, szeretet- osztási hálózatot, hogy eljusson a setel teljesek vagyunk nagyon sokan. gély az érintettekhez. Mivel egyre
Az ország egyik részében feltámadt többen elmennek, így esik szét a kia gyűlölet az iránt, aki elkezdte ezt a épített hálózat a helybeli karitászokháborút, illetve a katonák iránt, akik ban és az egyházközségekben, minbejöttek az országba. Keresztutat já- dent újra kell szervezni és tervezni.
runk. Ukrajna keresztény ország, Rengeteg a telefonhívás, az e-mail.
Galícia, Kárpátalja nagyon az. Az Mindenkivel kapcsolatban vagyunk,
emberek mélyen hívők, így nagyon amennyire csak bírunk. Igyekszünk
átéljük az ártatlan Jézus szenvedését, megbirkózni azzal, ami az adott pilhiszen most is ártatlanok szenved- lanatban érint minket.
nek. Sokat beszéltem erről a prédikációkban. Jézus ellen a gonosz köve- – Kikre számíthatnak ebben a muntett el erőszakot, mi is ilyen helyzet- kában?
ben vagyunk.
– Mindenkire. Még a menekülők
– Lehet ebben az állapotban gon- is kérdezik, hogy miben segíthetnek.
dolkodni a háború kimeneteléről? Nyitottak és segítőkészek. Először
voltak kisebb konfliktusok, főként
– A beszélgetéseinkben már nem azok, akik még békésebb napokon
fogalmazunk meg előrejelzéseket. jöttek, úgy gondolták, nyaraláson
Az evangéliumból sok választ ka- vannak Kárpátalján. Mára ez is megpunk. A legnagyobb szabadságot az változott. Mindenki érti, hogy háboadja most, ha bízunk Istenben, és az rú van. Ukrajna nagyobb városait
adott napra koncentrálunk. Ahogy megtámadták, a legkevesebb, hogy

lett, ugyanis ahogy mélyül a válság,
egyre többen érzik meg a saját bőrükön, és egyre többeknek kell áldozatokat hozniuk. Ezért a feszültség is

– Megtestesült jelenlét – ezt éltük
meg. Azt, ami Jézusban is megtörtént. Nemcsak valahol van egy Isten,
egy Szentszék, egy bíboros, hanem
most megtestesült számunkra. Megfogtam a kezét, megöleltem, kértem
az áldását. Az élet nem a platonista
ideákban van, hanem a megtestesülésben, a szamaritánus kézzel fogha-

tó jelenlétében. Ebben a helyzetben
az üres szavak – majd imádkozom
érted – nemegyszer még meg is sebeznek. Mert ott van bennük, hogy a
másik nem igazán tud mit kezdeni a
helyzettel, így lezárja a témát az
„imádkozom érted” kijelentéssel. A
jelenlét azt mutatta meg, hogy a
Szentatyát és Michael Czerny bíborost megérinti a sorsunk, és tenni
akarnak valamit, konkrét lépéseket
keresnek, hogy minden jobbra forduljon. Megerősödve jövök el a találkozóról. Volt néhány javaslatom,
amit elmondhattam abban a reményben, hogy javul a helyzet.
– Mit javasolt?
– Először is megköszöntem, hogy
Ferenc pápa kitartóan imádkozik értünk. Megkértem a Szentatyát, hogy
ha ez a helyzet továbbra is fennáll,
hívja meg a katolikus világot víz és
kenyér böjtre. Megköszöntem, hogy
elment az orosz nagykövethez, és
kértem, menjen el ismét. Hívja és
kérje a püspököket az egész világon,
hogy mondják ki, ez nem pusztán
konfliktus, hanem háború, ahol a civileket is ölik. A diplomácia nyelve,
hogy együttérzünk a konfliktusban
élőkkel, az kevés. Ki kell mondani,
hogy ez háború. És kérdeztem is: hogyan van a Fatimai Szűz kérésével,
hogy ajánlják fel Oroszországot Mária szeplőtelen szívének. Kinek a feladata ez, és mit tehetünk ezzel kapcsolatban? Azt javasoltam, kérje meg
az Oroszországban élő püspököket,
hogy a maguk részéről tegyék meg
ezt felajánlást a Szűzanyának.
Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita
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A szív bőségéből adni
Menekültek az esztergomi Boldog Ceferino-plébánián
A Boldog Ceferino roma miszsziós plébánián eddig harmincnégy menekültet fogadtak be
Ukrajnából, de mint Tóth László állandó diakónus mondja,
még tízen jönnek Kárpátaljáról, s további érkezőkre is számítanak. Március 9-én délután
jártunk az esztergomi cigánypasztorációs központban.
A helyi karitász munkatársaival
együtt sokféle módon segítik a háborús helyzetből érkezett asszonyokat,
gyerekeket az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye Boldog Ceferino roma missziós plébániáján.
A menekültek közül többen iskoláskorúak, éppen az esztergomi
Mindszenty József Katolikus Iskolából érkeznek vissza a tanítás után a
missziós központba, ahova befogadták őket a testvéreikkel, az édesanyjukkal és a rokonaikkal együtt.
Az orosz–ukrán háború kitörése
óta két hét telt el, ezalatt kialakult
egyfajta életrend a Boldog Ceferino
roma missziós plébánián, ugyanakkor a helyi karitász segítségével az
esztergomiak a szükségletekre ﬁgyelve a segítség új formáit is keresik.
Tóth Lászlótól, a főegyházmegye
állandó diakónusától megtudjuk,
hogy a missziós központ a helyi karitásszal egy telken helyezkedik el, s
jó szomszédokként együttműködnek a jelen helyzetben is. A házban
rendszerint továbbképzéseket, lelkigyakorlatokat szerveznek, adott az
infrastruktúra ötvenkét fő ellátására.
Amint kitört a háború, Csorba
Gábor karitászvezető közvetítésével
elkezdték befogadni a menekülteket.
Olyan családok kerültek ide a kárpátaljai Szernyéről, amelyek családfői
egy budapesti építőipari cégnél dolgoznak. A sokgyermekes családokat
a cég autóival menekítették.
A házban a lelkigyakorlatos vendégszobákban jelenleg harmincnégy
Kárpátalján, a Ráton
működő Szent Mihály
Gyermekotthon
volt
2017-ben a Szent Erzsébet rózsája-díj kedvezményezettje. Sok olvasónk zárta szívébe a
Munkácsi Egyházmegye
fenntartásában működő
intézményt, és bőkezű
adományával segített.
Mi lehet velük? – Bíró
Mária intézményvezetőt
a gyermekotthon kápolnájában
megtartott
szentmiséről jövet értük
el március 8-án délelőtt
telefonon.
A Ráton működő Szent Mihály Gyermekotthon az alapítása óta eltelt több mint tizenöt év alatt valóban „otthonná
vált” az állami ellátásból családi gondozásba idekerült árva gyerekek számára.
Annak idején Majnek Antal
munkácsi megyéspüspök vetette fel a családotthon alapításának ötletét. Bíró Árpád és
felesége, Mária a ráti Szent
Mihály-plébánia, illetve a
Munkácsi Szent Márton Egyházmegyei Karitász támogatásával örömmel fogtak bele a
számukra teljesen ismeretlen
feladatba.
2006-ra megépülhetett az
első ház, aztán sorra a többi,
és felépült egy rehabilitációs
központ is, ahol a tetőtérben
kialakított szobákban egész
Kárpátaljáról fogadják a gyerekeket. Az orosz–ukrán háború kitörésének (2022. febru-

