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Örömet sugárzó
papokra
van szükség!
Apor Vilmos püspök ünnepe
Győrben
Az „istenadta pásztorra” emlékeztek, őt
ünnepelték május 23-án Győrben, a Nagyboldogasszony-székesegyházban bemutatott szentmisén. Ez a nap Boldog Apor
Vilmos liturgikus emléknapja. Az ünneplőket meglepetés várta a szentmise főcelebránsa és szónoka személyében, aki nem
más volt, mint az április 18-án, húsvéthétfőn püspökké szentelt Fekete Szabolcs
Benedek.
Fekete Szabolcs Benedek szentbeszéde elején felidézte azt a napot, mikor először hallott
Boldog Apor Vilmos haláláról. Még gyerek
volt, április 4-e volt éppen, és nagyszüleinek
mesélt az ünnepségről, fehér ingben, piros
nyakkendőben. Nagyszülei pedig válaszul elmesélték neki, hogyan dúlták fel falujukat a
„felszabadítók”, és azt is, mi történt Győr
püspökével 1945 húsvétján, április első napjaiban.
(Folytatás a 3. oldalon)

Hogyan lehet sikeres
az integráció?
Ukrajnai tanulók
a Patronában
5. oldal

Mennyire sodródunk
a korral?
Időszerű kérdések
a máriabesnyői
családkongresszuson
8. oldal

A Szűzanya különös
szeretete népünk iránt

Jézus legyen
a házasságunk középpontja

A Nyíregyházi Egyházmegye első zarándoklata
Máriapócson

Krisztus karjával öleljem át a társamat,
akkor is, ha undok velem

Első alkalommal hívott egyházmegyei zarándoklatra Máriapócsra a Nyíregyházi Egyházmegye. Május 28-án a Szent Liturgia szónoka Erdő Péter bíboros,
prímás volt. Sok száz zarándoknak mutatkozott be az egyházmegye az oktatás-nevelés, szociális szféra minden területét átfogó intézményhálózata.

Sebző kapcsolatok
A boldogság nyomában
a Sapientia
Családteológiai
Intézetének
szakembereivel
11. oldal

Fotó: Ács Tamás

pasztorális helynök fogalmazott: „Hazahívtunk, hiszen Máriapócs nekünk
az otthonunk. Nagycsaládi találkozót
tartottunk, ahol helye van a közös
imádságnak, a közös étkezésnek, ahol
megkérdezzük egymástól, mi történt
veled az elmúlt időszakban.”
A parókiák együtt érkeztek, legelőször a Pócsi Mária kegyképét köszöntötték. A székesegyház körül nagy sokaság várakozott szentgyónásra. A fő-

Jézus a házasságunk középpontja címmel lelkigyakorlatot tartanak
június 27. és 30. között Máriabesnyőn, az ötgyermekes házaspár, Gregor Gábor és Gregor Ágnes, valamint Ruskó Norbert kerekegyházi plébános vezetésével. A rendezvény mottója: „De akik az Úrban bíznak, új
erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok” (Iz 40,31). Ágival, Gáborral és Norbert atyával beszélgettünk.

Ruskó Norbert
kerekegyházi plébános
és a Gregor házaspár
vezetésével tartanak
lelkigyakorlatot
Máriabesnyőn
– A Jézus a házasságunk középpontja-lelkigyakorlatot 2017 óta tartják.
A mostani már a tizenhatodik alkalom lesz. Kitől származik az ötlet?
Giotto Padovában

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területét lefedő Nyíregyházi Egyházmegye a magyarországi görögkatolikusság fontos központja, a lakosság tizenhárom százaléka,
2 2 0 2 3 mintegy nyolcvanezer fő tartozik a görögkatolikus egyházhoz. Az egyházmegye szolgáló
szeretettel van jelen az élet
minden területén. Első búcsújuk egész napos együttlétre
hívott. Ahogy Szabó Tamás
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Titus Brandsma, a béke embere
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téren már állt a tábori oltár, a Családvár és az Emmánuel Ház háromszögében, az „egyházmegye utcájában” az
intézmények sátrai rendezkedtek be,
hívtak találkozásra.
Az egyházmegye 2015-ben történt
megalapítása óta nagy intézményhálózatot építettek fel. Szocska Ábel püspök
szerint az Egyháznak feladata van az
emberek felé, gondja kell hogy legyen a
rászorultakra.
(Folytatás a 3. oldalon)

Gregor Gábor és Ágnes (egyszerre): A Szentlélektől.
– A sugalmazást kinek adta a harmadik isteni személy?
G. Á.: Az indíttatást Gábor kapta. Negyvenkét éve vagyunk házasok, huszonöt éven keresztül sokat kínlódtunk egymással. Hívő keresztény családként éltünk, de rengeteg gonddal küszködtünk.
– A sok gond azt jelentette, hogy rendszeresen veszekedtek?
(Folytatás a 9. oldalon)
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A lázadó imája és Isten igazsága
A Szentatya tizedik alkalommal tartotta katekézisét az
öregkorról május 18-án délelőtt. Jób alakját állította a
hívők szeme elé, aki kemény megpróbáltatást szenvedett,
a fájdalmából fakadó őszinte lázadó imájára, kitartó
várakozására azonban Isten válaszolt, és igazságot
szolgáltatott neki. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.
Kedves testvéreim, jó napot
kívánok!
A hallott bibliai szakasszal
[Jób 42,1–6.12.16] zárul Jób
könyve, az egyetemes irodalom egyik gyöngyszeme. Az
öregkorról szóló katekéziseink során találkozunk Jóbbal:
a hit tanújaként találkozunk
vele, aki nem fogad el „karikatúrát” Istenről, hanem kiáltva lázad a rossz ellen, míg Isten nem válaszol és nem fedi
fel arcát. Isten végül, mint
mindig, meglepő módon válaszol: megmutatja Jóbnak dicsőségét, anélkül azonban,
hogy összezúzná őt, ellenkezőleg, a legnagyobb gyengédséggel, ahogy Isten mindig teszi: gyengéden! Jól kell olvasnunk e könyv lapjait, előítéletek és közhelyek nélkül, hogy
megérthessük Jób kiáltásának
erejét. Jót tesz nekünk, ha beiratkozunk az ő iskolájába,
hogy legyőzzük a moralizmus
kísértését, amikor a mindent
elvesztő ember fájdalmából
fakadó elkeseredéssel és csüggedéssel találkozunk.
A könyv befejező részében
– emlékszünk a történetre,
Jób, aki mindent elveszít, amije volt az életben, elveszíti vagyonát, elveszíti családját, elveszíti a fiát, elveszíti az
egészségét is, és magába roskadva beszélget három barátjával, majd egy negyedikkel,
akik meglátogatják: ez a történet – és ebben a ma hallott
szakaszban, a könyv befejező
részében, amikor Isten végre
megszólal (Jóbnak ez a párbeszéde a barátaival olyan, mint
út ahhoz a pillanathoz, hogy
Isten megszólaljon), Jób dicséretéről van szó, mert megértette Isten gyengédségének titkát, mely hallgatása mögött
rejtőzött.

Isten megdorgálja Jób barátait, akik azt képzelték, hogy
mindent tudnak, hogy ismerik Istent és a fájdalmat, és eljöttek, hogy megvigasztalják
Jóbot, végül pedig előzetes sémáikkal ítélkeztek felette. Isten óvjon bennünket ettől a
képmutató és elbizakodott pietizmustól!
Isten őrizzen attól a moralizáló, az előírásokon lovagló
vallásosságától, amely elbizakodottságot szül, farizeizmushoz és képmutatáshoz vezet!
Az Úr így fejezi ki magát
velük kapcsolatban. Így szól
az Úr [egyikükhöz]: „Fölgerjedt haragom ellened és két
barátod ellen, mert nem az
igazságot mondtátok rólam,
mint Jób, az én szolgám.” Ezt
mondja az Úr Jób barátainak.
„Jób, az én szolgám imádkozzék értetek! Mert tekintettel
akarok rá lenni, s nem akarlak
benneteket megszégyeníteni,
amiért nem az igazságot
mondtátok rólam, mint Jób, az
én szolgám” (Jób 42,7–8). Isten
kijelentése meglep bennünket,
hiszen olvastuk Jób heves tiltakozásának lapjait, melyek
megijesztettek bennünket. Mégis – mondja az Úr – Jób jól
beszélt, akkor is, amikor dühös volt, sőt haragudott Istenre, de jól beszélt, mert nem
volt hajlandó elfogadni, hogy
Isten „üldöző ellenség”.
Isten valami más. Isten kétszer annyit ad vissza jutalmul
Jóbnak minden vagyonából,
miután megkérte, hogy imádkozzon rossz barátaiért.
A hitbeli megtérés fordulópontja Jób kirohanásának
csúcspontján következik be,
amikor így szól: „Tudom jól, él
ügyem szószólója, ő lép majd
föl utoljára a földön. Hogyha
fölébredek, maga mellé állít,

Digitális könyvbemutató keretében ismerhették meg az érdeklődők az Ószövetségi szómutató szótárt május
25-én Budapesten, a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban.

és meglátom még testemből az
Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az
nem lesz majd idegen” (Jób
19,25–27). Gyönyörű ez a szöveg! Händel zseniális oratóriumának, a Messiásnak a vége jut
eszembe, amikor az ünnepélyesen felhangzó alleluja után
a szoprán szólam lassan ezt a
részt énekli: „Tudom, hogy
Megváltóm él”, békésen, nyugodtan éneklik. És így, Jób fájdalma és öröme után az Úr
hangja valami más. „Tudom,
hogy Megváltóm él”: ez gyönyörű! Így is értelmezhetjük:
„Istenem, tudom, hogy te nem
az üldözőm vagy. Az én Istenem eljön, és igazságot szolgáltat nekem.” Ez az egyszerű
hit Isten feltámasztásában, az
egyszerű hit Jézus Krisztusban, az egyszerű hit abban,
hogy az Úr mindig vár ránk és
el fog jönni.
Jób könyvének példázata
drámaian és példásan mutatja
be, ami az életben ténylegesen
megtörténik. Vagyis hogy egy
személyt, egy családot vagy
egy népet túl nehéz megpróbáltatások érnek, az emberi
kicsinységhez és törékenységhez képest aránytalan megpróbáltatások. Az életben ez
gyakran előfordul. Ahogy
mondani szokás: „Szegény
embert még az ág is húzza.”
Vannak emberek, akiket anynyi, de annyi baj ér, hogy az

tényleg túlzottnak és igazságtalannak tűnik. Sok ilyen ember van!
Mindannyian
ismerünk
ilyen embereket. Megdöbbentett minket a kiáltásuk, de az
is gyakran megesett, hogy
csodálattal néztük csöndes hitük és szeretetük állhatatosságát. Gondolok itt súlyosan fogyatékos gyermekek szüleire,
vagy tartós betegségben szenvedőkre és mellettük lévő családtagjaikra… A helyzetet
nemegyszer súlyosbítja az
anyagiak szűkössége.
Úgy tűnik, a történelem bizonyos pontjain ezek a terhek
egymásra halmozódnak. Ez
történt az elmúlt években a
koronavírus-világjárvánnyal,
és ez történik most az ukrajnai
háborúval.
Megokolhatjuk-e ezeket a
„túlzásokat” mint a természet
és a történelem felsőbbrendű
racionalitását? Megáldhatjuke őket vallásilag mint jogos
választ az áldozatok bűneire,
akik megérdemelték azokat?
Nem, nem tehetjük! Az áldozatnak van egyfajta joga arra,
hogy tiltakozzon a rossz misztériuma ellen, és ezt a jogot Isten mindenkinek megadja, sőt
végeredményben ő maga az,
aki ösztönöz rá. Vannak emberek, akik odajönnek hozzám, és azt mondják: „De
atyám, én lázadtam Isten ellen, mert van ez a problé-

mám…” Tudnod kell, kedvesem, a tiltakozás az ima egyik
módja! Amikor ezt teszed…
Amikor a gyerekek, a fiatalok
lázadnak szüleik ellen, akkor
ezzel a figyelmüket akarják
magukra vonni, és azt kérik,
hogy törődjenek velük. Ha
bánt valami, ha fájdalom van
a szívedben, és tiltakozni lenne kedved, akkor tiltakozz, Isten ellen is! Isten meghallgat
téged, Isten Atya, Isten nem
ijed meg tiltakozó imánktól,
nem! Isten megérti.
Légy szabad, légy szabad
az imádságban, ne zárd imádat előre tervezett sémákba!
Az imádságnak ilyennek
kell lennie, spontánnak,
ahogy a gyermek beszél az
apjával: a gyermek mindent
elmond neki, amit szeretne,
mert tudja, hogy az apja megérti őt. Isten „csendje” a dráma első pillanatában ezt jelenti. Isten nem bújik el a szembenézés elől, de kezdetben engedi, hogy Jób szabad folyást
engedjen tiltakozásának. Isten
meghallgatja. Talán néha el
kellene tanulnunk Istentől ezt
a tiszteletet és gyengédséget.
És Istennek nem tetszik az az
enciklopédia – nevezzük így-,
mely Jób barátainak a magyarázatait, elgondolásait tartalmazza. Az meddő szószaporítás, mely nem helyes: az a vallásosság, amely mindent megmagyaráz, de a szív hideg marad. Istennek ez nem tetszik.
Jób tiltakozása, Jób hallgatása
jobban tetszik neki.
Jób hitvallása – mely éppen
az ő Istenhez, egy felsőbb
igazságszolgáltatáshoz való
szüntelen fellebezéséből fakad
– a végén egy mondhatni
misztikus tapasztalattal egészül ki, amely azt mondatja
vele: „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban
saját szememmel láttalak”
(Jób 42,5).
Hány ember van, hányan
vannak közülünk, akik egy-egy
rossz élmény, sötét tapasztalat
után előrelépnek, és jobban ismerik Istent, mint korábban!

És mi is elmondhatjuk,
mint Jób: „Csak hallomásból
ismertelek, de most már láttalak, mert találkoztam veled.”
Ez a tanúságtétel különösen
hiteles, ha az idős ember a
maga fokozatos törékenységében és veszteségében felvállalja. Az öregek sok mindent láttak már az életben! Látták az
emberek ígéreteinek ingatagságát is. A törvény emberei, a
tudomány emberei, sőt a vallás emberei is, akik összekeverik az üldözőt az áldozattal, és
ez utóbbira hárítják a teljes felelősséget saját fájdalmáért.
Tévednek!
Azok az öregek, akik megtalálják e tanúságtétel útját –
mely a veszteség miatti neheztelést Isten ígéretének állhatatos várásává változtatja –, ezek
az öregek pótolhatatlan helyőrséget jelentenek a közösség
számára a rossz túlzott megjelentésével való szembenézésben. A Megfeszített felé forduló hívők tekintete pontosan ezt
tanulja meg. Tanuljuk meg mi
is megannyi nagyapától és
nagymamától, megannyi idős
embertől, akik Máriához hasonlóan egyesítik – olykor
szívszorító – imájukat Isten Fiának imájával, aki a kereszten
az Atyára bízza magát.
Nézzünk az idősekre, nézzünk az öregekre, a kis öregasszonyokra; nézzünk rájuk
szeretettel, nézzünk az ő személyes tapasztalataikra!
Sokat szenvedtek életükben, sokat tanultak az életben,
sok mindenen mentek keresztül, de végül béke van a szívükben, egy mondhatni misztikus béke, az Istennel való találkozás békéje, mellyel elmondhatják: „Csak hallomásból ismertelek, de most már
láttak téged szemeim.” Ezek
az öregek Isten kereszten függő Fiának békességére hasonlítanak, aki az Atyára bízza
magát.
Fordította:
Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican News

mutatóban arámi nyelven
is lehet keresni – a szerk.) is
gazdag nyelv.
A digitális könyvbemutatón Babits Antal, az Ószövetségi szómutató szótár szerkesztője többek között elmondta, hogy a munkafolyamat során különösen nehéz feladat
hárult a szakmai csoportra a nemzetközi tudományos fordítói közvélemény által is vitatott bibliai szavak,
szövegrészek magyarra fordításánál.
Nagy bölcsességgel kellett eljárni
a több mint ezerötszáz ószövetségi
hapax legomenon (egyszer előforduló szó) esetében, ezeket ugyanis a
fordításnál nincs mivel egybevetni.
Karasszon István hebraista szaklektor aláhúzta, hogy a javíthatóság
révén a héber lexikográfia korábbi
problémája (a kiadások tudományos
értelemben vett elévülése az évtizedek során) így áthidalható.
A digitális könyvbemutatón Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat
főtitkára arról beszélt, hogy az Ószövetségi szómutató szótár a Bibliához való hozzáférés demokratizálódásának
jeles példája, és hozzátette: a héber
Szentírás megismerése alázatra int és
hálára késztet.
A rendezvényen elhangzott, hogy
folyamatban van a Biblia ökumenikus fordítása.

Elérhető az ószövetségi szómutató

A Babits Antal bibliakutató, vallástörténész vezetésével működő
szakmai csoport hat éven át tartó
munkájának gyümölcseként elérhetővé vált digitális formában az Ószövetségi szómutató szótár.
A Magyar Bibliatársulat honlapján
ingyenesen hozzáférhető szómutató
(konkordancia) minden magyar bibliafordításra alkalmazható, a héber
eredeti szöveg alapján készült
(https://bibliatanulmanyozas.bibliatarsul
at.hu/oszovetsegiszomutato), a tudományos munkát segítő, de a csupán az
Ószövetség iránt érdeklődő „laikus”
számára is jól használható. A keresett
szavak jelentése (szinonimákkal)
mellett az adott szó előfordulási helyét, helyeit is megmutatja a szótár.
Az online megjelenés a frissítésre
is nyitott. A szerkesztők külön kérik
e-mailek formájában a jobbító szándékú észrevételeket, megjegyzéseket,
felvetéseket a korrekcióra, így maradhat korszerű a szómutató a tudományos közvélemény számára is.
A Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) Könyvtár és Információs Köz-

pontjában megtartott
könyvbemutatón beszédet mondott Freund
Tamás, az MTA elnöke;
Székely János szombathelyi megyéspüspök,
Steinbach József református püspök és Frölich Róbert országos főrabbi, valamint Pecsuk
Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára; Karasszon István hebraista szaklektor (Károli Gáspár Református
Egyetem) és Babits Antal, a szómutatót megvalósító projekt vezetője.
A rendezvényen közreműködött Klenyán
Csaba Liszt-díjas klarinétművész.
Freund Tamás, az MTA elnöke
méltatta az „egyedülálló, tudományos és kultúrtörténeti jelentőségű”
hiánypótló munkát, amely az Ószövetséget – annak eredeti szövegét – a
nagyközönség, a fiatalok számára is
közel hozza.
Az MTA elnöke elmondta: az
Ószövetségi szómutató szótár annak
is példája, hogy a hit és a tudomány
nem egymást kizáró, hanem komp-

lementer, egymást kiegészítő területek.
Székely János szombathelyi megyéspüspök is arról beszélt, hogy a
szómutató révén az eredeti héber
szöveggel, szavakkal való találkozás
közel vezet mindenkit a Biblia „életerős, kristálytiszta üzenetéhez”.
Ezt példákkal is alátámasztotta a
főpásztor. Többek között elmondta,
hogy Jeremiás próféta meghívástörténetében az „Úr igéje szólt hozzám”

kifejezésben a héber
„dabar” ige eseményt, dolgot is jelent, így magyarra lefordíthatatlan; szó
szerinti ez lenne:
„történt hozzám az
Úr igéje”. Isten teremtő, izzó igéje mintegy behatolt a próféta életébe – magyarázta Székely János.
Steinbach József
református püspök
hangsúlyozta: a bibliaolvasás egész emberségünket
megmozgatja, hat az érzelmeinkre, az értelmünkre, az akaratunkra, hogy Isten dicsőségére és az emberek javára éljünk.
A református püspök a MEÖT
(Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa) elnökeként is köszönetet
mondott az online kiadvány létrehozóinak a nagyszabású munkáért.
Frölich Róbert országos főrabbi
rámutatott a szó mint a nyelv legkisebb, még értelmes egységének jelentőségére, valamint arra, hogy a
héber és az arameus (a digitális szó-

Körössy László
Fotó: Lambert Attila
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Örömet sugárzó papokra van szükség!
Apor Vilmos püspök ünnepe Győrben
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően Apor Vilmos
első püspöki körleveléből idézett a szónok: A lelkekért való
munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy,
hogy »mindenkinek mindene« legyen, teszi a papi életet
széppé és minden áldozatra
képessé.”
Mindenkinek mindenévé
lenni: ettől szép a papi élet –
fordult a jelen lévő számos
paptestvéréhez a püspök. –
Mindenkinek mindenévé lenni? Mindannyian így indultunk neki. Aztán van úgy,
hogy az idő múlásával visszaveszünk dolgokat a Jóisten kezéből. Emlékeztek a szentelés-

kor érzett nagy lelkesedésre és
szeretetre? A papi élet sok
örömet rejt. De az örömet keresni kell – figyelmeztetett Fekete Szabolcs. – Az örömnek
ez az alaptermészete. Keresni

kell, nem arra várni, hogy
majd ránk talál. Bele van rejtve életünkbe az öröm, a Jóisten így alkotta a papi életet.
Vannak nehéz időszakok, a mi
életünkben is, de a Jóisten

egyetlen olyan napot sem enged, melybe ne rejtene valami
szépet, valami örömet.
Boldog Apor Vilmos olyan
gyönyörű életet élt! Mi sem
tudunk építkezni, ha meg vagyunk savanyodva. Olyan papokra van szükség, akikről
sugárzik az öröm!
Most csöndet tartunk, és
hívjuk a Lelket, hogy segítsen
minket megújulni és megújítani a föld színét – mondta végül a szombathelyi segédpüspök, ismét a lelkipásztorokat
megszólítva. – Jó rátok nézni.
Piros nyakkendő helyett piros
stólában vagyunk együtt.
A Győri Egyházmegye piros stólát viselő papsága
együtt mutatta be a legszen-

tebb áldozatot az egyházmegye vértanú püspökének példájára tekintve és emlékezve.
A szentmise végén a püspökök és a papok Boldog
Apor Vilmos sírjához vonultak. Ott könyörgések hangzottak el a vértanú püspök közbenjárását kérve jó papokért,
új papi hivatásokért, önzetlen
segítőkészségért a rászorulók
felé, az ifjúságért, a békéért,
jóakaratú és bölcs vezetőkért.
Az ünnep a Veres András
megyéspüspök által elmondott imádsággal zárult:
„Mindenható örök Isten! A
Te szolgád, Boldog Vilmos
püspök életében szeretettel
hajolt le a szegényekhez, és
bátran kiállt az igazságtalan-

ság áldozatainak védelmében.
Életének hősies feláldozásával
megvédte a rábízottakat a testi, lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság
koronáját. Kérünk, Istenünk,
add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai
egyházadnak, az igazság védelmében bátran kiálljunk,
embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.
Ámen.”
Az ünnepi szentmise zenei
szolgálatát a Brenner János
Hittudományi Főiskola énekkara látta el, Horváth Csaba
papnövendék vezényletével.
Borsodi Henrietta
Fotó: Ács Tamás

A Szűzanya különös szeretete népünk iránt
A Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklata Máriapócson
(Folytatás az 1. oldalról)
Hatvan intézményével a
szociális szférában és az oktatás-nevelésben való jelenlét az
emberek megszólításának, elérésének fontos eszköze, útja.
A Nyíregyházi Egyházmegye szerepet vállal tizenhat intézménnyel az oktatás-nevelésben, jelen van bölcsődétől a
középiskoláig, meghatározó
vállalása van a gyermekvédelemben, tizenkét lakásotthont,
kétszáznegyven fős nevelőszülői hálózatot tart fenn, foglalkozik a fogyatékkal élőkkel,
hajléktalanokkal, idősotthonok tartoznak gondoskodásukba, valamint szerepet vállalnak iskolákkal, tanodákkal
a cigánypasztorációban.
A zarándoknapot megelőzően a fiatalokat is összehívta
az egyházmegye. Imaesttel és
éjszakai, a Boldogságok útján
járt zarándoklattal készültek a
másnapi búcsúra.
A máriapócsi búcsú paraklisszal kezdődött. A Szent Liturgiát Szocska Ábel püspök
és Erdő Péter bíboros, prímás
mutatta be, s részt vett az egyházmegye papsága. A szónok
Erdő Péter bíboros, prímás
volt.
A főpásztor szentbeszéde
elején elmondta: „Nagy örömmel fogadtam, amikor Szocska Ábel püspök úr meghívott
a Nyíregyházi Egyházmegye
zarándoklatára,
nemzeti
kegyhelyünkre, Máriapócsra.
Amikor 2006-ban Püspöki
Konferenciánk két híres magyar búcsújáró helyet nemzeti
szentéllyé avatott, elsősorban
azt fontoltuk meg, hogy ezek
országos jelentőségű kegyhelyek, hiszen az egész országból járnak ide, sőt határaikon
túlról is. De Máriapócs esetében ennek a nemzeti jellegnek
még egy külön történelmi oka
is van. Hiszen a pócsi kegyképhez, a Szűzanya közbenjáró segítségéhez kapcsolták a
régiek hazánk felszabadulásának nagy eseményeit, a török
uralom alóli szabadulást hozó
győzelmeket. A korabeli magyarság méltán látta ebben a
nagy történelmi fordulatban
Szűz Máriának mint a Magyarok Nagyasszonyának gondoskodó szeretetét. Bár a

kegykép eredetijét az uralkodó annyira tisztelte, hogy
Bécsbe vitette és a Stephansdomban állította fel, az itteni
másolat is könnyezni kezdett.
A Szűzanya kimutatta különös szeretetét népünk iránt.
A mostani időkben alkalmunk van elgondolkodni az
emberiség és a népek történelméről – folytatta a bíboros.
Ha néhány éve csak a békés
építés és gyarapodás kötötte le
a figyelmünket, most a szomszédunkban zajló háború árnyékolja be életünket. Híreket
hallunk súlyos pusztulásról,
halottakról, gyűlöletről, népek, kultúrák, hajdani kiváló
tudósok, művészek nevének
eltörléséről. Nap mint nap találkozunk a gazdasági nehézségekkel. Félve kérdezzük,
mennyit is ér a pénzünk, vagy
hogyan alakulnak az árak és a
bérek. De sokszor úgy is érezzük, hogy a nagyvilág, a hatalmasok nem értenek meg bennünket vagy nem törődnek
velünk. És ebben a bizonytalanságban mégis segítő szeretettel fogadjuk a hozzánk érkező menekülteket vagy a közelünkben élő rászorulókat. A
görögkatolikus Nyíregyházi
Egyházmegye, de az egyes parókiák is és persze sok más katolikus közösség és szervezet,
így a Karitász vagy a Máltaiak
hatékony segítséget nyújtanak
a rászorulóknak. Magam is tapasztaltam, hogy nem csupán
anyagi támogatásról van szó,

hanem együttérző, keresztény
szeretetről.
4. A mostani helyzet alkalom és felhívás számunkra.
Felhívás a bizalomra az isteni
Gondviselésben és Szűz Mária anyai közbenjárásában. A
tavasszal Ferenc pápa felhívására felajánlottuk Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária
Szeplőtelen Szívének. Meggyőződésünk, hogy ezzel is
bekapcsolódtunk a fatimai
Szűzanya kérésének teljesítésébe. Mi Budapesten ezt a felajánlást a Szent István-bazilikában végeztük el a Szent
Jobb előtt. Nemzetünknek ez
a legszentebb ereklyéje arra
emlékeztet minket, hogy a
történelmi hagyomány szerint Szent István király koronáját, vagyis országunkat és

népünket a Boldogságos Szűz
Máriának ajánlotta fel. Ő minden nemzet édesanyja, de
hisszük és bízunk benne,
hogy ránk különösen is gondja van. Ezt mutatta meg történelmünk nehéz óraiban. Különösen a törökkel vívott felszabadító harcok idején. Mikor már úgy tűnt, hogy népünknek emberileg semmi reménye nincs a fennmaradásra, akkor egyszerre szelíden
kiderült az ég, és lepésről lépésre azon vettük észre magunkat, hogy újra élünk, újra
szabadabban lélegzünk, és
nyelvünk, kultúránk, hitünk
újra otthonra talál.
De a pócsi Szűzanya nemcsak az egész nép sorsának
nagy eseményeiben segítőnk
és pártfogónk, hanem a mi

személyes életünk mindennapi dolgaiban is – tette hozzá
Erdő Péter. – Itt, a pócsi kegyoltár előtt eskettem meg az
ikertestvéremet. Késői házasságkötés volt az. Felesége
görögkatolikus volt. De az esküvőtől fogva mindkettőjük
élete hitben, szeretetben és
mondhatom, hogy boldogan
telt, pedig súlyos betegség terhét viselték. Ma már egyikük
sincs közöttünk. De végig
érezték a Szűzanya erősítő,
szeretetet sugárzó gondoskodását. Ilyen reményt ad nekünk ma is a máriapócsi búcsú, ilyen bizalommal kérjük
most is a Boldogságos Szűz
Máriának, Magyarok Nagyasszonyának és a Keresztények Segítségének közbenjárását egyéni éltünk és egész
népünk számára – zárta a beszédét a bíboros.
Találkozásokban gazdag
napot töltöttek együtt a Nyíregyházi Egyházmegye hívei,
akik nagy számban vettek

részt ezen az első alkalommal
rendezett búcsún.
Az egyházmegye utcájában
Bodnár-Szabó Ildikó, a Nyíregyházi Egyházmegye Szociális Irodájának irodavezetője
kalauzolásában megismerhettük az egyházmegye szociális
intézményeit, melyek az ember életének minden területére elérnek: fogyatékkal élők és
pszichiátriai betegek ellátása,
tanyagondnoki szolgálat, házi
segítségnyújtás, idősgondozás, gyermekvédelem lakásotthonokkal és nevelőszülői
hálózattal, tanodák tartoznak
irányításuk alá.
Közben a színpadon bemutatkoztak óvodák, iskolák művészeti csoportjai, sőt, a Szent
II. János Pál Pápa Idősotthon
lakói is előadtak egy táncos
koreográfiát.
A búcsú napját a Csík Zenekar koncertje zárta.
Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita
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LITURGIA