nyugati részéről, Szernyéről érkezett
menekültekkel. Ő részletezi az elmúlt két hétben a plébánián bekövetkezett „átalakításokat” is: a varrodában halmozták fel a mosószereket,
pelenkákat, az udvar hátsó részébe
érkeznek a ruhák, játékok, a babamama klubból játszóház lett.
A plébánia ebédlőjében két pedagógus éppen „tanulószobát” alakít
ki, a gyerekekkel átbeszélik az aznapi tananyagot, ellenőrzik a leckét.
„Tesszük a dolgunkat, ahogy tud- lük a kapcsolatot. Ezt mondja: Itt
juk, szeretettel – mondja Ferenczy biztonságban vagyok, de értük fáj a
Éva –, egy-egy öleléssel, mosollyal, lelkem.”
A plébániára befogadott menenevetéssel próbáljuk azt sugallni,
kült ﬁatalasszonyok házastársai Pesten dolgoznak. Egyikük, Ibolya azt
„Tanulószoba” a Boldog Ceferino-plébánia ebédlőjében
mondja, fogalma sincs mi lesz, haza
tudnak-e majd térni. Anyósa és felnőtt gyermekei Szlovákiába mentek,
egyedül van itt, csakúgy, mint Erzsi
néni. Szívesen dolgozna itt, Esztergomban, már korábban is átjárt Magyarországra idénymunkákra.
„Nagyon megijedtünk, amikor kitört a háború, mindent otthon hagytam, csak néhány személyes holmit
hoztam magammal” – teszi hozzá,
amikor a két héttel ezelőtt történtekről kérdezem. Hasonló félelemről beszél Renáta is, karján az egyéves és
egy hónapos Dáviddal. Az átélt rémület még látszik a tekintetében,
gyűjteni, akár adott méretű cipőt is, hogy jó az Isten, jót ád, s valahogy ugyanakkor a túlélésért, a gyermekévagy speciális gyógyszert szerzünk rendbe jön majd minden. Ahogy ért folytatott küzdelem ereje is. Az
be, magzatvédő vitamint a várandós szokták mondani, a szív bőségéből otthon maradottakról beszél. „Anyukám, apukám, a testvérem a sok gyekismamának, aki hat hónapos gyer- szól a száj, ölel a kar.”
Amikor a vendégszobákhoz rekkel, ők mind maradtak.” Miközmekét hordozza a szíve alatt. Járt
már nálunk a védőnő is, önkéntes érünk, elsőként egy idős, fejkendős ben átfut az agyamon a miért, már
gyermekorvos vizsgálta a kicsiket, s asszonnyal, Erzsébettel találkozunk, folytatja is: „Nem akartak jönni. A
kezelte, akit kellett, gyógyszereket amint szóba elegyedünk vele, szinte testvérem a férje miatt, akit nem enállított be a felnőtteknél, s akit lehe- azonnal a köszönetét, a háláját sze- gednek át a határon (hadköteles),
tett, be is iskoláztunk, tizenegyen retné kifejezni mindazoknak, akik nem akarja otthagyni egyedül, sajnálmár itt járnak iskolába” – összegez befogadták őt és a falubelijeit. Szer- ja őt. Az anyukám pedig nem hagyja
nyéről érkezett ő is a többiekkel ott a lányát a sok gyerekkel. Ezért.”
az állandó diakónus.
Renáta is telefonon tartja a kapFerenczy Évával, a Szent Erzsébet együtt. Mindent köszön a „magyarKaritász Központ esztergom-bajóti országiaknak”, de szomorú, mert a csolatot a szeretteivel, ahogy Erzsi
régiós vezetőjével indulunk el, hogy menye és az unokái egyelőre Kárpát- néni. S hogy mi történik, ha rosztalálkozzunk az ungvári járás dél- alján maradtak, telefonon tartja ve- szabra fordul a helyzet? Akkor
embert szállásolnak el, de Tóth László elmondta, még tíz embert várnak,
és mások is jönnek.
Esztergomban és környékén
munkaerőhiány van, már jelentkeztek cégek, melyek foglalkoztatnák a
házban élő felnőtteket. Volt, aki lakhatást ajánlott fel, de a legtöbben
élelmiszert, ruhaneműt, játékokat
hoznak.
Megmozdult a helyi katolikusság,
a cserkészet, s általában a keresztény
felekezetek, hatalmas összefogás
bontakozott ki a városban. A menekültek ellátását a Katolikus Karitász
szervezi. „Célirányosan is tudunk

majd az ottmaradottak is minden
bizonnyal elindulnak Szernyéről a
határ felé.
Anett is a jövőt latolgatja. „Ha elmúlik ez az egész, akkor visszamennénk, addig próbálunk itt meglenni
valahogy.” Két gyermekkel jött át, a
11 éves ﬁával és a 14 éves lányával.
„Néhány holmit hoztunk magukkal,
nem sok mindent, azt az egy pár cipőt, ami a lábukon van. Barabáson
fogadtak minket, ott megaludtunk,
azután Nyíregyházára mentünk, s
onnan vonattal Pestre, majd ide, Esztergomba. Remélem, hogy hamar
vége lesz ennek az egésznek, de lehet, nem lesz ebből semmi. Azt
mondják, Kárpátalján egyre roszszabb a helyzet, mindennek felment
az ára, munka sincs, semmi nincs.
Miből fogunk élni? Lehet, hogy végül itt telepedünk le” – beszél maga
elé meredve Anett.
Az udvarról gyerekek nevetése
hallatszik, lassan befejezzük a beszélgetést a menekültekkel, azért is,
mert nem akarjuk tovább akadályozni Nyúl Józsefné Éva karitászönkéntes munkáját. Ő éppen adatokat
egyeztet az asszonyokkal, felméri az
orvosi ellátással kapcsolatos igényeket. Sok a teendő, várandós kismama is van az asszonyok közt, s a háborús hírek alapján hosszabb távra
kell tervezni itt, a Boldog Ceferinóplébánián is...
Körössy László
Fotó: Fábián Attila

Összepakoltunk,
de amíg lehet, maradunk
Befogadóközpont lett a kárpátaljai gyermekotthon
ár 24.) másnapján új kihívásokkal kellett szembenéznie
az otthon vezetőinek és lakóinak. Megérkeztek az első menekültek, felnőttek, gyerekek
egyaránt – emlékezik Mária
az alig két héttel ezelőtt történtekre. – Az első nap négyen jöttek, s azóta folyamatosan érkeznek, a központi házunk mostanra megtelt, a vendégszobáink is.
A rehabilitációs központban a foglalkoztatót teleraktuk
ágyakkal, matracokkal. Mindenkit befogadunk, aki nálunk jelentkezik, vagy akit
hozzánk irányítanak, felnőttet,
gyereket egyaránt, mindegy,
hogy ki milyen nyelvet beszél.
Jönnek ukrán menekültek Kijevből, sőt Harkivból is; a minap egy anyuka és kisﬁa érkezett a nagymamával együtt, ők
csak oroszul beszélnek. Az a
feladatunk, hogy hogy befogadjuk és ellássuk őket.
Ma éppen egy egyhetes
kisbabát hoznak ide; az igazgatói szobát berendeztük babaváró szobának.” Jelenleg
(március 8-án – a szerk.) huszonnégy menekült lakik az
otthonban. „A gyerekek hála

Istennek jól vannak, a családotthonokban élő huszonöt
gyermekkel jókat játszanak az
udvaron kialakított játszótéren – mondja Mária. – A felnőttek azonban – érthető módon – nagyon nehezen viselik
a menekültsorsot. Igaz, sok
adományt kapunk Magyarországról, így gondoskodni tudunk az ellátásukról, de amikor átadjuk nekik azt, amire
éppen szükségük van, sírva
veszik el... Nehéz pillanatok
ezek, a menekültek ilyenkor

elmondják, hogy bizony ők
nem szegény emberek, s most
még sincs szinte semmijük.
Legtöbbjük pénz nélkül indult el otthonról, az óvóhelyekről, a pincékből, s csak azt
hozták, ami a legszükségesebb, arra koncentráltak, hogy
a papírjaik náluk legyenek.”
S mik a terveik, indulnak
tovább, vagy maradnának? –
kérdezem Máriát. „Volt itt egy
anyuka a lányaival, ők tegnapelőtt elindultak Csehországba
egy ismerősükhöz. A többiek

azonban arra várnak, hogy
hazatérhessenek, nem akarnak külföldre menni.”
A gyermekotthonban felkészültek arra is, ha romlana a
helyzet, s mégis el kellene
menni innen. „Amikor február 24-én reggel összegyűltünk, s arról tanakodtunk,
hogy mi is pakolunk, s megyünk, akkor Majnek Antal
püspök atya helyretette a gondolatainkat, és azt javasolta,
egyelőre jobb lenne inkább
maradni. Ugyanakkor minden család összepakolt már,
készen állunk arra, hogy ha
életveszélyben lennénk, tudjunk indulni, de addig még itt
szeretnénk maradni. Be kell
fogadnunk azt, aki érkezik és
segítséget kér, ez a fő feladatunk most” – szögezi le Mária.
Az egész községben nagyon sok menekült talált helyet, a református egyház ráti
intézményeiben is biztosítanak szállást a számukra, az
óvodában telt ház van, s az iskolaépületbe is várják a menekülteket.
Mi adhat reményt ebben a
helyzetben? „Elsősorban az
ima – válaszol Mária. – Maj-