Várjuk és hívjuk a Vigasztalót

Az Eucharisztia ünneplése (131.)

Jn 14,15–16.23b–26
Mostani élethelyzetünkben több minden
is elszomorítja az ember szívét: háborúk,
járvány, gazdasági és szociális nehézségek,
bizonytalanságok, kudarcok. Megfogalmazódik bennünk a vágy, hogy gyógyírt találjunk erre a szomorúságra. Ferenc pápa egy
alkalommal arra hívta fel a figyelmet, hogy
senki sem képes megvigasztalni önmagát.
Mindig szükségünk van tehát valakire, aki
megvigasztal minket. Végső soron Isten az,
aki igazi vigaszt nyújt nekünk, és arra hív,
hogy mi is merjük vállalni a vigasztalás
szolgálatát (vö. 2Kor 1,3–4).
Jézus ebben a rövid szentírási szakaszban (Jn 14,15–16.23b–26) kétszer is Vigasztalónak nevezi a Szentlelket (Jn
14,16.26). Pünkösd ünnepére készülve érdemes elgondolkodnunk azon, hogy miként vigasztal meg bennünket az Úr Lelke. A Mester a Szentlelket az igazság Lelkének hívja (Jn 14,17). Vagyis a Szentlélek
egyrészt azáltal vigasztal, hogy rámutat
arra, kik vagyunk, és ki az életünk igazsága. A Lélek tudatosítja bennünk, hogy
mindannyian Isten gyermekei és egymásnak testvérei vagyunk (vö. Róm 8,16). Ő
mutatja meg azt is, hogy Jézus Krisztus
által szeretett és szabaddá tett emberek
vagyunk, s hogy ettől az isteni szeretettől
senki és semmi nem szakíthat el minket
(vö. Róm 8,35–39). A Szentlélek erősíti
meg bennünk azt a bizonyosságot, hogy
Jézus Krisztus a létünk igazsága és egyetlen állandója, akire az életünket építhetjük (vö. Jn 14,6).

Az Úr megígéri, hogy a Szentlélek
örökre a tanítványokkal marad (Jn 14,16).
Ez egybecseng a feltámadt Jézus szavaival, aki biztosítja az apostolokat arról,
hogy velük marad a világ végezetéig (vö.
Mt 28,20). A Szentlélek tehát azáltal is vigasztal, hogy a szívünkbe írja az örömöt:
Isten sohasem hagy magunkra minket. Ő
mindig a velünk lévő Isten marad, aki közel van minden teremtményéhez, különösen az emberhez. Jelenléte, velünk léte
igazi vigasz a magány, a betegség és a bizonytalanság óráiban is.
A Szentlélek, akit az Atya küld el nekünk Jézus nevében, végül azáltal is vigasztaló, hogy tanít és emlékezetet bennünket az Úr tanítására (Jn 14,26). A Lélek által írták le a szent írók Isten szavát a
Szentírásban. A Szentlélek az, akinek vezetése alatt nemzedékről nemzedékre hűségesen adja át Isten írásba foglalt szavát az
Egyház. A Lélek az, aki által Isten megszólal a Biblia lapjain keresztül. S ő az, aki
segít minket abban, hogy a Szentírást olvasva benne Istennel találkozzunk, és
megőrizzük, szívünkbe véssük az Úr szavát.
Reményt adó örömhír tehát tudnunk,
hogy nem a szomorúságé és a fájdalomé,
hanem Istené az utolsó szó. Hívjuk és kérjük bátran s gyakran a pünkösdi Lelket,
hogy megpróbáltatásainkban vigasztaljon
meg minket, és a tőle jövő vigasznak mi is
továbbadói lehessünk!
Nyúl Viktor

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A Szent Liturgiáról (75.)

Jézus Krisztus megtestesülésében Isten meglátogatta az ő népét (vö. Gal 4,4–5; Mk 1,1.11; Lk
1,55.68). Szentlelke esküvel megerősített kiárasztása által velünk maradt (vö. Mt 28,20; ApCsel 1,8;
2,43–47; Lk 1,73; 24,53), és válaszul az Úr tanítására
és életére való emlékezés gyanánt népe is nála maradt: „Ezek mindnyájan állhatatosan, egy szívvellélekkel kitartottak az imádkozásban az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt.” (ApCsel 1,14; vö. Jn 1,39b) Illetve: „Ők pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és
az imádságokban (…). Naponta egy szívvel-lélekkel ott voltak a templomban, házanként végezték
a kenyérszegést, örvendezve és a szív tisztaságával vették magukhoz az eledelt. Dicsérték Istent,
és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponta növelte az üdvözülendők számát.” (ApCsel
2,42.46–47)
Az Eucharisztia Isten látogatásának és könyörületességének szentsége (vö. Lk 1,78), amely egyúttal az
egység jele, a szeretet köteléke, az egyetértés jelké-

pe. Az Eucharisztia ünneplésében emlékezünk
„Urunk, Jézus Krisztus oly nagy fenségére és oly
kiváló szeretetére, aki szeretett lelkét a mi üdvösségünk váltságául és testét táplálékul adta nekünk.” (Tridenti Zsinat, 13. ülés: Határozat a legszentebb Oltáriszentségről, 8. fejezet, DH 1649)
Az úrnapi körmenet során énekelt evangéliumi
kantikum a fent elmondottak alapján mély eucharisztikus tanítással bír: „Én vagyok az élő kenyér,
amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. ” (Jn 6,51) Az imaórák liturgiájának reggeli dicséretében énekelt antifóna
fényében Jézus Krisztus az éltető táplálék, aki az
üdvösség Szarvaként megszabadít ellenségeinktől,
kivezet a sötétségből, valamint a halál árnyékából,
hogy félelemmentesen, szentségben és igazságban
szolgáljunk neki. A kantikum antifónája, ahogyan
a kantikum maga is, nemcsak azt tárja fel, hogy ki
Jézus, hanem azt is, hogy milyen kegyelmi és
egyúttal áldozati ajándékot ad nekünk (vö. Jn 4,10;
Jel 21,6; Iz 53,5–6.12).
Sztankó Attila

A HÉT SZENTJE

Szent Jacques Berthieu
Június 8.
Egy
közép-franciaországi
kisvárosban született, szülei
egyszerű gazdálkodók voltak.
Gyermekkora munkával és tanulással telt. Hatan voltak testvérek, nővére korai halála miatt
ő lett a legidősebb.
A szemináriumot SaintFlourban végezte, 1864-ben
szentelték pappá. Roannes
Saint Marybe helyezték plébánosnak, ahol kilenc évig szolgált.
Ez idő során feléledt benne a
vágy, hogy távoli vidékeken
hirdesse az evangéliumot. Személyes lelki fejlődése érdekében
elvégezte a Szent Ignác-i lelkigyakorlatot. Így lassan megérlelődött benne a jezsuita misszionáriusi hivatás. Harmincöt éves korában, 1873-ban lépett be a Jézus Társaságába. Két
évvel később már Madagaszkár felé hajózott,
amelynek két kis szigete francia fennhatóság alatt
állt. Az első időszak nagyon nehéz volt számára.
Bár igyekezett beilleszkedni a helyiek közé, tanulta
a nyelvüket, hasznavehetetlennek érezte magát.
„Kitartóan várom az időt, amikor Isten kegyelméből végre tenni tudok valamit” – mondta. Ő és két
másik jezsuita, illetve két nővér alkotta a missziót.
1881-ben a világi hatóságok bezárták a francia
missziót, és Jacques atyát áthelyezték a főszigetre,
Ambohimandrosóba. Az első francia–hova (madagaszkári) háború miatt el kellett hagynia szolgálati
helyét. 1886-tól ő vezette az eldugott ambositrai
missziót, majd a fővároshoz közel eső Anjozorofadyba helyezték. A második francia–hova háború újabb költözésre kényszerítette. Mindenben képes volt tanúságot tenni. Nagy tisztelettel viseltetett mindenki iránt, ugyanakkor határozottan kiállt
a keresztény értékek mellett, amikor valamit összeegyeztethetetlennek tartott azokkal, legyen szó a
helyi szokásokról vagy az európaiak visszaéléseiről. „Isten jól tudja, mennyire szeretem a szülőföldemet – mondta –, de megadta azt a kegyelmet,
hogy még jobban szeressem ezt a műveletlen vidé-

A második antifóna első verse a zsoltáGörögkatolikus Egyházunk Lázár
szombatjával befejezi a nagyböjti szent ros lelkületét mutatja be: „Hittem s azért
időszakot, és a virágvasárnappal megkez- szólottam, de igen megaláztattam” (Zsolt
di a nagyhetet, Urunk szenvedésének he- 115,1). A zsoltár többi részében azonban
tét. Erre a szombatra a böjti színű liturgi- már a hálaadás és az Istenbe vetett mérkus ruhákat ragyogó fehérre cseréljük, hetetlen bizalom jelenik meg. Bizony, Jémert Lázár feltámasztásának eseménye zus földi életének végső szakaszában is
már az életen és a halálon uralkodó Krisz- megaláztatások következnek. De nem értus feltámadását vetíti elénk. Aztán vasár- heti semmi baj azzal a bizalommal, hogy
naptól még az eddiginél is összeszedet- „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk
tebben igyekszünk összpontosítani azok- 23,46). És így bennünket sem! Aztán vára az „értünk, emberekért és a mi üdvös- ratlan fordulat következik, a második anségünkért” végbement üdvtörténeti ese- tifóna második versében ugyanis a legtelményekre, melyeket liturgiánk segítségé- jesebb hálaadás gondolata jelenik meg:
„Mit adjak vissza az Úrnak mindazokért,
vel teljes mélységükben átélhetünk.
Virágvasárnapra a liturgikonunk saját miket nekem adott? (Zsolt 115,3). Ha Jéantifónákat ír elő a Szent Liturgiában. Ter- zussal előre tekintünk, akkor tudjuk, a
mészetesen ezek is zsoltárversekből lettek legnagyobb hálát a megváltásunkért kell
összeválogatva. Ha nagyobb távlatból te- mondanunk. A refrénben még csak kérkintjük őket, bennünk van mindaz, ami az jük: „Üdvözíts minket, Isten fia, ki a vemértünk szenvedésére érkező Úr Jézusra is hére felültél, énekelünk néked, alleluja,
alleluja, alleluja”, de tudhatjuk a virágvaérvényes: szenvedés, bizalom, hála.
Az első antifóna első verse így szól: sárnapi esemény értelmét és célját. Azt,
„Szeretem, mert az Úr meghallgatta kö- hogy megváltásunkra érkezett Jézus.
A harmadik antifóna pedig egyetemes
nyörgésem szavát” (Zsolt 114,1). A zsoltárosnak az Isten iránti szeretete árad ebből hálaadásra szólít fel: „Adjatok hálát az
a zsoltárversből (mint ahogy az egész Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő irzsoltár is az ő egyéni hálaadása). Szereti galmassága” (Zsolt 117,1). Tudhatjuk,
Istent, aki nem vetette meg könyörgését. hogy Isten nem tud másmilyen lenni,
Mi is így szerethetjük őt, mert bennünket mint irgalmas. És ezért hálaadás jár neki.
is meghallgat. Egyúttal példa is számunkIvancsó István
ra Jézus: sokat és sokszor imádkozott a
mennyei Atyához, aki mindig meghallgatta őt. Így van
JÚNIUS 5., PÜNKÖSDVASÁRNAP (Szent Boez akkor is, ha az első antifóna második versében már nifác püspök és vértanú, Fatima, Regináld) – Vigilia
félelmetes kép tárul elé is, mise: Ter 11,1–9 (A helyet, ahol az Úr összezavarta az
mielénk is: „Körülvettek en- egész föld nyelvét, Bábelnek nevezik.) vagy Kiv 19,3–
gem a halál gyötrelmei, és a 8a.16–20b (Az Úr leszállt a Sínai–hegyre, az egész nép
pokol veszedelmei elértek előtt.) vagy Ez 37,1–14 (Ti, kiszáradt csontvázak, éltető
engem” (Zsolt 114,3). Igaz, leheletet adok belétek, és megelevenedtek.) vagy Joel 3,1–
még csak virágvasárnap 5 (Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet
van, amikor Jézus ünnepé- azokban a napokban.) – Róm 8,22–27 (A Szentlélek kö- Ho 98 – ÉE 127, Ho 101 – ÉE 570, Ho 102 – ÉE 128.
JÚNIUS 6., HÉTFŐ – Boldogságos Szűz Mária,
lyesen bevonul Jeruzsálem- nyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fobe, de ez éppen a szenvedé- hászkodással.) – Jn 7,37–39 (Az élő víz folyama a Szent- az Egyház anyja emléknapja (Évközi 10. hét, Szent
seinek helyét jelenti. Az ün- lélek!) – Ünnepi mise: ApCsel 2,1–11 (Mindannyiukat Norbert püspök, Cintia) – Ter 3,9–15.20 v. ApCsel
neplő tömegben pedig – eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni.) – 1,12–14 – Jn 19,25–27 – Zsolozsma: II. zsoltárhét.
ahogyan az ikonokon meg- 1Kor 12,3b–7.12–13 (Mi mindannyian egy Lélekben
JÚNIUS 7., KEDD (Róbert, Fülöp diakónus,
festik – szamárháton ülve egy testté lettünk keresztségünk által.) vagy Róm 8,8– Grácia) – 1Kir 17,7–16 – Mt 5,13–16.
félrefordítja a fejét. Lelki 17 (Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten, ﬁai.) – Jn
JÚNIUS 8., SZERDA – Prágai Szent Ágnes szűz
szemeivel már látja a rá váró 20,19–23 (Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én
emléknapja vagy Boldog Sándor István emléknapja
is
titeket.
Vegyétek
a
Szentlelket!)
vagy
Jn
14,15–
szenvedéseket, s ezek közepette is mindig hűséges akar 16.23b–26 (A Szentlélek megtanít titeket mindenre, amit (Medárd, Helga) – 1Kir 18,20–39 – Mt 5,17–19.
JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK – A MI URUNK,
mondtam nektek.) – Énekrend: Ho 98 – ÉE 567, 418,
maradni az Atyához.

A hét liturgiája
C év

ket, ahol alig tudok néhány lelket megnyerni az Úrnak. A
munkám gyümölcse kétséges és
alig látható. De mit számít mindez? Isten megadja a növekedést, amikor eljön az ideje.”
Szolgálatához az imából merített erőt – munkatársai mindig
térdepelve találtak rá a templomban vagy a szobájában.
1895-ben kitört a Menalamba
(„piros kendős”) felkelés – a helyi lakosság fellázadt a francia elnyomás és közvetve a keresztény befolyás ellen. Berthieu próbálta biztonságba helyezni a
misszióban élőket, de a helyi
francia ezredes megtagadta tőlük a védelmet, bosszúból, amiért Jacques atya korábban megfedte erkölcstelen viselkedése és a helyiekkel való bánásmódja miatt. A keresztények kis
csoportját Jacques atya maga vezette el a fővárosig.
Ő egy protestáns barátja falusi házában talált menedéket.
A lázadók 1896 elején érték el a falut. Többek
mellett Jacques Berthieu-t is foglyul ejtették, letépték róla a reverendát, és elvették tőle a feszületet,
mondván, „ezzel az amulettel vezette félre az embereket”. Vezetőjük felajánlotta neki: ha megtagadja a keresztény hitet, tanácsadójává nevezi ki, de ő
visszautasította. Egy machetével fejbe vágták, súlyosan megsebesült. Ezután a főváros felé indultak
a foglyokkal. Az egyik lázadó egy szennyvízzel átitatott kendővel beközözte Jacques atya homlokát,
és kigúnyolta: „Íme, az európaiak királya!”
Menetelés közben Jacques atya igyekezett tartani a lelket a többi fogolyban. Voltak közöttük olyanok is, akik még meg sem voltak keresztelve. Ő
mindenkiért imádkozott, és biztatta sorstársait,
hogy legyenek erősek és bízzanak Jézusban.
Körülbelül ötven kilométerre jártak a fővárostól, amikor a lázadók úgy döntöttek, kivégzik.
Többen lőttek rá egyszerre, de kétszer is elvétették.
Harmadjára nem hibáztak. Testét a folyóba dobták, amely soha nem került elő.
L. K.

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP ÜNNEPE
(Szent Efrém diakónus és egyháztanító, Előd, Annamária, Pelágia) – Iz 52,13–53,12 vagy Zsid 10,11–
23 – Lk 22,14–20.
JÚNIUS 10., PÉNTEK (Margit, Diána, Gréta) –
1Kir 19,9a 11–16 – Mt 5,27–32.
JÚNIUS 11., SZOMBAT – Szent Barnabás apostol emléknapja (Barna, Barabás) – ApCsel 11,21b–
26; 13,1–3 – Mt 10,7–13.
JÚNIUS 12., SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA (Évközi 11. vasárnap, Villő, Adelaida) –
Péld 8,22–31 (Isten öröktől fogva tervei szolgálatára rendelte a Bölcsességet, mielőtt még bármit alkotott.) – Róm
5,1–5 (A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt
szívünkbe az Isten szeretete.) – Jn 16,12–15 (A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek.) – Énekrend: Ho 105
– ÉE 572, 418, Ho 105 – ÉE 131, Ho 104 – ÉE 574, Ho
274 – ÉE 361.
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A háború kitörése óta
ukrajnai gyerekek tanulnak a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban. Hogyan tudott
befogadni az iskola ukrán és orosz nyelvű diákokat? Mit adnak, és hetetlenül sokat segít, rajtuk
mit kapnak itt a vendé- keresztül jelentős állami tágek és a vendéglátók? mogatást is kapunk.”
Ezekre a kérdésekre ke„Nagyon erős volt
restük a választ.

Hogyan lehet sikeres az integráció?
Ukrajnai tanulók a Patronában

„Befogadtak, van
munkám, jó itt, de
nem látom a kiutat”
(Egy édesapa Beregszászról)

a befogadókészség”

„Segítünk
a vendégtanulóknak
és családjuknak”
(Rubovszky Rita főigazgató)
„Ezek az emberek úgy érzik, hogy teljesen szétesett
minden, ami az életüket jelentette, és egyáltalán nem bíznak abban, hogy otthon biztonságban fel tudják nevelni a
gyerekeiket. Megroppant a
biztonságérzetük. Itt, ahol befogadásra találtak, elképzelhetőnek tartják a jövőjüket, és
magas hőfokon beszélnek az
ország vendégszeretetéről” –
mondja Rubovszky Rita, a
Patrona Hungariae Óvoda,
Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója, aki
átfogó képet ad a hozzájuk
került menekültek helyzetéről. Az alsó tagozattól a gimnáziumig jelenleg huszonhárom ukrajnai diák tanul a
Patronában, az óvodába pedig
kilenc gyermeket fogadtak be.
Kárpátaljáról és Ukrajna belső
részeiből is érkeztek gyerekek.
Egy részük a szülőkkel vagy
az egyik szülővel – az édesanyával – jött át a határon, de
vannak olyanok is, és nekik a
legnehezebb, akiket a szüleik
egyedül indítottak útnak otthonról, így jutottak el az intézménybe.
Nyelvi szempontból is hasonlóan változatos a kép: sokak számára az ukrán és az
orosz volt az oktatás nyelve,
kisebb azok száma, akik otthon és az iskolában is magyarul beszéltek. A Patrona
igyekszik teljes körű gondoskodást nyújtani nekik. A diákokat fejlesztik, tanítják, emellett pedig segítséget nyújtanak a családoknak a lakhatásban, a foglalkoztatásban és a
mindennapi életvitelben is.
Az Ukrajnából érkezettek támogatásába több önkéntes is
bekapcsolódott. Egy váci tanárnő korrepetálást tart, egy
önkéntes magyarul tanítja a
gyerekeket. Egy galéria művészetterápiával segíti a traumák feldolgozását. Nyárra
nyelvtanfolyamot szervezünk
a szülőknek, a gyerekeket pedig táboroztatjuk” – ismerteti
a helyzetet az iskolaközpont
intézményvezetője.
„A kezdeti bukdácsolás
után megtaláltuk a professzionális segítségnyújtás útját. Bár
a tömeges jelentkezés már
megállt, még mindig vannak
újonnan érkezők. Akik közel
három hónapja nálunk vannak, azok az állami és a civil
összefogásnak köszönhetően
biztonságra találtak itt. Minket is meglepett az emberekből áradó mérhetetlen jószívűség. Meg tudtuk oldani a
családok lakhatását is. A hozzánk érkezők ugyanis mindenféle tartalék nélkül kerültek Magyarországra, és semmilyen kapcsolódási pontjuk
nem volt. Kint dolgozó önkéntesek, magyarországi plébánosok révén találtak meg
bennünket. A Szent Erzsébet
Karitász Központ és az Ökumenikus Segélyszervezet hi-

(Gilicze Zoltán,
az általános iskola igazgatója)
Az általános iskolában hét
Ukrajnából érkezett gyerek tanul, különböző osztályokban.
„Nem akartunk gyűjtőosztályt. Az iskolában nem menekültcsoport van, hanem új tanulók érkeztek egyes osztályokba. Ez így szép” – kezdi
beszámolóját Gilicze Zoltán.
A gyerekek beilleszkedtek az
osztályaikba, az udvaron is az
osztálytársaikkal játszanak.
Az igazgató meghatódva mesél a szülők összefogásáról.
„A hamvazószerdai misén indult el a történet. Megemlítettük, hogy befogadunk családokat, és nyitottságot kértünk
mindenkitől. A szülők és a
gyerekek részéről is nagyon
erős volt a befogadókészség.
Amint megérkezett egy vendég kisgyerek, névtelen adományok sokasága várta. A
harmadikos fiam is a legszebb
táskáját választotta ki a Donyeck környékéről idekerült
új osztálytársának, és együtt
elmentünk tornacipőt, pulóvert venni neki. A családjaink
igazi krisztusi utat mutatnak,
a befogadás hangulata kezdettől fogva töretlen.”
A tanítók értékes munkát
tudnak végezni, az első hét
lendülete ma is tart. A vendég
gyerekek lemaradása jelentős,
ezért általában alsóbb osztályba kerültek. „Ma már a fejlesztésre is tudunk koncentrálni, a tanítóink heti hat óra
külön foglalkozást tartanak
nekik. A tanulás mellett a közösséghez kapcsolódásra is lehetőségük van az ukrajnai
gyerekeknek, hiszen a tanulóink szívesen hívják el az osztálytársukat vasárnapi ebédre,
zsúrra, kirándulásra, és a közös játszóterezés is rendszeres.”

„Nem mernek örülni”
(Valaczka András,
a gimnázium igazgatója)
A gimnáziumba jelenleg öt
ukrán tanuló jár. Volt, akiknek a nyelvi nehézségek miatt
az iskola azt javasolta, hogy
lépjenek visszább egy osztálylyal, így kerültek be az oktatásba. Néhány ukrán tanuló
fenn tudta tartani a kapcsolatot a saját iskolájával, és részt
vesz az ottani online oktatásban. Ők otthon bizonyítványt
fognak kapni, és nem vész el
az évük.
A kapcsolatból mindenki
profitál. A tanítás menete nálunk továbbra is a megszokott
rendet követi, nem hátráltatja
az órai munkát az, hogy más
anyanyelvű tanulók is ülnek a
padokban. Az iskola működőképes módszereket talált arra,
hogy a vendégek is be tudjanak kapcsolódni a tanulásba.
Az órán laptopot használnak,
a legegyszerűbb segítséget –
minden gyengéje ellenére – a
Google-fordító jelenti. Van lehetőség tolmácsolásra is, a
kétnyelvűek segítik a csak ukránul beszélőket, és egy önkéntes koordinátor is bekapcsolódik a munkába. Az isko-

gyon erős, és keveset adnak,
nemhogy felvinnék a pénzt,
még levonják. Most átmegy
másik munkára” – mesél Veronika az életükről.

lánk sok kiscsoportos lehetőséget kínál a vendégtanulóknak, délelőtt és délután is külön fejlesztést tartunk nekik –
avat be az iskolai élet hétköznapjaiba Valaczka András.
Úgy fogalmaz: „tanítva tanulunk”, a magyar lányok magyaráznak, segítenek a vendégeknek, és ez őket is inspirálja. „A »bábeli nyelvzavarnak«
sok hozadéka is van. A lányaink nagyon élvezik, figyelik a
tolmácsolást, és mivel a vendégeink elég jól tudnak angolul, a mi tanulóink ezen a
nyelven beszélgetnek velük.
Mindenkit fejleszt ez a nyelvi
sokszínűség. A vendégek hihetetlen gyorsasággal tanulnak magyarul. Akik az elsők
között érkeztek, azok szinte
már folyékonyan beszélnek,
rájuk ragad a tudás a mindennapi környezetükben. Ha a
nyáron tovább gyarapodik a
nyelvtudásuk, jövőre teljes értékű évet végezhetnek” – mutatja be a kilátásokat az igazgató.
Valaczka András szerint
ebben a helyzetben az ideiglenesség a legnehezebb. „Az érkezők az iskolaév más-más
pontján kapcsolódnak be az
oktatásba. Igyekszünk a legjobbat kihozni a tragikus
helyzetből. Látjuk, hogy az átmenetiség megbénítja őket,
nagyon nehéz nekik, hogy
nem tudnak hosszú távra tervezni. Egy részük legszívesebben mielőbb hazamenne”
– mondja.
De most teljes szívvel itt
vannak, és lelkesen kapcsolódnak be az iskola életébe. A
patronás lányok nagyon kedvesek és vendégszeretőek,
minden jóba igyekeznek bevonni a vendégeket, akik részt
vettek már az osztályukkal kiránduláson, projektnapon, lelkigyakorlaton is. A legutóbb
színdarabot mutattak be a
patronás diákok, a vendégek
érdeklődve, szívesen nézték
az előadást. Valaczka András
azonban rámutat: „Ezek a fiatalok érzelmi hullámzást élnek meg. Amikor belerázódnának az új helyzetbe, és kezdenék kicsit jól érezni magukat, mintha kigyulladna bennük egy lámpa, és hirtelen
összeugrik a gyomruk: Apa a
fronton, hetek óta nem tudok
róla. Holnap utazunk, megyünk tovább. Sok minden
nyugtalanítja őket. Amikor
feloldódnának, belefeledkeznének kicsit az életükbe, egy

belső hang azt mondja, nem
szabad itt jól éreznem magam, hiszen a családom, az
országom a háborúban van.”