nek Antal püspök atya nyugdíjazása után ideköltözött Rátra, mindennap misézik délelőtt kilenc órakor a gyermekotthon kápolnájában, délután
háromkor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk
– elsősorban a békéért. Nagyon nagy szükség van most
ezekre az imákra, az itt lakó
családoknak is lelki megerősítést ad.”
Arra a kérdésemre, hogy
hogyan tudnánk most segíteni, Mária majdnem elsírja magát: Elsősorban imával, mert
arra most nagy szükségünk
van, azért, hogy lelkileg erősek maradjunk, hogy ép észszel kibírjuk ezt a helyzetet...”
(Támogatást a Majnek Antal püspök által alapított Kárpátalja Hitéletéért Alapítványhoz lehet küldeni, a közlemény rovatba írva: Szent Mihály Gyermekotthon, Rát. – a
szerk.)
Imádkozunk a békéért és
Önökért – mondom Máriának. S ő elgondolkodva válaszol: „Mindig is tudtuk, hogy
fontos a béke, de csak most
érezzük igazán, hogy milyen
nagy érték.
Minden segítséget köszönünk, csak ámulunk és bámulunk, hogy mire képes Magyarország; most különösen is
büszkék vagyunk arra, hogy
magyarok vagyunk.
Isten áldja mindannyiukat!”
K. L.
Fotó: Merényi Zita
(a fotó 2017-ben készült)
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A fenntarthatatlan gazdálkodás
antropológiai tévedés
Beszélgetés Zlinszky Jánossal, a Teremtésvédelmi Kutatóintézet vezetőjével
talaj, vagyis néhány év után
már alkalmatlan a mezőgazdasági művelésre. Az esőerdők szervesanyag-tartalma
ugyanis nem a talajban van,
hanem magában az erdőben.
A gazda felégeti az erdőt, a
helyét beülteti valamivel,
majd öt év múlva újabb területet éget fel, mert a korábbi
nem használható tovább.
Újabb probléma, hogy az esőerdők összefüggő rendszerében lyukak keletkeznek. Az
esőerdő azért esőerdő, mert
folyamatosan biztosítja önmaga számára az esőt. Ha ezt
megbontjuk, azt veszélyeztetjük, hogy nem fog annyi csapadék hullani ezen a területen, mint korábban, az pedig
elsivatagosodáshoz vezet.

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezekre a kérdésekre az európai és a magyar értékrend
szerint keresztény módon lehet csak választ adni. Még akkor is így van ez, ha valakiben
ez nem tudatosult. Európa a
görög filozófiára, a keresztény
etikára és a római jogra épült.
Sajátosan magyar megközelítést tesz lehetővé az is, hogy
végrehajtottunk már egy
rendszerváltoztatást. Erre a
tapasztalatra, ennek tanulságaira támaszkodhatunk most,
amikor a fenntarthatóság
szempontjai szerint ismét át
kell építeni a gazdaságot.
– A teremtésvédelem több
mint vallási ruhába öltöztetett környezetvédelem. Mit
ad hozzá ehhez a kérdéskörhöz a keresztény szemléletmód?
– Szent II. János Pál pápa
mondta, hogy a környezetrombolás és a fenntarthatatlan
gazdálkodás antropológiai tévedés. Az ember önmagáról
kialakult képe torzult el: nem
látja jól, hogy mi a célja, és mit
kell gondolnia a világban betöltött helyéről. E téves elgondolás miatt használja rosszul
az ember a teremtés javait. A
keresztény ember abból indul
ki, hogy a világot Istentől kapta, ajándék, egy ajándékra pedig vigyázni kell, különösen
akkor, ha szeretem azt, aki nekem adta. Emellett a keresztény tanítás azt is kimondja,
hogy Isten a világot az emberre bízta, vagyis Isten terve
szerint az ember feladata,
hogy a teremtést kibontakoztassa. Erről beszélt a velencei
nyilatkozatban Szent II. János
Pál pápa és Bartholomaiosz
konstantinápolyi pátriárka.
– Céljaik megfogalmazásakor azt is megemlítik, hogy a
jogalkotás és a közigazgatás
csak újszerű, holisztikus,
kreatív és innovatív módon
valósulhat meg. Mit jelent ez
pontosan?

– A gazdag és a szegény országok között óriási az érdekkülönbség. Nem vezet ez
újabb feszültségekhez?

kört övező „besorolási” polémia oka az lehet, hogy a környezetvédelmet zászlajukra
tűző politikai csoportosulásoknak emellett értelemszerűen más, hagyományos területeken is programot kellett adniuk. Így összességében a politikai zöldek manapság sokszor liberális programcsomagot hirdetnek, melyben olyan
célok is szerepelnek, melyeknek nincs közük a szorosan
vett természetvédelmi kérdésekhez. Gyakran találkozunk
azzal, hogy egy környezetvédelminek címkézett intézkedéscsomagban olyan elemek
is találhatók, melyekkel keresztény emberként nem érthetünk egyet.
Érdemes tudni, hogy az európai zöldgondolat a német
kereszténydemokrata párton
belül alakult ki. Ám azok a
politikusok, akik ezt képviselték, nem tudták az elképzeléseiket kellő mértékben megjeleníteni, ezért alapítottak új
pártot. Nekünk, keresztényeknek ajánlott kézbe vennünk az
Egyház erre vonatkozó tanítását, hiszen a pápák a felmerülő környezeti problémákat lelkiismereti kérdésként kezelték, beszéltek a környezeti etikáról, az ökológiai megtérésről, és a keresztények kiemelt
felelősségéről is. Az elmúlt ötven évben a teremtésért aggódó, hivatalos keresztény hang
egyre erősödött, vagyis a zöld
ügy keresztény ügy volt, ha
nem is vettük ezt tudomásul.

– A holisztikus kifejezés itt
egy kutatásmódszertani megközelítést jelöl, amely Ferenc
pápa nyomán arra utal, hogy
minden tényezőt figyelembe
kell venni a megoldás keresésénél. Ha egy részterületen
változtatunk valamit, akkor
meg kell vizsgálnunk, hogy az
milyen hatással lesz az egész
rendszerre. Ezt a rendszerszemléletet az elmúlt évtizedekben elhanyagoltuk, és most
ennek isszuk meg a levét.
– Úgy tűnik, sokszor a szakemberek sem értenek egyet a
– Mit lehet elmondani napja- környezetvédelmi kérdésekben. Hogyan lehet segíteni a
ink zöldmozgalmáról?
hétköznapi érdeklődő tájé– Nehéz általános megálla- kozódását?
pításokat tenni, hiszen a zöldmozgalom nagyon sokrétű.
– Manapság, aki hozzáfér
Vannak globális zöldmozgal- az internethez, az korlátlanul
mak, léteznek nagy szakmai terjesztheti a véleményét. Kiapparátust maguk mögött tu- ki azt mond magáról, amit
dó zöldszervezetek, de szá- akar. Ha valaki ügyesen keres,
mos kisebb, helyi, esetleg csak rá fog találni arra a tartaloma vizek vagy a madárvilág ra, ami érdekli, és amit el is
megóvására
összpontosító tud fogadni. Éppen ezért az
kezdeményezést is találha- átlagember egyre kevésbé
tunk közöttük. A zöld kérdés- tudhatja, hogy mi is a tudo-

mány mai álláspontja. Sőt, azt
is érzékelheti, hogy egyes kérdésekben nem értenek egyet a
tudósok. Ha egy betegséggel
több orvost is felkeresünk, azt
láthatjuk, hogy bár a diagnózis ugyanaz, a terápiában lesz
eltérés. A környezetvédelmi
kérdések megközelítésében is
vannak különbségek, de igenis létezik tudományos konszenzus. A klímaváltozás tagadhatatlan, a biológiai sokféleség rohamosan pusztul, a
termőtalaj kimerülőben van.
Ugyanakkor azt is látnunk
kell, hogy – a példánál maradva – ha öt orvos után egy hatodik azt mondja, nem is
olyan súlyos az állapotom, akkor már csak a megnyugvás
végett is inkább neki szeretnék hinni, és nem annak az ötnek, aki szerint elég beteg vagyok. Érvényes ez a környezet
állapotáról szóló tudományos
kijelentésekre is: inkább annak hiszünk, aki azt mondja,
hogy nem olyan rossz a helyzet. Ezért olyan népszerű a
klímaszkepticizmus. Az a kérdés, hogy kire hallgatunk. Az
elővigyázatosság is arra ösztökél minket, hogy vegyük
komolyan a figyelmeztetéseket, és hozzuk meg azokat az
intézkedéseket, melyekre a
szakemberek szerint szükség
van. Inkább tévedjünk, és legyünk túl aggályosak, mintsem eljussunk egy olyan helyzetig, amikor már nem tehetünk semmit.
– A holisztikus szemlélet
egyik nagy kihívása, hogy a
fejlett és a fejlődő országok
helyzete nagymértékben eltér egymástól. Ezért a klímavédelem területén is mások
az érdekeik, elég csak az erdők kérdésére gondolni. Van
esély közös nevezőre hozni
ezeket?
– Európa már elég régen
kiirtotta az erdeit, ugyanakkor
másokat arra szólít fel, hogy
ők ezt ne tegyék. Az európai
növénytakaró drasztikus változáson ment át, de a legnagyobb kárt az utóbbi száz év-