Egy a harmincból
(Tanítók a befogadásról)
Pethő Csilla, Veress Katalin
és Vass Veronika alsós tanítók.
Mindhármuk osztályában tanulnak Ukrajnából érkezett
gyerekek. A tanítók fontosnak
tartották, hogy az osztályukban beszéljenek a gyerekekkel
az ukrajnai háborúról. „A szülők gyakran nem is gondolják,
mennyi mindent felcsíp a gyerek az otthoni beszélgetésekből, a tévében, rádióban hallott információkból. A többségükben sok kérdés gyűlt öszsze ezzel a témával kapcsolatban. Voltak, akik megijedtek,
és nagyon közelinek érezték a
szomszédban kitört háborút.
A mi osztályunkba különösen
begyűrűzött ez az érzés, mert
egy kárpátaljai osztálytárssal
közösen éltük át a családja kimenekítését” – mutatja be az
előzményeket Veress Katalin
harmadikos
osztályfőnök.
Rögtön felmerült a gyerekekben a kérdés, hogy „mi mivel
tudunk segíteni”. Kezdetben
azért imádkoztak, hogy bölcs
döntést hozzanak a vezetők,
miután pedig az iskola vállalást tett, a tanítók felkészítették a tanulókat a befogadásra.
„Amikor kiderült, hogy a mi
osztályunkba is érkezik egy
ukrajnai kisfiú, a gyerekek
üdvrivalgással fogadták a bejelentést.” Így került közéjük a
tizenegy éves, orosz anyanyelvű Dmitrij. Egy kárpátaljai
kislány tolmácsol neki. Matematikából magas szinten van,
differenciáltan tanítják, szépen halad. De az írás-olvasáshoz még a betűket is tanulnia
kellett. Már mond magyar
mondatokat, az anyák napi
műsorban magyarul énekelt
és együtt szavalt a többiekkel.
Vass Veronika elsős tanító,
az ő osztályába került Angelina. „A gyerekek nagy szeretettel fogadták, rögtön megölelték, másnap ajándékokat
hoztak neki. Két hónapja van
köztünk, ma már ugyanolyan
tagja az osztályközösségnek,
mint a szeptember óta itt lévő
gyerekek” – mondja a tanítónő. Angelina megtalálta a helyét a többiek között, és jól halad a tanulásban is. Kezdetben
gondot okozott neki, hogy otthon alig pár hónapot járt isko-

lába. Télen szénhiány miatt
zárták be az intézményt, aztán
jött a covidjárvány. A kislány
így még csak az a betűnél tartott. Képesség- és készségfejlesztésben vesz részt, megszokta a munkát, már szépen
figyel, szorgalmasan tanul.
Pethő Csilla első osztályába
is érkezett egy vendégdiák.
„Ő kárpátaljai magyar, semmiben sincs lemaradva a mieinktől. Csendes, visszahúzódó
kisfiú, reménykedünk, hogy
idővel feloldódik. Könnyíti a
helyzetét, hogy a szüleivel
együtt van itt. A családja
azonban nagyon szemérmes,
ha segítség elfogadásáról van
szó, szeretnének mihamarabb
a saját lábukra állni.”
A három tanítónő úgy látja,
jó úton halad a vendég gyerekek iskolai élete. „Sikerült
megteremteni számukra, ami
az érzelmi stabilitáshoz, a biztonságérzethez
szükséges.
Megvan a felszerelésük, minden, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy helyt tudjanak állni.
Vannak rosszabb napjaik, hiszen nagyszülők, édesapák,
testvérek maradtak otthon, és
nekik együtt kell élniük ennek
fájdalmával. De amikor önfeledten együtt játszanak az udvaron a többiekkel, akkor
megnyugodhatunk. Ilyenkor
látjuk, hogy elértük: gyerekek
tudnak lenni.”

„Mindenütt jó,
de otthon jobb…”
(Szabó Veronika
ötödikes tanuló)
Az ötödikes Veronika és
családja új életet kezd Budapesten. Egy kelet-ukrajnai faluból jöttek, mindkét szülő talált itt munkát. A három kisebb gyerek a Patronában tanul. „Két bátyám nincs velünk, a huszonnyolc éves Németben van, a huszonegy éves
pedig otthon maradt, védi a
falunkat” – mondja. Az igazgatótól megtudjuk, hogy Veronika fiatalabb bátyja a fronton van, nem tudnak róla
semmit. A kislány édesapja
ukrán, ő az édesanyjától tanult magyarul. „Mindenki
kedves az osztályban, van barátnőm is, Fruzsi, de otthon
jobb volt. Ott volt az otthonom, a barátok. Most nem tudom, hol vannak.” Veronika
édesanyja a falujukban egy
malomban dolgozott, itt takarítást vállalt. „Neki nem olyan
erős ez a munka, apának na-

Egy beregszászi család – a
tanár apa, az óvónő édesanya
és a kisfiuk – sok viszontagság után érkezett Budapestre.
Nem ide indultak, de az ígéret, amely útnak indította őket
otthonról, nem teljesült, így
újra kellett tervezniük az életüket. Egy szülő közvetítésével kerültek a Patronába, ahol
egy nap alatt megoldódott a
helyzetük, ha ideiglenesen is.
A szülők munkát kaptak: a fizikus édesapa tanár lett az iskolában, az édesanya pedagógiai asszisztensként dolgozik
az óvodában, elsős fiuk pedig
ott folytatta a tanulást, ahol
Ukrajnában
abbahagyta.
Azonnal felajánlottak nekik
egy lakást, egy héttel később
egy másikat, most pedig ismét
költözés előtt állnak. A férfiban kettős érzések munkálnak: „Végtelenül rendes családokkal hozott össze a sors,
nagy ajándék, hogy befogadtak. Alapvetően jól érezzük
magunkat, de otthon mindent
elveszítettünk, és úgy gondolom, ott nem tudunk majd élni. Borúlátó vagyok, nehezen
viselem, hogy a levegőben
csüngünk egy szál cérnán.
Frusztrál, hogy pakolnunk
kell, és másik helyre menni. Jó
lenne egy biztos hely, de
ahogy az árakat elnézem, ez
szinte lehetetlen. Pedig sokféle munkát végeztem életemben, szinte mindenhez értek,
ami egy lakásfelújításhoz
szükséges. Ha hozzájutnánk
egy rossz állapotú ingatlanhoz, azt rendbe tudnám hozni. A méhészkedéshez is értek, szívesen végzek mezőgazdasági munkát. Próbáljuk
megtalálni a kiutat, de egyelőre nem látok ilyet.”
Az édesapából az elkeseredés szól, ha visszatekint a korábbi életükre: „Mi korábban
is fekete bárányok voltunk
otthon, most pedig az ukránok csak azt hallják, hogy a
magyarok nem segítenek. Nekik az étel nem számít, csak
fegyver kellene. Félek, hogy
ott még rosszabb lesz minden,
mint azelőtt volt.”
Néhányan biztonságra leltek itt, találtak egy helyet,
ahol folytatni tudják az életüket. A Patrona közössége segítséget nyújt számukra, és a
jövőről gondolkozik. Hogyan
tovább az oktatásban? Milyen
módon kaphatnak bizonyítványt a beiskolázottak? Szakmai kérdések egész sora merül fel a hétköznapokban,
ezekre folyamatosan megoldást kell találni. A Patronában
ezek a gyerekek megtalálták a
biztos pontot a bizonytalanságban. Itt mindent megadtak
nekik ahhoz, hogy helyt tudjanak állni az új élethelyzetben, és amennyire lehet, jól
érezzék magukat távol a szülőföldjüktől. Vannak, akik már
beilleszkedtek és valamelyest
otthon érzik itt magukat, de a
visszatérés vágya továbbra is
él a szívükben. Addig azonban itt a nyár, és a Patrona táborok sokaságával segíti a háborús viszonyok közül érkezett tanulók továbblépését,
boldogulását.
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Internetes hittanverseny

Motoros búcsú Ecséden

Kihirdették az országos vetélkedő eredményét

Szent István ereklyéjével kaptak áldást a résztvevők

A Veszprémi Főegyházmegye a
2021/22-es tanévben Országos Internetes Hittanversenyt hirdetett
Kincskeresés a Szent Család őrével
címmel. A verseny célja az volt,
hogy a hittanosok gyarapítsák a
hittanórán szerzett ismereteiket, bővítsék a Szentírásról szerzett tudásukat, valamint megismerkedjenek a
pápai dokumentumokkal, a katolikus internetes oldalakkal, katolikus
sajtóval.
Az Országos Internetes Hittanverseny
témája a 2021/2022 tanévben: – A Szent
Család értékei; – Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel, küldetés.
Hogy igazi kincsekre leljenek a verseny
során, a témaköröket játékosan, kreatív fe-

7–8. osztályos korosztályában. A versenyre az egész országból és a Veszprémi Főegyházmegyéből kétszáznál többen jelentkeztek; az első fordulóra 161-en, a második fordulóra 140-en küldték vissza a feladatlapjaikat.
Külön értékelték és díjazták a veszprémi és a más egyházmegyéhez tartozó egyházi iskolák diákjainak munkáit, valamint
a tankerületek, nemzetiségi önkormányzatok és alapítványok által fenntartott iskolák diákjainak munkáit.
Az első három helyezést elért versenyzők díjazásban részesültek, melynek díjátadó ünnepsége Búcsúszentlászlón volt a
hittanostalálkozón, május 21-én.
Szívből gratulálunk mindenkinek, aki a
Veszprémi Főegyházmegye által meghirdetett kétfordulós Országos Internetes

ladatokkal járták körül a szervezők, így Hittanversenyen kitartott, és az iskolai femind tudásban, mind lelkiségben gazda- ladatain felül lelkesen kereste a kincseket!
Forrás: Veszprémi Főegyházmegye
godhattak a gyermekek.
Fotó: Ranolder János Római Katolikus
Két korcsoportban várták a tanulók jeÁltalános Iskola Facebook-oldala
lentkezését: az általános iskola 5–6., illetve

Papi rekollekció Győrben
Boldog Apor Vilmos püspök emléknapján, május 23-án a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet dísztermében tartották a Győri Egyházmegye papságának májusi rekollekciós napját, melyen Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök tartott elmélkedést.

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a
kerékpárosok és motorosok zarándoklatát
az Ecséd település szélén található Szentkút
völgye Boldogasszony-kápolnánál május
20–21-én, a motoros szezon kezdetéhez kapcsolódva. Az ünnepi szentmisét Bátor Botond pálos szerzetes mutatta be, aki maga is
motorral érkezett Ecsédre.
A motoros búcsú első
napján, pénteken délután –
amely a zarándoklat gyülekezőnapja –, ünnepélyes
megnyitóra került sor, majd
litániával és körmenettel, valamint az esti vacsorával
folytatódott a program.
A második nap programját felborította egy kicsit az
időjárás, de így is tartalmasan telt. Első programpontként Vajda Attila olimpiai
bajnok, háromszoros világbajnok kenussal beszélgetett
Pápay Bálint, a Motorosok a
Motorosokért Közhasznú
Alapítvány elnöke. A jó hangulatú beszélgetés során kiderült, hogy Vajda Attila régebben maga is motorozott,
és hogy a hit a mindennapokban igen fontos számára, mert másképpen nem
lehet célt érni. Az olimpiai bajnok manapság egy
sportegyesület ifjú növendékeit edzi. Lényegesnek tekinti, hogy a fiatalok a valós életben találjanak maguknak kihívást, ne pedig a virtuális világban.
Ezután egy író-olvasó találkozóra került sor
Bónizs Róberttel, a Történelmiregény-írók Társasága tagjával, a A kőfaragó és a Toldi című regények
szerzőjével, akit Machovits László, a Hunyadi
Rend motoros közösség kapitánya kérdezett. Elhangzott, hogy a középkor sajátos hangulatát cukormázas formában semmiképpen nem lehet hitelesen visszaadni, és a Toldi című könyvsorozat jövőbeni újabb köteteiről is szó esett.
Bemutatkoztak a Magyar Mentőszolgálat Alapítványhoz tartozó Vérlovagok, azok a motorosok,
akik a sürgősségi vérszállításban segédkeznek,
hogy időben eljusson az életmentő vér a megfelelő
helyre. A Vérlovagok alapítójával, Pribil Sándorral

az Ecsédi Motoros Egyesület vezetőségi tagja,
Gorda Éva beszélgetett.
Ezt követően a Budapestről érkezett Vadászmadár Kft. fiatal tagjai tartottak látványos bemutatót,
a ragadozó madarakon kívül meglepetésvendég
volt két vadászgörény is.
A motoros zarándoklat programját az ünnepi
szentmise és a motorok megáldása koronázta meg.
A szentmisét Bátor Botond pálos rendi szerzetes

celebrálta, aki maga is motorral érkezett az erdélyi
Hargitafürdőről. A szentmisét a motoros zarándokokért és a keresztény Magyarország megmaradásáért ajánlotta fel.
Szentbeszédében buzdította a motorosokat,
hogy ne veszítsék el a reménységüket. „Az emberi
kapcsolatokért sokat kell tenni. Tudod, nem pénzzel, az nem ér sokat, az idő viszont igen... A szeretet és az idő összetartozik, sose felejtsd el!”
Bátor Botond beszédében a hangsúlyt a szeretetre és a kötődésre fektette: „Azért nem tud sok
mai ember kötődni, mert nem tanulta meg otthon
azt, hogy együtt lenni jó!”
Az ünnepi szentmisén kihelyezték a kápolnában
őrzött, tavaly adományként kapott Szent Istvánereklyét. A főcelebráns a szenteltvizet és a motorosokat ezzel az ereklyével áldotta meg, majd a járműveket is egyesével áldásban részesítette.
Szöveg és kép: Csontos Péter
Forrás: Egri Főegyházmegye