ben tettük. A 20. század második felére jutottunk el odáig,
hogy ez az átalakulás már a
fenntarthatóságot veszélyezteti. Az utolsó száz évben a jólét, a fogyasztói javak vásárlása fenntarthatatlanná növelte
az anyagáramot, vagyis azt a
folyamatot, melynek során a
természetből kivett forrásokat
kitermeljük, azokból terméket
készítünk, használjuk, majd
visszadobjuk a természetbe.
Ez az átáramlás mára világszinten felgyorsult, de oka
nem a népességrobbanás volt,
hanem az, hogy a fejlett országok igényei rendkívüli mértékben megnőttek. Az az
energia, amit mi, gazdag és
fejlett országok ehhez az életmódhoz felhasználunk, széndioxid-kibocsátó energia. A
szén-dioxid pedig úgy működik a légkörben, mint a toll a
párnában: minél több kerül
bele, annál jobban tartja a meleget. A szén-dioxidot az erdők képesek kivonni a légkörből, márpedig az Amazonas
környékén óriási területet borít esőerdő, a fejlett világ pedig szeretné megőrizni ezt a
természetes széndioxid-csökkentő felületet. Ezért kerül ellentétbe a nyugati világ azokkal a fejlődő országokkal, melyek területén nagy kiterjedésű erdő található.
Ha az indonéziai, amazonasi, kongói esőerdőt kiirtják,
akkor olyan élőlényközösségek pusztulnak el, amelyeket
nem lehet újrateremteni. Az
sem mellékes szempont, hogy
a gyógyszeripar alapanyaga
napjainkban is jelentős mértékben természetes forrásokból származik, márpedig az
esőerdők ebből a szempontból
olyan kincsesládák, melyeket
még alig nyitottunk fel. A felégetéssel egyszerűen kidobjuk
az ablakon a teremtés felbontatlan ajándékait. Ez etikai
kérdés is: nincs jogunk ahhoz,
hogy a Teremtő alkotásait
nyom nélkül elpusztítsuk. Ráadásul ez a mezőgazdasági tevékenység szakmai szempontból is hibás, mert az esőerdők alatt nagyon sekély a

– Dehogynem. Nem véletlen, hogy Ferenc pápa Áldott
légy! kezdetű enciklikájának
is ez az egyik kulcskérdése.
Az ENSZ már a hetvenes
években felhívta erre a figyelmet. Az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezet és
fejlődés elnevezésű konferenci-

”

A keresztény ember
abból indul ki,
hogy a világot
Istentől kapta, ajándék,
egy ajándékra pedig
vigyázni kell,
különösen akkor,
ha szeretem azt,
aki nekem adta.
Emellett
a keresztény tanítás
azt is kimondja, hogy
Isten a világot
az emberre bízta,
vagyis Isten terve szerint
az ember feladata, hogy
a teremtést
kibontakoztassa
án született meg az a program, amely igyekezett megoldásokat kínálni a természet és
a társadalom nagy kérdéseire.
Az itt aláírt egyezményben
szerepel a közös, de nem azonos mértékű felelősség elve.
Ezek szerint a fejlődő országok is felelősek a Föld állapotáért, de korántsem annyira,
mint a gazdag, fejlett országok. Arra is figyelnünk kell,
hogy a környezetszennyezés
esetében mindig országokban
gondolkodunk, holott ez nem
mutat rá a valós helyzetre. Kína nagyságrendekkel jobban
terheli a környezetet, mint
Magyarország, ám egy magyar ember többet szennyez,
mint egy kínai.
Még egy fontos szempontot meg kell említeni. Lehet,
hogy a fejlődő országok jobban szennyezik a környezetet,

ámde a mi megrendelésünkre.
Felelősségünk van abban is,
hogy az általunk felhasznált
termék előállítása során
mennyire szennyezték a környezetet. Kínában használták
el az energiát, ott szennyezték
a levegőt, a vizet, aztán elhozták a terméket Európába. De a
kár a messziről idehozott termékhez kapcsolódik. Figyelembe kell vennünk tehát azt
is, hogy ki gerjeszti a kibocsátást, kinek a kedvéért jön létre
az adott termék.
– Az emberi tevékenység
napjainkra rendkívül nagy
mértékben megterhelte a
környezet.
– Jó példa erre, ha megnézzük, milyen az arány az ember
és az általa tenyésztett gerinces állatok, illetve a vadállatok
tömege között. Ez a szám kilencvenöt az öthöz. Ez is mutatja, hogy nagyon elszaladt
velünk a ló, itt az ideje, hogy
tegyünk valamit. Jó hír ugyanakkor, hogy a bajokat meg
tudnánk oldani. A Teremtésvédelmi Intézet feladata, hogy
közvetítse ezt a jó hírt. XVI.
Benedek pápa a Caritas in veritate kezdetű enciklikájában azt
írja, előbb fel kell mérnünk, mi
vesz körül bennünket, vagyis
a megoldás keresésénél ne a
vágyainkból induljunk ki, hanem a valóságból.
– A hétköznapi ember is tehet a teremtett világ megóvásáért. Ám sok szakember úgy
látja, csak akkor érhető el
változás, ha a nagyvállalatok
felhagynak a környezetszennyező technológiák alkalmazásával. Ráadásul egy
nagyvállalatot alig lehet felelősségre vonni a környezet
szennyezéséért. Ön hogyan
látja ezt a kérdést?
– A gazdaság napjainkra
eszközből cél lett, holott eredeti feladata, hogy ellásson
bennünket a szükséges javakkal. Vagyis ne a gazdaság
mondja meg, hogy mi az ember küldetése. David C. Korten a Tőkés társaságok világuralma című könyvében ír arról,
hogyan alakul ki a természetes
személy mellett a jogi személy
kategóriája, és miként kerül
kedvezményezett helyzetbe a
természetes személlyel szemben. De vajon ki hagyta, hogy
ez így legyen? Mi hagytuk,
vagyis rajtunk áll, hogy ez változzék. A változást a nagyvállalatok fogják végrehajtani, de
nem ők kezdeményezik, nekünk kell olyan szabályozási
környezetet
teremtenünk,
hogy ne legyen más választásuk. Megtehetnénk például,
hogy büntetjük azokat a cégeket, amelyek termékeiket a tervezett elavulásnak nevezett
szempontok alapján állítják
elő. Rászoríthatjuk a vállalatokat arra is, hogy termékeik minél nagyobb része visszaforgatható, újrahasznosítható legyen. Mindez rajtunk áll, csak
elhatározás és bátorság kell
hozzá.
Baranyai Béla
Fotó: Merényi Zita
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ÉLETJÁRADÉK

TÁRSKERSŐ

SZOLGÁLTATÁS

40 ÉVES, római katolikus vallású nő, aki természetkedvelő, TORONYSISAK javítása, festése, bádogozása, villámháríkutyabarát és érdeklődési körei kulturális dolgok (tánc, ze- tó-készítés. Török Lajos 8881 Sormás. T.: 06/20-388-0536
ne, filmek, színház,) keresi hasonló érdeklődésű, 40-45
éves keresztény, nőtlen férfiban a párját, komoly kapcsolat
FOGSOROK, hidak készítése, javítása, szükség esetén
céljából. Telefonszámos levelet Magyarország déli-alföldi réháznál is. T.: 06/1-213-5726
széről várok a Kiadóba. Jelige: Nem jó egyedül lenni

RÉGISÉG

ÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását, tervezését, kiviteleA VISNYEI GALÉRIA régiséget vásárol.1071 Budapest, zését több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet
Dózsa György út 44. T.: 06/1-321-7000
T.: 06/20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu

IMAÓRA

LELKIGYAKORLAT

Kútvölgyi Szűz Mária-engesztelőkápolna: engesztelő virrasztás hazánk lelki
megújulásáért minden csütörtökön 20
órától pénteken 5 óráig az Oltáriszentség
előtt. 22 órakor szentmise. Cím: 1125 Budapest, Galgóczy u. 49. (BKK: a Széll
Kálmán térről a 128-as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig.)
Az Örökimádás-templom (Budapest,
IX. kerület, Üllői út 75–77.) szentségimádási rendje: hétköznap 8 órától 18 óráig,
vasárnap 12 órától 18 óráig. Minden csütörtökön a 17 órakor kezdődő imaórán,
majd az azt követő szentmisén előre felvett miseszándékokért imádkoznak. Minden hónap első csütörtökén Erdő Péter
bíboros celebrálásával papi és szerzetesi
hivatásokért, a másodikon a templom karitászcsoportjának szándékára, a harmadikon az imaládába elhelyezett szándékokért imádkoznak.
A Szent István-bazilika Mária-kápolnájában (Budapest, V. kerület, Szent István tér 1.) égi kérésre, huszonhat éve
minden csütörtökön 20 órától péntek reggel öt óráig engesztelő imavirrasztást tartunk Magyarország, a magyarság lelki
megújulásáért. 21 órakor mindig más atya
mutat be szentmisét a két legszentebb
Szív szándékára. Mindenkit szeretettel
várunk! Imádkozzunk együtt!
Elsőpénteki missziós konferenciabeszédek a magyar családokhoz a városmajori Jézus Szíve-templomban (Budapest, XII. kerület, Csaba utca 5.). A 18 órakor kezdődő szentmisék után a kistemplomban beszélgetés az elhangzott homíliáról. Mindenkit szeretettel várnak. Bővebb
információ: https://www.varosmajoriplebania.hu/
Kaposfüreden, Szűz Mária Efezusi
Háza (7400 Kaposfüred, Állomás u 61/a)
várja az engesztelő híveket minden első
szombaton 10 órától közös rózsafüzérimádságra, melyet nemzetünk és hazánk
lelki megújulásáért ajánlunk fel. Zarándokcsoportok bejelentkezése: Mezőfi Zoltán +36/70-363-7645. www. mariahaza.hu
Elváltakért és egyedül maradtakért
mutatnak be szentmisét minden hónap első keddjén 17 órakor, a budapest-belvárosi
Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Budapest, V. kerület, Március 15. tér 2.). A szentmise után tematikus
beszélgetésre hívják a résztvevőket.
Görögkatolikus Szent Liturgia libanoni Szent Charbel remete tiszteletére Budapesten, a Gazdagréti Szent Angyaloktemplomban (Budapest XI. kerület, Gazdagréti út 14.) a következő időpontokban:
március 22., kedd, április 22., péntek. A
maronita remete közbenjárását kérve,
ereklyés áldással a szertartást bemutatja
Kocsis Tamás dél-budai görögkatolikus
szervezőlelkész. A szertartások 18 órakor
kezdődnek, előtte fél órával lehetőség van
közös áhítaton részt venni a templomban,
illetve a sekrestyében szándékot felíratni.

A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út
141.) 2022. március 12-én 18 órától 15én 13 óráig Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata „A belső gyógyulásért”. IDŐPONTVÁLTOZÁS! Március 25-én 16 órától 27én 13 óráig nagyböjti lelkigyakorlat Dr.
Osztie Zoltán atyával. Elérhetőség: 06/26383-212, 06/30-466-0749
Bánatszelídítő. A halál közelségével és
a gyász fájdalmának terhével küzdőknek,
valamint a mindennapi veszteségeinken
való továbblépéshez szeretnénk segítséget nyújtani sorstárscsoportjainkban. A
Pasaréti Közösségi Ház I. emeleti terem
(Budapest, II. kerület, Pasaréti út 102., a
ferences templom bal oldalánál) kéthetente szerda délelőtt 10 órától 11.30-ig, a
Szent Anna Plébánia alsó hittantermében
(Aranyhal u. 1., a Batthyány téren, a
templom mögött) pedig kéthetente szerda
esténként 18 órától 19.30-ig. Időpont:
2022. március 30.; április 27.; május 11.,
25. Az együttléteket – segítő sorstársakkal – Tegzes Katalin sa nővér vezeti.
„Minden vég egy új kezdet” címmel
lelki napok a Szív Lelkiségi Központban,
Tahiban (2022 Tahi, Villasor 7-9. T: 06/26387-162.). Szeretettel hívunk és várunk
megfontolásra és elcsendesedésre mindenkit, akit megszomorít a gyász, megbénít a veszteség. Időpont: 2022. április 22én, pénteken 14 órától 24-én, vasárnap
14 óráig. Előzetes jelentkezés szükséges
a programvezetőnél, Tegzes Katalinnál:
tegzesk@ hotmail.com, 06/30-462-9272.
Hozza magával személyes holmiját, törülközőt, és jelezze, ha diétát kér! Megközelíthető: Volánbusz, Tahi – Hídfő mh., Bartók B. úton felfelé.

KILENCED
A budapesti Szent Rita-templomban
(Budapest, VIII. kerület, Kun utca 5.) február 3-ától lelkigyakorlat-sorozattal készülnek a szent május 22-ei ünnepére.
Szent Rita 15 éven át viselte homlokán
Jézus töviskoszorújának egy sebét, ezért
tisztelői 15 héten keresztül, minden csütörtökön (nagycsütörtök kivételével) imádsággal fordulnak a lehetetlen ügyek közbenjárójához. Ebben az évben a reggel 8
órakor kezdődő szentmiséket Fábry Kornél atya tartja, a nagykilenced mottója:
Eucharisztia és a Szentlélek. Mindenkit
szeretettel várnak. A szentmisék élőben is
követhetőek, illetve visszanézhetőek a
www.szentritatemplom.hu oldalon.

BESZÉLGETÉSSOROZAT
„Férfitalálkozók” címmel férfiaknak
szóló előadás- és beszélgetéssorozatot
indítottak a Pécsi Egyházmegye hét városában (Pécs, Mohács, Szekszárd, Paks,
Tamási, Dombóvár, Szigetvár) 2021. október 8., péntektől 2022. május 20., péntekig. A következő időpontok: 2022. március 18., 25. A találkozók kezdési időpontja 18 óra. Mindenkit szeretettel várnak, és
kérik, hogy a szervezés megkönnyítése
érdekében előzetesen feltétlenül regisztráljanak az alkalmakra. Bővebb információ: https://pecsiegyhazmegye.hu/aktualis

JEGYESISKOLA
Az idei keresztény jegyesiskola február 17-én kezdődött a Budapesti Katolikus
Egyetemi és Főiskolai Lelkészség szervezésében. Az alkalmak szerdánként, 18
órától Budapesten, a Magyar Szentek
templomában (Budapest, XI. ker., Magyar
Tudósok körútja 1.) vannak – az aktuális
járványügyi rendelkezések figyelembevételével, Écsy Gábor plébános jóváhagyásával. A tervezett program: március 16-án
Krúdy Tamás és Zsófia: A házasság testi
dimenziója – Szexualitás a házasság előtt
és a házasságban. Családtervezés (TCSmódszer). A gyermek Isten ajándéka.
Március. 23.: A házasság mindennapjai –
kiscsoportos feldolgozás tapasztalt házaspárokkal. Spiritualitás a házasságban.
Karrier – anyagiak – család. Mi és a rokonok. Március. 30.: Gyermeknevelés a
csábítások világában – kiscsoportos feldolgozás (ua.). Társadalmi hatások, melyek ránk is hatnak. Liberalizmus – rigorizmus (lazaság vagy szigor). Kommunikáció a családban. Április 6.: Ünnepek –
szimbólumok – dr. Pákozdi István plébános. A házasságkötés jelképei, szertartása. Felkészülés az esküvőre. Évfordulók,
jeles napok megülése a családban. A
résztvevők az elvégzett kurzusról igazolást kapnak. Jelentkezni Héray András

Kiadja a Magyar Kurír
Terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletág, előfizethető a kiadónál,
KATOLIKUS HETILAP a postán.
Nyomás: Virtuoz Kiadó és Nyomdaipari Kft. • Ügyvezető: Tolonics Gergely
ISSN 0133-1205
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG
ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA.
LAPZÁRTA: 2022. MÁRCIUS 11.