Perger Gyula lett
az Ecclesia Szövetkezet elnöke

Az Anyaszentegyház bölcsessége mögött a Szentlélek van. Nem szabad „misegyárat” csinálni – emelte ki a szombathelyi segédpüspök. Hozzáttete, hogy ugyanakkor veszélyes a spirituális és a fizikai
magány is.
Az idén 71 esztendeje alapított Ecclesia SzöA járvány idején úrrá lett a pánik az
vetkezet május 24-én tartotta ötévente esedéembereken és az Egyházon is. De a tempkes tisztújító közgyűlését Budapesten, melomok nyitva voltak mint a lelki gyógyulyen új vezetőséget választottak.
lás helyei, ahol jó volt lelki megnyugvást
Az eseményen jelen volt Veres András találni. Sok mindenre volt lehetőség –
Az Ecclesia Szövetkezet, amelynek célja, hogy a
megyéspüspök is, aki köszöntötte a részt- mondta Fekete Szabolcs Benedek.
katolikus papok és plébániák, egyházmegyék
A szombathelyi segédpüspök felidézte, megbízható forrásból jussanak hozzá a templomi
vevőket.
felszerelésekhez, kegytárgyakhoz, imakönyvekhez, mára e területen az egyik legnagyobb múlttal
rendelkező cégnek tekinthető. A
klasszikus feladatok mellett újakkal
is bővült a szövetkezet palettája: külföldi partnerek termékeit értékesíti,
webáruházat működtet.
A közgyűlés ötévente választja
meg a szövetkezet vezetőségét. Május
24-én a tagság régi és új tisztségviselőket tüntetett ki bizalmával: az igazgatóság soraiban megerősítést nyert
Horváth Zoltán István protonotárius,
kanonokok, esperes, plébános; Hulitka Róbert plébános; Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Új Ember
igazgató-főszerkesztője; valamint Török Csaba címzetes prépost, plébániai kormányzó, a szövetkezet korábbi
elnöke. Új tagként igazgatósági megLelkigyakorlatos beszédében Fekete hogy plébániáján például csendes szent- bízatást nyert Bárány Béla protonotáSzabolcs segédpüspök arra kereste a vá- ségimádás volt, melynek során a hívek rius, kanonok, plébános; Barta Tibor
laszt, hogy milyen volt a papi élet, a lelki- szervezték meg az Oltáriszentség őrzését. plébános és Várhelyi Tamás plébáA járvány után viszont szükség van az nos.
pásztorok munkája a covid előtt és alatt,
elcsendesedésre, időnként meg kell állni,
A közgyűlés az igazgatóság új elnökéül Perger
illetve milyen utána.
A járvány előtti időkre utalva felhívta a a papoknak is – hangsúlyozta Fekete Sza- Gyula kőszegi plébánost, a szombathelyi Szily János Látogatóközpont igazgatóját választotta meg.
figyelmet a kiégés veszélyére, hiszen a pa- bolcs Benedek püspök.
A felügyelőbizottság elnökének Kertész Péter
poknak egyre több plébániát kell ellátniForrás és fotó: pápai káplánt, kanonokot, plébánost, tagjainak peuk. Az előírások szerint egy vasárnap legGyőri Egyházmegye dig Kovács Zoltán protonotáriust, kanonokot, szefeljebb három szentmisét lehet bemutatni.

mináriumi rektort és Lak Gábor káplánt választották meg.
A szövetkezet életében most megkezdődő ötéves ciklus kihívásai között szerepel a könyvkiadás fejlesztése, a hitoktatási segédanyagok megjelentetése, valamint a patinás V. kerületi bolt (Városház utca 1.) belső felújítása, egyszersmind a
gyártási kapacitások bővítése.
A szövetkezeti forma az egyének, egyes egyházi
intézmények összefogására épül. Az Ecclesia új ve-

zetősége ebben a szellemben akarja folytatni az
elődök által megkezdett munkát: Ecclesia – az
egész Egyházért.
Forrás: Ecclesia Szövetkezet
Kép: Szily János Látogatóközpont

Doberdótól Aquileiáig
A PMI Észak-Olaszországba szervezett kirándulást
Május 20. és 22. között, a szorgalmi
időszak végén, a vizsgaidőszak kezdete előtt került sor a Pápai Magyar
Intézet éves kirándulására. Bakos Tamás beszámolóját szerkesztve közöljük.
Pénteken kora este érkeztünk meg az
észak-olaszországi Sagrado közelében található erdei szállásunkra.
Szombaton a környékbeli magyar vonatkozású első világháborús emlékhelyeket
kerestük fel a helyi
barlangászcsoport elnöke, Gianfranco Simonit
vezetésével. Délelőtt
közösen megnéztük a
Doberdó-fennsíkon húzódott egykori frontvonal megmaradt lövészárkait, végigjártuk emlékhelyeit, ahol annak
idején a fiatal Márton
Áron is szolgálatot teljesített katonaként.
Szombat délután felkerestük a San Martino
del Carso-i templomdombot. Itt található a
császári és királyi szegedi 46-os gyalogezred
emlékműve, valamint az a hely, ahol egy
magányos eperfa állt a véres harcok idején.
Ez a fa, amit azóta Szegeden őriznek, később „doberdói fa” néven maradt meg a
történelmi emlékezetben mint a háború és
véres harcok tanúja.
Ellátogattunk a foglianói osztrák–magyar katonatemetőbe és a redipugliai Sac-

rarióhoz is, amely szintén az első világháborúban harcoló katonák emlékét őrzi.
Késő délután a Visintiniben található
magyar kápolnában ünnepeltük a szentmisét, imádkozva az I. világháború áldozataiért, valamint az Ukrajnában ma is zajló háború végéért és a békéért.
Vasárnap San Martino del Carso templomában, a helyi közösséggel együtt ünnepeltük a szentmisét, majd Aquileia városa
felé vettük az irányt. A város központjában
található a 11. században épült bazilika,

mely egy 4. századból származó templom
romjaira épült rá. A bazilika padlóját hétszázhatvan négyzetméteres, 4. századi mozaik fedi; ez a nyugati világ legnagyobb kora keresztény mozaikja.
Forrás és fotó:
Pápai Magyar Intézet

Fogyatékkal élők búcsúja
Máragyűdön
Fogyatékkal élő embertársaink és kísérőik, valamint zarándokok vettek
részt a máriagyűdi kegyhelyen május
20-án megtartott búcsún. A mintegy
háromszáz résztvevő azzal a szándékkal érkezett a Máriagyűdi Szűzanyához, hogy oltalmát kérjék, ami
reményt ad számukra betegségeikben,
szenvedéseikben és megpróbáltatásaik során.
A búcsú alkalmából személyesen fogadta az érkezőket és ünnepi szentmisét mutatott be a bazilikában Keresztes Andor plébános, aki a Szűzanya közbenjárását kérte
a jelenlevőkért.
„A Szűzanya öröme itt és most ti vagytok, akikkel ezt a búcsúi szentmisét ünne-

peljük – fordult a fogyatékkal élőkhöz és kísérőikhez Keresztes Andor, majd hozzátette: „Nagyon örülök, hogy itt vagytok, mert
mindig tanulunk tőletek, mégpedig azt,
hogy milyen jó az Isten. Az Isten szeretetét
ti gyönyörűen, szépen és tisztán tudjátok
továbbadni, és mi ebből a szeretetből erőt
merítünk, a ti életetekből mi is épülünk. A ti
életetek, a ti létetek a tiszta szeretet. Azért
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fontos ez a mai búcsú, mert csak veletek
együtt teljes Máriagyűd, veletek együtt teljes Mária öröme és a mi örömünk is. Ne feledjétek, Máriagyűdön mindnyájan egyek
vagyunk” – zárta szentbeszédét a plébános.
A liturgia után a kegyhely munkatársai
szeretetvendégséggel várták a parkban a
résztvevőket, akik kézműves-foglalkozásokon vettek részt, és önfeledt perceket élhettek meg közös éneklésben és táncban.
Akinek kedve volt, elsétált a Fájdalmas
Szűzanya kegyhelyen található szobrához,
ahol közösen imádkoztak, hogy erősítse
meg mindnyájukat a kereszthordozásban.
A búcsúról a résztvevők szerény ajándékot
vihettek haza magukkal: rózsafüzért, valamint a Szűzanyát ábrázoló csodás érmet és
szentképet.

A búcsúra érkeztek az egyházmegye területéről és azon túlról is: Pécsről, Szekszárdról, Dombóvárról, Kozármislenyből,
Bólyról, Pálfáról, Barcsról, Budapestről. A
búcsúra ellátogatott Riegl Gábor, Siklós város polgármestere is.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Máriagyűdi Kegyhely

Éltető kenyér
a gyermekek számára
Egyházmegyei pedagógusnapot tartottak Pécsen
A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő tíz óvoda, kilenc általános iskola,
négy gimnázium és egy kollégium pedagógusai számára rendeztek szakmai napot május 20-án Pécsen, melynek kezdetén Felföldi
László megyéspüspök mutatott be szentmisét a székesegyházban. A Szent Mór Iskolaközpontban folytatódó ünnepi eseményen a
kiváló pedagógusok munkájának elismeréseként átadták a Szepesy Ignác-díjat.
Az egyházmegyei pedagógusnap püspöki
szentmisével kezdődött a pécsi Szent Péter és
Szent Pál-székesegyházban.
Szentbeszédében Felföldi László pécsi megyéspüspök a pedagógusok Istentől kapott különleges
hivatására hívta fel a figyelmet. Kiemelte: emberi
sorsokat, gyermekeket, szíveket, különleges kincseket bízott rájuk Isten azzal a küldetéssel, hogy formálják, alakítsák, segítsék a gyermekeket.
Az utolsó vacsora történéseiről olvasott evangéliumi
szakaszra (Jn 15,12–17) hivatkozva a főpásztor két éltető
szimbólumot emelt ki, melyek
erőt adnak és táplálnak mindnyájunkat: a kenyeret és a
bort, mely az oltáron Jézus testeként és véreként jelenik meg.
Mindnyájunk életében kell
lennie éltető kenyérnek és bornak – mutatott rá Felföldi
László. – A keresztény ember
számára ez Jézus Krisztus,
akiből újra és újra erőt meríthet.
A pedagógusnak az a küldetése, hogy éltető
kenyér legyen a gyermekek számára, akik minden bizonnyal éhesek egy rájuk figyelő tekintetre,
egy jó szóra, egy gondolatra.
Vágynak rá, hogy a pedagógus odalépjen hozzájuk, segítse, megértse, tanítsa, többé tegye őket.
A másik szimbólum, a pohár finom bor az élet,
a szeretet és a munka ízéről tanít minket – fogalmazott a pécsi megyéspüspök. – A tanári hivatás
vonatkozásában fel kell tennünk önmagunknak a
kérdést, hogy jó ízű borként megyünk-e be reggelente az iskolába, vagy már megecetesedett borként, esetleg vízízűként, amellyel már nem lehet
mit kezdeni.
Ebben rejlik mindenkinek a saját felelőssége,
saját üzenete.

Az evangéliumban Jézus azt mondja: „Barátaimnak mondalak titeket” (Jn15, 15). De baráti szeretet, baráti közösség csak közös asztal, közös
tápláló erő mellett lehetséges. Hiszem, hogy minden iskola, minden tantestület, minden tanári
szoba egy ilyen közös asztal, melyen sok-sok kenyér, sok-sok pohár jóízű bor van, hogy táplálják
egymást és erősítsék az élet, a munka, a hivatás jó
ízét, azért, hogy emberibb és barátibb legyen a
közösség, melyhez tartoznak. Mert mindnyájunk
szíve, a mellettünk küzdő munkatárs és a ránk bízott gyermekek szíve is erre vágyakozik – zárta
elmélkedését a főpásztor. A szentmise után a
Szent Mór Iskolaközpontban folytatódott az egyházmegyei pedagógusnap.
Felföldi László megyéspüspök és Tóth László
Ákos, az egyházmegye közoktatási főmunkatársa

átadta a kiváló pedagógusi munka elismeréseként a Pécsi Egyházmegye 71. püspöke emlékére
alapított Szepesy Ignác-díjat.
Pedagógus életműdíjat vehetett át Nagy Ibolya
tanító (Szent Imre Katolikus Iskola, Siklós), Molnárné Fodor Andrea tanító, tánc- és drámapedagógus (Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium), valamint Tomposné Kovács
Edit óvodapedagógus, tagóvodavezető (Szent
Mór Iskolaközpont).
Az egyházmegyei pedagógusnapon Szabó Gábor kommunikációs tréner szakmai előadásával
gazdagodhattak a résztvevők.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
Fotó: Hegyi László

Szent Ritát ünnepelték Kónyban
Tízéves jubileumi szentmisével ünnepeltek
a kónyi Petőﬁ utcában álló Szent Rita-szobornál május 19-én. Az eseményen Veres
András megyéspüspök mutatott be szabadtéri szentmisét, melyre a környező településekről és az ország különböző pontjairól is
érkeztek zarándokok, hogy a helyi hívekkel
együtt kérjék a lehetetlen ügyek szentjének
közbenjárását.

Rita életének üzenetét, a normalitás megtartását
a különböző nehéz életkörülményekben. Az Istenre való ráhagyatkozás Szent Ritát minden élethelyzeten átsegítette – hangzott el Veres András
püspök prédikációjában.
A szentmise végén rózsaáldás következett, annak a csodának az emlékére, hogy Szent Rita kérésére Isten rózsát fakasztott a hideg télben.
A liturgián zenei szolgálattal közreműködött a
kónyi Erkel Ferenc énekkar.