FELHÍVÁS
A győri Szent Imre-templom altemplomában lejártak az alábbi sírhelyek és urnahelyek:
Torma László és Torma Lászlóné
Mézes István és Mézes Istvánné
Grőber Géza és Grőber Gézáné
Józsa Sándor és Józsa Sándorné
Fratics Vilma
Simon János, Simon Jánosné,
Harmath Béla, Bedi Ernőné
Török Albert, Török Albertné,
Nagy József, Nagy Józsefné
lllés István, Illés Istvánné

lejárt 2021. május 7.
lejárt 2021. november 6.
lejárt 2021. november 6.
lejárt 2019. július 2.
lejárt 2019. december 12.

F. 23

lejárt 2021. december 4.

F. 24
F. 60

lejárt 2021. december 13.
lejárt 2021. január 5.

Amennyiben a tulajdonosok száz napon belül nem jelentkeznek a hirdetésre,
a sírhelyek a plébánia hatáskörébe kerülnek.

egyetemi lelkésznél lehet: egylelkbp@
gmail.com

Érdeklődni lehet:
Szent Imre Plébánia, 9024 Győr, Szent Imre út 35.
T.: 06-96/424-443

KÉPZÉS
A sümegi Ferences Akadémia hetedik
kurzusa betegség miatt elmaradt. Pótlása
2022. március 25-27. között lesz. Előadó:
dr. Raffay Ernő professzor, előadásának
címe „Mi az igazság a szabadkőművességgel kapcsolatban? (Jótékonysági egylet? Ördögi összeesküvés?)”, mindkettő
pénteken 16 órakor kezdődik. Ugyancsak
folytatódik a „Világnézetünk keresztény
alapjai” című elmélkedéssorozat is, így az
Akadémiának tudományos jellege mellett
lelkigyakorlatos szerepe is van. A résztvevők bekapcsolódnak a rendház és templom liturgikus életébe, a szentmisékbe és
a közös zsolozsma végzésébe. Az akadémiát a Sümegi Ferences Rendház (8330
Sümeg, Szent István tér 7.) üzemelteti a
kegytemplommal szomszédos kolostor
épületében. A kurzus résztvevői elismerő
oklevelet kapnak. Igény szerint szállásról
gondoskodunk. Jelentkezni a 06/20-8232430 mobilszámon, illetve az effataofm
@gmail.com címen lehetséges.

Kr. 179
Kr. 177
Kr. 75
F. 08
F. 81

TEMPLOMTORNYOK
+36 30 943 0543
– felújítás, generálkivitelezés
– homlokzatfestés
– ipari alpinista munkák
Korsós András építőmérnök
k-vonal kft ügyvezető
e-mail: info@kvonal.hu
Ahol más szédül, ott mi dolgozunk!

MEGHÍVÓ
Tavaszi családpasztorációs papi találkozó tart a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Családügyi Bizottsága, március 18-án, pénteken 10-16 óra között a
Katolikus Pedagógiai Intézetben (KaPI,
1068 Bp., Városligeti fasor 42.). A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezési határidő: 2022. 03. 11. Bővebb
információ: https://csaladegyhaz.hu
Kaszap István születésének 106. évfordulóján ünnepi szentmisét mutat be a
székesfehérvári Prohászka Ottokár-templomban (8000 Székesfehérvár, Kaszap
István u. 1.) március 25-én, pénteken 17
órakor Spányi Antal megyés püspök a város papságával, homíliát mond P. Koroknai Zoltán SJ viceposztulátor. A szentmise
után Kaszap István sírjához vonulnak,
hogy közösen imádkozzanak a szent életű kispap mielőbbi boldoggá avatásáért.A
főpásztor szeretettel hívja a kedves híveket, a Prohászka Imaszövetség tagjait, a
cserkészeket, hittanosokat és a ministránsokat is a kiemelkedő ünnepre.

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

ZÁRTSZÓRÁSOS TEMETÉS LEHETŐSÉGÉT KÍNÁLJA.
Temetőnk minden nap 8 – 18 óráig látogatható.

TANULMÁNYI NAP
A szerzetesek hangja – egy szinodális egyházért – Sapientia-nap Budapesten március 19-én, szombaton 09.30–
16.30 óra között a Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskolán, Auditorium Maximum (1052 Budapest, Piarista köz 1.).
Vendégelőadó: Nathalie Becquart XMCJ,
a Püspöki Szinódus altitkára, téma: A Ferenc pápa által meghirdetett, egyházunkat
megújító és a szerzeteseket is megszólító
szinódusi folyamat. Az egész napos konferencia nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várnak, illetve online is követhető
lesz. További információ: https://sapientia.hu/esemenyek

Urnairoda nyitvatartásD
HétfőWęO péntekLJ:WyO 16.30LJ
Telefon:1/203–8912(PDLOXUQDLURGD#V]JSKX

LELKI ADOPTÁLÁS
Lelki adoptálás ünnepélyes ígérettétele Pécsen a pálos templomban (7625
Pécs, Hunyadi út 70.) március 25-én, a 18
órakor kezdődő szentmise keretében. Főcelebráns: Bíró László püspök atya lesz.

PlébániaLiroda nyitvatartásD
Hétfőtől péntekig:WyO 16.30LJ
7HOHIRQ:1/203–8915(PDLOLURGD#V]JSKX

ZENE
Hangversenyek és passiójáték a
Ciszterci Szent Imre-templomban (Budapest, XI.ker., Villányi út 25.) 2022. március
27-én, vasárnap 15 órától, április 9-én,
szombaton 17 órától, április 10-én, vasárnap 125 órától. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Ciszterci
Szent Imre egyházközség. Adományokat
köszönettel fogadnak.

Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00
Hétköznap:7.00 és 17.00 Szombaton 7.00pV 18.00
Cím:1115 Budapest, Bartók Béla út 149.+RQODS: KWWSV]JSKX

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

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

Székely János püspök:
Isten nem távolról nézi
az emberiség fájdalmát.
A szívét érinti mindaz,
ami az emberrel történik

Szkaliczki Örs plébános köszöntése és méltatása után Székely János
imádsággal kezdte a nagyböjti elmélyülést, melyben bocsánatot kért a
világba teremtett harmónia tönkretételéért, könyörgött Ukrajnáért, a háború sújtotta emberekért, a vezetőkért és azért, hogy munkásai lehessünk Isten békéjének.
Az előadássorozat bevezetéseként
felidézte egy jezsuita atya és pökhendi, kötekedő egyetemista diákja
történetét. A fiú egyszer vita közben
megkérdezte a tanárától: „Meg fogom találni valaha az Istent?” A pap
dühösen ezt válaszolta neki: „Nem.
Te soha nem fogod megtalálni őt. Ő

gok és elektronok tánca, a férfi és a
nő szerelme.
Arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni, az életünket ajándékká
tegyük – hangsúlyozta a püspök. –
A nagyböjt egy út a keresztig elmenő szeretet felé, a bűnt és a halált legyőző élet titka felé.
Tóbiás könyve nem csupán a jótékonyságról és becsületességről ad
egyszerű és érthető üzenetet, és
nemcsak Tóbiás és Sára hálával és
imádsággal teli szép házasságáról
szól, hanem mélyebb üzenettel is bír
– tért rá az este témájára Székely János. – Tóbiás nevének jelentése: Isten
jó. Mégis olyan történeteket olvashatunk az ószövetségi könyvben, melyek felteszik a kérdést: valóban jó az
Isten? Az öregember egész életében
segített, mégis elkobozzák a vagyonát, a szülőföldjéről, az otthonából
menekülnie kell, meg is vakul. Sára,
a fiatal lány a vőlegényeit egymás
után elveszíti, ő pedig már az öngyilkosságra gondol. Valóban igaz,
hogy jó az Isten? Ma, amikor a Földünkön hat másodperceként egy
kisgyermek éhen hal, amikor évente
42 millió megfogant életet pusztítanak el az édesanya méhében, amikor
tőlünk pár száz kilométerre hullanak

kisfiút felakasztottak a rabok szeme
láttára étellopásért. A vékony, de
életerős gyermek sokáig vonaglott a
kötélen. Az egyik rab feljajdult: „Hol
van az Isten?” „Ott van abban a kisfiúban” – mondta a másik.
A keresztény teológia tanítása
szerint kétfajta rossz van a világban:
az erkölcsi és a fizikai rossz – magyarázta a püspök. Az előbbi az ember tudatos rossz döntéseiből fakad:
a háború, a gyűlölet, a szeretetlenség
a családban, az önzés.
A világ legfájóbb szenvedéseinek
oka maga az ember, és nem az Isten.
Kitiltjuk Istent a családból, iskolából,
közéletből, kultúrából, a gondolkodásunkból – csodálkozunk, hogy
omlik össze a világ?
Sokkal inkább azt kellene kérdeznünk, az ember hogyan tud ennyire
önző, vak és gonosz lenni?
Szabadnak teremtette Isten az
embert, hogy szerethessen. Ha egy
olyan világban élnénk, ahol nincs
szabadság, akkor semmi erkölcsi
rossz nem lenne, de jó sem: egy szikrányi öröm, játék, szerelem, odaadás, áldozatkészség, költészet sem.
Az ember attól boldog, ha szeret, ha
tud adni és befogadni, ha szabad –
hangsúlyozta.