A szobrot két
lánytestvér állíttatta
édesanyjuk,
Vitéz
Árpádné 60. születésnapjára – gyakran
hallották
otthon,
hogy Szent Rita megsegítette őket.
Azóta
hagyománnyá vált, hogy
Szent Rita liturgikus
ünnepének alkalmából májusi szabadtéri
szentmisét szervezve
munkálkodnak a lehetetlen ügyek szószólója tiszteletének
terjesztésén.
Az idei szentmise
főcelebránsa és ünnepi szónoka Veres
A helyi hagyományőrző néptáncosok a szentAndrás győri megyéspüspök volt; koncelebrált
Mészáros Miklós lébényi és Brezina Balázs kónyi mise záróáldása után eltáncolták a kónyi verbunkot.
plébános.
Forrás: Győri Egyházmegye
A főpásztor szentbeszédben Umbria drága
Fotó: Németh Zsolt
gyöngyére irányította a figyelmet. Kiemelte Szent
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Mennyire sodródunk a korral?
Családkongresszus Máriabesnyőn
27. alkalommal gyűltek össze a család ügyéért tenni
akaró egyháziak és világiak Marton Zsolt családreferens
püspök és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) Családügyi Bizottsága meghívására Máriabesnyőn. Május 19. és 21. között válaszokat kívánó aktuális
jelenségekkel foglalkoztak a résztvevők.
A kongresszust a Benyus
Testvérek
Kamaraegyüttesének koncertje nyitotta meg.
A tíz testvérből álló szimfonikus együttes múltja több mint
harminc évre tekint vissza.
Negyven unokával és öt dédunokával együtt alkotják a
családi kórust – mutatta be
magukat az alapító édesapa,
Benyus Sándor. „Volt, hogy
nehéz volt, de terhes soha. A
Szűzanyára bíztuk magunkat,
kértük, erősítse meg hitünket.
Ez az, ami éltet bennünket” –
tekintett vissza a 86 éves családfő.
A kongresszus közel száz
résztvevőjét Marton Zsolt váci
megyéspüspök köszöntötte.
Szinte minden egyházmegyéből, még a nagyszombati főegyházmegyéből is érkeztek
házaspárok, papok, szerzetesek, a család ügyéért elkötelezettek.
A főpásztor a konferenciát
megnyitó beszédében elmondta: „A közelmúltban Vácott tartotta közgyűlését a Katolikus Családszervezetek Európai Szövetsége (Federation
of Catholic Family Associations in Europe – FAFCE)
»A család Európa kincse, a
szeretet civilizációjának központja és szíve« mottóval,
melyhez mi hozzátettük, Magyarországé is. A család életben és egészségben tartói pedig ti vagytok, nektek köszönjük, hogy Krisztus szándéka
szerinti építjük a családokat.”
Férfit és nőt végképp eltörölni
– Miért veszélyes a genderideológia a családokra? címmel Krúdy Tamás újságíró, kommunikációs szakember, hatgyermekes édesapa tartott előadást.
Elsőként megmutatta, hogy
az utóbbi években a katolikus
családokban is megvan az
érintettség: Mit kezdjen egy
katolikus fiatal magával, aki
melegnek érzi magát? Mit tegyen egy nő, ha megkérdőjelezi saját identitását? Előadásában arra próbált választ adni, hogyan közelítsük meg
mindazt, amit a genderideológia magával hozott.
Az előadó sokkoló tényeket
közölt arról, milyen helyzeteket teremt a genderideológia
szerinti gondolkodás a világban, mely egyes országokban
a jogalkotás szintjén is megjelent. Így például pubertásgátló hormonokat adhatnak 9 éves gyerekeknek, akiknél nemi diszfóriát (elégedetlen, nyugtalan állapot – a
szerk.) észlelnek. 16 éves korban a fiatal kérheti a nemi átalakító műtétet, és több segítséget kap, aki átesik ilyen műtéten, mint aki konverziós terápiát igényel. Kanadában
odáig mentek el, hogy 5 év
börtön róható ki annak a
pszichológusnak, aki a saját
nemmel való megbékélésre
ösztönöz.
Krúdy Tamás áttekintette,
honnan, milyen lépésekben
jutott el főként az angolszász
világ idáig, és mely faktorok
eredményezik, hogy a genderideológiát valló kisebbség

hangja olyan hangos. Hivatkozott kutatásokra, melyek
szerint nem létezik „meleg
gén”, ma már az a narratíva,
hogy nem beszélünk a szexuális irányultság eredetéről,
csak elfogadjuk létezőként. A
folyamat során a szexuális irányultság, orientáció, identitás
fogalmát kezdték használni a
biológiai nem helyett. A
genderidentitás szerint az ember nem születik férfinak és
nőnek, hanem azzá válik,
identitását az határozza meg,
miként viszonyul ezekhez a
kategóriákhoz. Pszichológusok és pszichiáterek embereken kísérletezve alkották meg
elméleteiket, hamis adatokkal

Bíró László püspök
a kegyelmi időről
beszélt

sokkolva a társadalmat.
A világ arra számított,
hogy az Egyház alkalmazkodik, de VI. Pál 1968-ban kiadott Humanae vitae kezdetű
enciklikájában megerősítette
az Egyház tanítását.
A folyamatokat tekintve
megállapítható: uralkodóvá
vált a felfogás, hogy az ember
rendelkezhet a saját teste felett, ő az élete ura. Ezt hangosítja ki a közösségi média, és
végtelen lehetőséget ad a
kontroll nélküli önkifejezésre,
melyben az ember célja, hogy
rá figyeljenek, elfogadják,
hogy úgy érezze, az egész világ körülötte forog.
„Tudnunk kell, nem neutrális médiumról van szó, mely
arra van kitalálva, hogy a felhasználó minél több időt töltsön vele” – hangsúlyozta Krúdy Tamás, és figyelmeztetett:
tudatosítanunk kell ezt a
tényt, ez a világ átalakítja a
gyerek világlátási képességét,
sőt az érzékelését is. „Ezt csak
a család tudja visszafordítani.”
Egyensúlyvesztés, kiégés –
megújulás címmel Dabóczi
Kálmán előadása egyszerre
adta a téma elméleti megalapozását, nyújtott az Egyház
szerepéről, jelenlétéről, kommunikációjáról továbbgondolásra érdemes meglátásokat,
és egyszerre volt tanúságtétel,
a férj, a hétgyermekes édesapa, a felsővezető, az egyházi
szervezetekben
elnökként,
tagként szolgáló férfi mélyen
személyes vallomása.
Dabóczi Kálmán így vallott
magáról: „Két közgazdász-,
egy jogi diploma, közgazdász
doktori fokozat. Jól csengő ne-

vű munkahelyek, jól fizető vezetői pozíciók. Harmincévesen egy kisebb gyógyszerkutató cég vezérigazgatója voltam, húsz éve felsővezetői pozíciókat töltök be. Negyvenöt
évesen elértem a szakma csúcsára, az ország fővárosának
teljes közlekedési rendszeréért feleltem.” A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke, a
MÉCS Családközösség elnökségi tagja, számos más szervezet, közösség tagja, aki szükségét érzi, hogy rendkívüli
helyzetekben – mint a koronavírus-járvány és az ukrajnai
háború – önkéntesként erőn
felüli szolgálatot vállaljon.
Mindemellett hét gyermeket
nevel; férj- és családapai szerepének prioritást ad. A Krisztus-követés élete vezérfonala,
ez az alapja minden tevékenységének.
Dabóczi Kálmán előadása
témáját széles kontextusba
helyzete. Elsőként a hatékonyság kérdését vetette fel. Ez az

a cél, amire törekedve szembemegyünk a kiégés lehetőségével. Mikor vagyunk hatékonyak, miben szeretnénk hatékonyak lenni vezetőként, szülőként, Krisztus-követőként,
tehát egymással konkuráló területeken? Hogyan mérjük
hatékonyságunkat?
A hatékonyság nem azonos
a hatásossággal, eredményességgel. Elérem-e a kitűzött
célt, megvan-e a kívánt eredmény, és ennek eléréséhez milyen erőforrásokat használtam
fel – ezt kell minden esetben
felülvizsgálni.
A tetterő és tenni vágyás
azonban újabb és újabb feladatra hív. A nagy teljesítmény
és a hatékonyság hajszolásban
„minden jó szándékú próbálkozás ellenére az ember szellemileg, lelkileg, érzelmileg,
mentálisan kifárad. Ez vezet
el a kiégés veszélyéhez, melyet általános kimerültség,
megfelelési-bizonyítási kényszer hatására az egyén saját

lelki-fizikai szükségleteinek
háttérbe helyezése, elhanyagolása; közömbösség, az empátiás készség visszafejlődése,
fásultság, visszahúzódás, depresszió, belső üresség érzése,
reménytelenség, alacsony önértékelés; negatív, cinikus,
rosszindulatú kommunikációs stílus tünetegyüttese jelez.
Dabóczi Kálmán arra figyelmeztetett, súlyos kérdéseket kell megválaszolni: Mi fér
bele az életünkbe, a sok lehetséges szerepből mennyi tevékenységet zsúfolhatunk bele?
Életidőmet kikre és mire fordítom? Mik a teljesítményre
ösztönző mozgatórugóim? Saját életére tekintve azt az általános emberi vágyat látja a
dolgok gyökerében, hogy az
embert a mérhetetlen szeretetéhség, elismerés, figyelem
utáni vágy sarkallja újabb és
újabb aktivitásra.
Mindezzel
alapvetően
nincs baj, hiszen az evangélium is hatékonyságot vár az
embertől, Jézus is a talentumok megsokszorozását, sőt
kockázatvállalást kér. De tisztában kell lennie az embernek
azzal, mi van a teljesítménykényszer mögött. Fél, hogy lemarad valamiről? Isten, önmaga, a másik ember felé hajtja a teljesítmény? Mi alapján
dönti el, hogy hány dimenziós
legyen az élete? Mennyire tudatos? Sodródik, vagy a
Gondviselésre hagyatkozik?
Hogyan felelhet erre a jézusi hívásra jól az ember?
Dabóczi Kálmán számára az
útmutató a Krisztusra figyelő
élet. Hat kérdésre felel meg
egy-egy tevékenység bevállalásakor: Ott vagyok-e, ahol

lennem kell? Azt és akkor teszem-e, amire most szükség
van? Úgy és annyit teszek-e,
amennyi elvárható tőlem?
Azokkal teszem-e, akikkel
együtt kell lennem? Az
egyensúlyba kerüléshez szükséges, hogy az ember „visszalépjen az alapvonalra”, megtalálja a személyes és valódi
istenkapcsolatot, a személyes
töltődés forrásait: a napi imát,
szentmisét, évente a férfiak
Exodus-lelkigyakorlatát,
a
lektori szolgálatot, hajnali
szentírásolvasást, elmélkedést, a családi imákat, a hálaadásra alkalmat adó ünnepeket, az imádkozó családok
plébániákat átívelő imaközösségét.
A kiégés fejben dől el, az
egyensúlyt és a töltekezés forrását pedig a szívben találjuk
meg.
Nem érzelmi, pszichológiai, önszuggesztív technikákra
van szükségünk, hanem
csendre a kereszt tövében, az
Oltáriszentség előtt. Minden
onnan ered, ott nyer értelmet.
Minden erő onnan származik” – vallja Dabóczi Kálmán.
A résztvevők nagy örömmel fogadták Bíró László püspököt. Marton Zsolt szívélyes
szeretettel üdvözölte visszatérő elődjét.
Bíró László az ünnep jelentőségéről beszélt a család, a
munka, az idő kontextusában.
A püspök szerint kezdjük elveszíteni az ünnepet, a vasárnapunkat vagy a pihenés
vagy a szórakozás uralja. Az
időnk nem strukturált, sodródunk, nem éljük meg sem az
idő vertikális, sem horizontális dimenzióját. Vertikálisan
Istennel, horizontálisan egymással összekapcsolódva tudjuk megélni az idő kegyelmi
voltát, a kronoszban a kairoszt.
Az ünnep megállás, melyben egységbe kerül a múlt, a
jelen és a jövő. Gyakorlata egzisztenciális kérdés, mert távlatot ad az életnek. „Ha ünnepeljük a vasárnapot, mely
christophania, mi magunk is
átváltozunk” – a házaspárokat minőségi idők kiszakítására biztatta Bíró László.
A kongresszus fakultációkban adott lehetőséget arra,
hogy a résztvevők aktuálisan
fontos témákban tudjanak elmélyedni. A Családi Életre
Nevelés (CSÉN) program a
gyakorlatban Hortobágyiné
Nagy Ágnessel, Hogyan mérgezi a pornó a gyerekünket
és mit tehetünk ellene? témában; Dulácska Csillával, Titkos küldetés, interaktív felvilágosító foglalkozás 10–13
éves fiúknak témában és Rézné Vitus Csilla vezetésével
képezte az első tematikus
blokkot.
A második tematikus egységben az apa-fia kapcsolattal
Bedő Imre és Krúdy Tamás
vezetett fakultációt; Új eszköztár a családoknak való segítségnyújtásban címmel a bizdramagad.hu weboldalt mutatta
be Pethesné Dávid Bea; Fejleszt vagy rombol? Okos eszközök tudatos használata címmel
pedig Pécsi Rita neveléskutató
vezetett beszélgetést.
Trauttwein Éva
Fotó: Merényi Zita
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Jézus legyen a házasságunk középpontja
Krisztus karjával öleljem át a társamat, akkor is, ha undok velem
(Folytatás az 1. oldalról)
Egyszerre: Igen.
G. Á.: Nagyon szerettük egymást,
de számtalan, gyermekkorunkból
származó lelki sérüléssel érkeztünk
a házasságba. Sokáig nem tudtuk,
hogy milyen nehéz terheket hordozunk. Nyolcéves voltam, amikor a
szüleim kapcsolatába belépett egy
harmadik személy. Hat évig tartott a
küzdelmük, míg végül elváltak. Borzasztóan fájdalmas volt mindezt végignéznem, a mai napig emlékszem
jelenetekre. Lelkileg súlyosan sérültem, önbizalomhiányban szenvedtem, és nagyon magányos kislány
voltam.
G. G.: Édesanyám tizenhét évesen
szült engem. Felnőtt fejjel ma már
úgy látom, hogy ő maga is szinte
gyerek volt még: túl nagy feladatot
jelentettem számára. Sárisápon nőttem fel, bányászcsaládban. Anyai
nagyapám meghalt egy bányaszerencsétlenségben, a nagymamám ott
maradt egyedül két lánnyal. Nagy
stresszt jelenthetett eltartani, nevelni
őket. Mindkét lányának az életét ő
irányította még felnőtt korukban is.
Elég rideg, gyengédség és elfogadó
szeretet nélküli légkörben nevelkedtem, sok veszekedéssel, meg nem értéssel, feszültséggel, bizonytalansággal. Édesanyám hordta a nadrágot,
de a nagymamám uralta az egész
családot. Anyám elbeszélése alapján,
amikor velem volt várandós, sok lelki bántalmazást kellett elviselnie.
Ezek a szenvedései magzatként nyilván rám is hatással voltak. Később
jöttem rá, hogy a problémáim jó része innen származik.
– Mikor találkoztak egymással?
G. Á.: Én huszonnégy éves voltam, Gábor huszonkilenc, amikor
megismerkedtünk.
G. G.: Ez 1978. szeptember 20-án,
szerdán történt, este fél hétkor a Kálvin téren, a tűzoltókészülékek kirakata előtt.
– Nem először beszélgetek Önökkel, láthatóan nagy az összhang
Önök között. Mégis, szavaik szerint
sokat küzdöttek egymással a házasságuk első huszonöt esztendejében…
G. Á.: Mint említettem, a családból rossz önértékelést hoztam magammal. Gábor úgy élte túl az otthoni kemény, veszekedős légkört, hogy
ő is megkeményedett. Ez az együtt
járásunk idején még nem jött elő,
csak később, amikor már összeházasodtunk, és egymás után születtek a
gyerekek. Megnőtt rajtunk a teher,
és ezzel párhuzamosan jelentkeztek
a problémák. Gábor ekkor kezdett
katonásan viselkedni velem, mindenbe belekötött. Egy idő után én
ezt úgy éltem meg, hogy semmi nem
jó, amit csinálok, mindent elrontok.
Anyukám nem tanított meg főzni, és
amikor végre készítettem egy csirkepaprikást, Gábor kiakadt, mert nokedli helyett krumplival tálaltam.
Rengeteg hasonló eset volt, és nagyon fájdalmasan éltem meg ezeket.
Sírtam, elvonultam, és azt éreztem,
hogy semmire sem vagyok jó… Előfordult, hogy napokig nem beszéltünk egymással. Gábor még azt is
mondta: „Váljunk el!” Nem gondolta
komolyan, de mivel a szüleim elváltak, számomra ez olyan volt, mintha
pofon ütött volna. Nem tudtunk mit
kezdeni a konfliktushelyzeteinkkel.
Ugyanakkor nagyon szerettünk
együtt tervezni, közösen gondolkozni, együtt dolgozni, tréfálkozni. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy adott
nekünk valami közöset, ami megtar-