titkokzatos kapu megnyílása. Székely János elmesélte egy betlehemi
emlékét egy szalézi testvér szép haláláról: békesség szállt le a kolostorra, úgy érezték akkor, az ég és a föld
összeért.
Tóbiás könyve három választ ad a
szenvedésre – tanított a püspök. –
Az első: Ne a miérteket kérdezd, hanem tedd a jót, és Isten megáldja az
életedet, általad szebb lesz a világ.
Egy ötgyermekes édesanya betegségének és halálának történetével támasztotta alá, mit ad, ha nem az eget
ostromoljuk. A „miértek” elhagyásá-

fog rád találni.” A fiatalember később rákos lett. Betegségében ostromolta az eget, mire eszébe jutott jezsuita tanárának egy tanórán elhangzó mondata: Az életben az
egyetlen igazán nagy tragédia az, ha
valaki nem szeretett soha, vagy nem
tudta kimondani másoknak, mennyire szereti őket.”
A diák elhatározta, hogy megpróbál így cselekedni, hiszen kevés ideje
van hátra. A legnehezebbel kezdte,
az édesapjával. Elmondta neki, milyen sok mindenért hálás, azért is,
hogy szereti az édesanyját. Büszke
rá… A mélyről fakadó szavak után
hosszan megölelték egymást, és fél
éjszaka beszélgettek. A fiú később elmondta jezsuita tanárának azt is,
hogy rájött: „Isten nem úgy segít,
hogy megoldja a problémáinkat, hanem úgy, hogy rávezet a szeretet útjára. Ő valóban rám talált.”
A szeretet a világ „alapanyaga”:
az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök
szeretetéből származik az atomma-

a bombák, emberek százezrei menekülnek, valóban jó az Isten és a világ,
amit alkotott? A szenvedés miértjei
hatalmas, nyugtalanító és fájó kiáltások.
Ha a világ véletlenül jött létre, és
az ember az evolúció tévedése, ha az
életünk a semmiből a semmibe tart,
ezek a kérdések fel sem merülnek,
hiszen a vak erőktől nem várható válasz. Az ember a lelke mélyén kiirthatatlanul sejti és érzi, hogy Isten létezik és jó, végtelenül tiszta. De akkor honnan van a rossz, a fájdalom?
A szenvedés kérdésére a legfőbb válasz Jézus keresztje.
Isten nem távolról nézi az emberiség fájdalmát. A szívét érinti mindaz, ami az emberrel történik. Magára
vette a történelem végtelen keresztútját. A végítélet bírájaként ezt
mondja: éheztem, szomjaztam, beteg
voltam, börtönben voltam, ruhátlan
voltam – Isten tehát együtt szenved
az emberrel. Székely János felidézte,
amikor Auschwitzban egy nyolcéves

De miért vannak betegségek, természeti katasztrófák? Miért alkotott
Isten ilyen világot? Az anyagi világ
nem a beteljesedés világa, hanem
mulandó, töredékes – magyarázta.
A földi élet egy út, nem végállapot, arra való, hogy tettek által szeretetté tegyük önmagunkat, megtanuljuk az önátadást, és a halál kapuján
át beléphessünk Isten gyönyörű világába.
A fizikai rossz oka, hogy az
anyag véges, esendő, mulandó. Az
atomfizikusok döbbenten jöttek rá a
20. század első felében, hogy az
anyagvilág nem úgy működik, mint
egy óramű. Ha mindent tudnánk róla, a következő pillanatot akkor sem
tudnánk megmondani. Az anyagnak is van egyfajta szabadsága, esetlegessége.
A fizikai rossz az Istenben élő ember számára nem lett volna tragédia,
az a bűnök miatt válik annyira fájdalmassá. A halál az Istennel harmóniában élő embernek átmenet, egy

val megtapasztalta a család, hogy Isten érezhető közelsége beborítja
őket. Az édesapa meggyőződött arról, hogy ezekre a kérdésekre csak
odaát kapunk választ, amikor Isten
szemével tudunk látni.
A 23. zsoltárban a bárányok nem
félnek éjjel sem, mert hallják a pásztorbot kopogását, érzik, ahogy az
megkocogtatja az oldalukat. Sokszor
nekünk is ilyen sötét utakon kell végigmennünk az életünkben, Isten
mégis sokszor ilyenkor van hozzánk
a legközelebb.
A mostani háborúnál is kereshetjük az okokat. De Tóbiás könyve arra
tanít, nem ezek megtalálása a fő feladatunk, hanem hogy segítsünk, Istenhez kiáltsunk, megtérjünk, és a
béke építői legyünk.
Tóbiás könyvének második válasza
a szenvedésre az, ahogyan Tóbiás és
Sára fájdalmas életútjait Isten összeköti, hogy egymás számára személyes szeretetének ajándékai legyenek. Ez minden házasságban így

Idén Székely János szombathelyi megyéspüspök a meghívott
előadója a budai Szent Imreplébánia Lépések a szeretet
ösvényén című nagyböjti, háromalkalmas lelkigyakorlatának, melyet kéthetente szerda
esténként tartanak. A püspök a
március 9-i első alkalmon a
Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium zsúfolásig megtelt
dísztermében Tóbiás könyvének Isten jóságáról szóló üzenetét fejtette ki.

van – hangsúlyozta a püspök. –
Minden házas ember véges, sebzett,
de tökéletlenségüket kipótolja a totális igen, a totális önátadás. A kenyérszaporítás példája is ezt mutatja: az öt kenyér és a két hal, amit a
gyermek Jézusnak adott, nevetségesen kevésnek bizonyult ötezer embernek. A házasság elején inkább az
fáj, milyen keveset kapok, később
az, milyen keveset tudok adni a másiknak. Ha ezt a keveset azonban
örömmel átadjuk egymásnak és jó
szívvel elfogadjuk, Jézus kezében
megsokszorozódik, és hatalmas gazdagsággá lesz – biztatott.
Egy férj a felesége halála után tanúságot tett a házasságukról – folytatta a püspök. – Elmondta, sokáig
éreztette a feleségével, hogy nem
egészen felel meg az elvárásainak. A
férj húsz éve házas volt már, amikor
egyszer majdnem megcsalta a feleségét. Megdöbbent, hogy a házasságát
képes lett volna meggyalázni ezzel a
bűnnel, ezért böjtölt, meggyónt. A
gyóntató atya Simone Weil egy mondatát idézte neki: Szeretni valakit azt
is jelenti, mint szeretni a távolságot,
ami tőle elválaszt.”
Attól kezdve a férj nem akarta
megváltoztatni a feleségét, nem tett
kellemetlen megjegyzéseket rá. A
házasságuk ekkor nyílt meg igazán.
A feleség alig volt túl az ötvenedik
születésnapján, amikor váratlanul
meghalt. Előtte néhány nappal azt
mondta a férjének: „Nem is gondoltam volna, hogy ötvenévesen még
ennyire foglak kívánni téged.” A feleség küldetése a házasságban, hogy
a férjének érzékenyen, érthetően jelezze, minek örül, mi fáj; a férjé pedig az, hogy a szerelem körforgásának beindító motorja legyen – biztatott a püspök.
Székely János a harmadik válaszra rátérve a pogány Jób történetét
hasonlította össze Tóbiás könyvével.
Mindkettő a szenvedésről szól, viszont ez utóbbiban Rafael angyal
alakjában
Isten belép a szenvedéstörténetbe
a megváltás előképeként. Belép a fájdalmas, véges, gyötrelmekkel teli
emberi világba, hogy betöltse az emberi szívet.
Székely János két történettel nyomatékosította ezt. Kanadában egy fiatalember, aki alkohollal és droggal
élt, kétségbeesésében kiáltott fel: Isten, van egy óriási problémám, és ez
a probléma én magam vagyok.” A
lelke mélyén hallotta a választ: „Van
egy megoldásom az életedre, és ez a
megoldás én magam vagyok.”
Egy házasságából menekülni akaró feleség pedig képes volt megváltozni. Az lett neki fontos, hogy a férjének boldogságot szerezzen kedvenc ételének elkészítésével, kedves
szavakkal, apró gesztusokkal. Ezáltal férje is megújult. Az asszony jobban megszerette a férjét, mint amikor hozzáment, túllendültek a mélyponton, mert Jézus belépett a házasságukba.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Lambert Attila
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Vidítsátok fel
a szomorú szemű gyerekeket!

HÍREK KÉPEKBEN
• A termálfürdőjéről is híres
Mezőkövesden a Szent István Katolikus Általános Iskola fenntartásában működik a nemrég felújított
Zsóry Katolikus Üdülő,
amely immár hét, saját fürdőszobás szobával és összesen húsz ággyal várja a vendégeket. Ternyák Csaba érsek március 8-án megáldotta a megújult épületet,
amely hamarosan fogadja
az első vendégeket.

Gebri Detti, az Aranyalma
Páros tagja hívott fel telefonon – olvasható Orosz Rita, a
Nyíregyházi Egyházmegye
cigánypasztorációs koordinátora beszámolójában. – Aho-

Az Aranyalma Páros azonnal szervezésbe kezdett, s tudtak szakítani ránk két napot.
Négy településen tartottak
foglalkozást a menekült családok gyermekeinek.

Azonban egyre erősebben
érződik, hogy dolog nélkül a
felnőtt, tanulás, elfoglaltság
nélkül a gyerek belesüpped a
szomorúságába, bánatoskodik
a helyzetén.
Dettinek és Zsoltinak köszönhetően még a szülők és
nagyszülők is fel tudtak oldódni egy kis időre.
„Egy órácska foglalkozás a
gyerekekkel, akik most az is-

gyan sokan mások, ő is azt
kérdezte, mivel, hogyan tudnak segíteni a menekülteknek.
Talán kicsit megütközött a
válaszomon: vannak önkéntesek, egyelőre elegendő a szálláshely, hála Istennek, adományok is érkeznek. Ti mást tudtok, és épp arra van szükség:
vidítsátok fel a szomorú szemű gyerekeket!

Szamosszegen, Nábrádon,
Máriapócson és Hodászon
csupa cigány család kapott
menedéket. Én magam mindegyik helyen rácsodálkoztam
arra a fáradhatatlan szeretetre, amellyel a befogadók körülölelik ezeket a családokat –
írja Orosz Rita. – Amit csak lehet, biztosítanak számukra.
Ez a sok-sok adakozónak is
köszönhető.

kolából is kimaradnak, egy
beszélgetés a felnőttekkel csodát tehet. Bizonytalanság, reménytelenség közepette minden jó szó számít! Gyertek,
ajándékozzátok az időtöket, a
tudásotokat! Mindenki tud segíteni valamivel!” – biztat
mindenkit Orosz Rita.
Szöveg és kép: Orosz Rita
Forrás: Nyíregyházi
Egyházmegye

Cigány családok kaptak menedéket négy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen: Szamosszegen, Nábrádon,
Máriapócson és Hodászon. Az Ukrajnából menekült családok gyermekei számára az Aranyalma Páros tartott
foglalkozásokat.

• Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét március 7-én Boldog
Apor Vilmos püspök tiszteletére a győri Nagyboldogasszonyszékesegyházban. A főpásztorral koncelebrált Böcskei Győző,
a székesegyház plébánosa, valamint a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő
Intézet elöljárói, Kálmán Imre
prefektus és Bognár István spirituális. A szentmisén a győri
szeminárium papnövendékei
végeztek liturgikus szolgálatot.
• A kolibaszentelés szertartását nagyböjt első péntekjén
végzik a görögkatolikusok. A
március 4-i böjti liturgiát a
debreceni főszékesegyházban Seszták István főhelynök
végezte.

Ukrajnai háború

Barátságos focimeccsre készül
a Fradi és a Szeged-Csanád
A címvédő, 32-szeres magyar bajnok, 23-szoros Magyar
Kupa-győztes Ferencváros játékosainak kezdeményezésére március 26-án, szombaton 15 óra 30-kor barátságos labdarúgó-mérkőzést játszik a fővárosi alakulat a
Szeged-Csanád GA csapatával a szegedi Szent Gellért
Fórumban. A találkozó célja, hogy a játékosok a sport
eszközével is segítsék a humanitárius katasztrófa érintettjeit.
A csapatok az orosz–ukrán
háború borzalmai elől menekülő, bajba jutott családoknak
ajánlották fel a Szeged-Csanád GA–Ferencváros TC barátságos labdarúgó-mérkőzés

Ferencvárost a Szent Gellért
Fórumban fogadhatjuk. Szurkolóink számára is különlegesnek ígérkezik a mérkőzés,
reméljük, hogy minél többen
kilátogatnak majd. Ezt a ran-

bevételét. A találkozóra megvásárolt jegyek mellett adománygyűjtő dobozokban is elhelyezhető a támogatási öszszeg, amely a szponzorok felajánlásaival egészülhet ki. A
bevételt a játékosok és a Szeged-Csanádi Egyházmegyei
Karitász önkéntesei juttatják
el az érintettekhez.
Óriási dolog, hogy Magyarország legnagyobb klubját, a

gos eseményt arra használjuk
fel, hogy segítsünk a bajba jutott kárpátaljai magyarokon.
Az eredmény másodlagos
lesz, a jótékonysági akció a lényeg – mondta Adem Kapic, a
Szeged-Csanád GA sportigazgatója.
*
A Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász munkatársai
a háború kirobbanását követő-

en rögtön segítséget nyújtottak az Ukrajnából érkező menekülteknek. Az egyházmegye Zöldfás Lelkigyakorlatos
Házában mintegy százhúsz,
otthonukat elhagyni kényszerülő kárpátaljai magyarnak
biztosít összkomfortos szállást. Egészségügyi ellátásukról
orvos gondoskodik, a háború
okozta trauma feldolgozásában pedig pszichológustól
kapnak támogatást, de teológusok és hitoktatók is segítenek. Külön ﬁgyelmet fordítanak a kismamák
és a gyermekek
ellátására. A menekültek hivatalos ügyeinek intézésében jogász,
tolmács, illetve
idegenrendészeti
munkatárs segít.
Hogyan járulhatunk hozzá a
Szent-Gellért Fórumban rendezendő barátságos
találkozón a menekültek megsegítéséhez? A mérkőzésre szóló
jegyek megvásárlásával (VIP
Gold 15.000 Ft, VIP Bronz 4000
Ft, „C” szektor 2000 Ft, kapu
mögötti lelátó 1000 Ft) vagy a
stadion emeletein elhelyezett
gyűjtődobozokba tett adományokkal, illetve szponzori támogatással.
Forrás és fotó:
Szeged-Csanádi
Egyházmegye

2025-ös szentév

Pályázatot hirdettek
a logó elkészítésére
A jubileumot szervező Új Evangelizáció
Pápai Tanácsa május 20-ig nyílt pályázatot hirdetett egyének és csoportok részére, hogy elkészítsék a szentév hivatalos jelképét. A téma: A remény zarándokai.
Február
22-től
május 20-ig mindenki előtt nyitva áll a
lehetőség, hogy beküldje a 2025-ös
szentév hivatalos logójának tervét. Ez a
kép szerepel majd
minden papír-, műanyag- és textilkiadványon, kisebb-nagyobb tárgyakon,
amelyek a jubileummal kapcsolatosak.
Fontos tehát a megfelelő logó kiválasztása, hiszen ez fejezi
ki a szentév lényegét és lelki tartalmát, teológiai értelmét – fejtette ki Rino Fisichella érsek, a vatikáni dikasztérium elnöke.
A pályázatban olyan logó, márka, mottó
megalkotását kérik, mely egyszerű és könnyen
érthető, eredeti és eddig még sehol nem szerepelt. Fontos kitétel, hogy könnyen alkalmazható legyen a különböző nyomdai méretekhez, illetve a digitális felületekre is. Felhasználható legyen fekete-fehér változatban, felis-

merhető és jellegzetes. Lényeges elvárás, hogy
a logó elemei összhangban álljanak a szentév
teológiai üzenetével, vagyis a reménnyel. Ez a
vizuális jelkép az Egyház üzenetének egyetemességét közvetíti, másfelől a modern világ

különféle lelki szükségleteit, amelyekre a remény témáján keresztül ebben az üzenetben
választ találunk.
A pályaműveket, amelyeket a pályázók május 20-ig digitálisan feltölthetnek a szentév hivatalos honlapjára, májusban bizottság fogja
elbírálni.
Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News