Ruskó Norbert atya:
Nagy ajándék
számomra, hogy
bekapcsolódhattam
ebbe a szolgálatba
tott bennünket egymás és a gyerekeink mellett. Azért, nehogy a könynyebbnek tűnő megoldást válaszszuk: „elválunk, és akkor végre
megszűnik ez a sok szenvedés.”
G. G.: Közben látszólag mintakeresztény családként éltünk: templomba jártunk, áldoztunk, havonta
gyóntunk, lelkigyakorlatokon vettünk részt, otthon együtt zsolozsmáztunk, reggel és este imádkoztunk a gyerekeinkkel, akiket katolikus iskolába járattunk.
– Mi hozott változást a kapcsolatukban?
G. Á.: Huszonöt évi házasság
után részt vettünk egy Szentlélekszemináriumon. Kiderült: hiányzik
belőlünk az élő, személyes kapcsolat
Jézussal. Ekkor döbbentünk rá, hogy
ő valóban él, itt van velünk, és szeret
bennünket. Ő vezetett minket egymáshoz, ő akarta, hogy egyek legyünk a házasság szentségében, és
azt akarja, hogy már itt a földön is
boldogok legyünk, boldoggá tegyük
egymás életét. Belépett az életünkbe
az élő, szerető Isten, és mi befogadtuk. A lelkem mélyéig átéltem, hogy
az Úr végtelen szeretettel szeret, személyesen engem, és nem vagyok elvetnivaló. Ahogy a Szentírásban is
szerepel: „Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és
szeretlek.” (Iz 43,4). Ezzel az igével
az Úr csodálatosan kigyógyított önmagam el nem fogadásából. Szabaddá tett a gondolat, hogy nem baj, ha
hibázok, akkor is jó vagyok Isten
szemében. Most már csak arra vágytam, hogy Gábor is megtapasztalja:
Isten őt is ugyanígy szereti. Az Úr által megújított lelkemmel azt is megláttam, hogy Gábor kemény álarca
mögött mennyi szeretethiány, szeretetéhség van. Mert még senkitől nem
kapott feltétel nélküli gyengédséget
és elfogadást. És azt is tudtam, rajtam kívül nincs más, aki ezt megadhatná neki.
G. G.: Sok évvel a veszekedős
korszakunk után úgy fogalmaztam:
annak idején Ági bizonytalanságaiban, félelmeiben, mint egy tükörben,
a saját gyengeségeimet és félelmeimet láttam. Ezeket nem tudtam benne elfogadni. Szabadulni akartam tőlük, de képtelen voltam rá, és ez feszültté tett. Tulajdonképpen magammal volt gondom, de őt bántottam.
A Szentlélek-szemináriumon a lélekáradáskor egy számomra ismeretlen
férfi imádkozott fölöttem a tabernákulum előtt. Ezt a mondatot halottam: „Régóta várok rád, hogy eljöjj
hozzám. Boldog vagyok, hogy itt
vagy!” Végigfutott rajtam a hideg, és
megértettem: az Úr türelemmel vár
engem. Rájöttem, hogy korábban
sokszor elégedetlenkedtem Istennel,
de ő türelmesen várt rám. Addig én
ültem a kormánynál az életem autó-

jában, úgy gondoltam, tudom, merre
kell mennem, az Úrtól pedig azt vártam, hogy segítse, amit akarok. De
ez sokszor nem jött be, mert hiányzott belőlem az alázat. Akkor viszont így szóltam Istenhez: „Jól van,
Uram, mostantól átülök az anyósülésre, te pedig ülj a kormányhoz. Te
vezesd az életem autóját!” Ez persze
nem ment egyik napról a másikra.
Újra meg újra kapkodtam a kormány után.
Ági hamarabb fogadta be Jézus
szeretetét, mint én. Itt van két sebzett ember, akik eddig nem tudtak
mit kezdeni egymással. Aztán jön Jézus, és az egyik sérültön, Ágin keresztül gyógyítani kezd engem, a
másik sérültet. Az ő optimizmusa,
derűje, jókedve, szeretete, elfogadása által történt ez.
G. Á.: Az Úr a szívembe ültette,
hogy mennyire szeret engem, és rajtam keresztül akarta gyógyítani Gábort. Kérte, hogy szeressem őt, akkor is, amikor éppen pokróc, utálatos. Nagyon nehéz volt ezt megtennem, de azt mondtam: „Jézusom, segíts, hogy a te szereteteddel tudjam
szeretni Gábort, a te karoddal megölelni, akárhogyan viselkedik is velem. Segíts kisimogatnom a tüskéit!”
G. G.: Csak egy példát említenék,
évekkel ezelőtt történt. Reggel éppen
munkába készültem. Tudtam, hogy
Ági már egy órája az imaszobában
van. (Ez akkoriban még zavart is:
mit tud annyit imádkozni?!) Valami
felbosszantott, és épp „kirántani készültem a kardomat”, de akkor Ági
az imáját befejezve odajött hozzám,
mosolyogva rám nézett, és azt
mondta: „Én így is szeretlek!” Erre
kiesett a kezemből a kard …

az életben. Eközben közel tíz éven
keresztül készítettünk két házaspáros, beszélgetős műsort a Mária Rádióban. Láttuk, hogy sokan küzdenek nehézségekkel. Mindenki magával visz a házasságba valamilyen sérülést, de sokan nincsenek tudatában ennek. Így aztán nem tudnak
mit kezdeni ezzel a helyzettel, csak
újra meg újra bántják egymást, akárcsak korábban mi.
G. Á.: Sokat elmélkedtünk, tanakodtunk erről. Közös imáinkban felismeréseket kaptunk ezzel kapcsolatban, és a Szentlélek súgott Gábornak. Nagyon jó antennái vannak a
fentről érkező hangokra. Egyszer
csak azt mondta: annyi tapasztalatot
gyűjtöttünk már össze arról, hogyan
gyógyította meg Isten a házasságunkat, hogy ezt másoknak is tovább
kellene adnunk. Elkezdett felvázolni
egy lelki programot, le is írta a főbb
pontokat, és ebből alakult ki aztán a
Jézus a házasságunk középpontja-lelkigyakorlat. Kellett az a huszonöt év
meg a sebeink ahhoz, hogy ez megszülethessen. Ma már szívből tudom
mondani: semmiért nem cserélném
el azt az első, nehéz időszakunkat,
mert anélkül nem élhettük volna
meg azt a csodálatos újjászületést és
örömet, amit az Úrtól kaptunk.
G. G.: Még az elején megkerestük
az ötlettel a lelkivezetőnket, Ullrich
Ágoston atyát. Bölcsességével, élettapasztalatával nagyon sokat segített a
témák kidolgozásában. Vele szerettük
volna tartani ezt a lelkigyakorlatot,
sajnos azonban az első alkalom előtt
megbetegedett, és pár hónappal később meghalt. Több atya is a segítségünkre volt, de hosszú távon nem
tudták vállalni ezt a feladatot. Kértük
az Urat: Ha akarod, hogy továbbra is
– Ha jól értelmezem a szavaikat, a legyen ez a lelkigyakorlat, akkor küldj
házaspárok saját erőből képtelenek mellénk papot, aki elkötelezetten tud
megoldani vagy kezelni a köztük téged velünk együtt szolgálni ebben!
óhatatlanul felmerülő vitás kérdéseket.
– Hogyan találtak rá Ruskó Norbert
atyára?
G. Á.: Úgy gondolom, ez a lényeg. Korábban azért vallottunk kuG. G.: Az egyik programunkat
darcot, mert mindig a saját igazun- Földi Tibor atyával közösen tartotkat kerestük, bizonygattuk. Lehet, tuk. Nagy odaadással csinálta végig,
hogy a másiknak van igaza, de ez de az egészsége miatt nem tudott
teljesen mindegy: nem ez a fontos, több alkalmat vállalni. Viszont ajánhanem az, hogy Krisztus karjával át lott maga helyett egy fiatal papot, a
tudjam ölelni a társamat, akkor is, ha szomszédos kisváros plébánosát:
szeretetlen.
Ruskó Norbi atyát, akit addig nem is
ismertünk. A vele való találkozás ha– Amit most elmondtak, 2005 körül talmas öröm volt számunkra. Az eltörtént. Az első Jézus, házasságunk ső perctől kezdve pontosan értette a
középpontja-lelkigyakorlatot vi- lelkigyakorlatunk lényegét, és rövid
szont csak 2017-ben tartották. Miért idő alatt bensőséges barátság alakult
ki közöttünk. A június végi lelkigyailyen sokára?
korlat lesz a hetedik, amit az ő közG. Á.: Ahogyan mélyült az Isten- reműködésével tartunk.
nel való kapcsolatunk, úgy gyógyultunk mi is, és sokat beszélgettünk – Norbi atyát mi vonzotta ennek a
Gáborral a házasság problémáiról.
lelkigyakorlatnak a vezetésére?
G. G.: Azon gondolkodtunk, hogyan működhetnének jobban a háRuskó Norbert: Nagy ajándék
zasságok, mi az, ami valóban fontos számomra, hogy bekapcsolódhattam

ebbe a szolgálatba. Bábel Balázs érsek atya 2005-ben szentelt pappá.
Lelkipásztori küldetésemben kiemelt szerepet tölt be a családokkal
való törődés. Kezdetektől foglalkoztat, hogy ki áll a házasság középpontjában, és hogyan lehetséges mélyíteni a házasfelek közötti összhangot. Programunk címét – Jézus a házasságunk középpontja – nem lehet félreérteni. Talán még ijesztő is kicsit,
de legalábbis biztosan elgondolkodtató a párok számára, sejthetik, hogy
itt tényleg komoly dolgokról lesz
szó. Nagyon gyakran előfordul,
hogy a házastársak önerőből akarják
megoldani a gondjaikat, vitáikat, és
nem Jézust állítják a kapcsolatuk középpontjába, hanem túlhangsúlyozzák az én szerepét, azzal foglalkoznak, mit szeretnék én, mik az én vágyaim, mi az én akaratom. Még papokkal is előfordul ez. Nagy a kísértés, hogy mi irányítsunk, az Urat pedig jó esetben csupán segítségül hívjuk. Mert ha vallásosak vagyunk,
ugyebár illik a segítségét kérnünk,
ha már tényleg nincs más lehetőség.
Arról azonban nagyon keveset beszélünk, miként hagyjuk, hogy ő vezessen bennünket. Ez a lelkigyakorlat viszont kifejezetten erre irányítja
rá a figyelmet. Nagyon örülök, hogy
részt vehetek ebben.
– Hányan mennek el egy-egy ilyen
lelkigyakorlatra?
G. G.: Általában tíz és huszonöt
között van a házaspárok száma.
– A lelkigyakorlaton a résztvevők
csoportos vagy házastársak közötti
megosztásokra számíthatnak?
R. N.: Össznépi megnyílásra senkit nem biztatunk, az viszont nagyon fontos, hogy a házaspár két
tagja mindig megbeszélje egymással
az adott témát vagy azt, ami különösen foglalkoztatja őket. Eközben lelepleződnek saját maguk előtt, ám
ehhez alázatra van szükség: be kell
vallani, hogy igen, én is sáros vagyok, esetleg odafordulhatnék a párom felé, bocsánatot kérhetnék tőle… A lelkigyakorlaton nagyon lényeges, hogy a párok imádkozzanak
egymásért, képesek legyenek gyógyítani egymást Jézuson keresztül,
és együtt menjenek az Oltáriszentséghez. Kapnak kérdéseket, de gyakorlati feladatokat is: például, hogy
fogalmazzanak meg közösen egy
imát azzal a témával kapcsolatban,
ami leginkább foglalkoztatja őket.
Külön felhívjuk a figyelmüket arra,
hogy ha olyan gonddal küzdenek,
amit nem tudnak megoldani, ne felejtsék el megkérdezni az Urat arról,
mit kellene tenniük. Például kérjék a
Szentlelket, hogy mutassa meg, mit
üzen nekik az Úr ezzel a problémával kapcsolatban, majd csukott
szemmel nyissák ki a Szentírást, bökjenek rá az ujjukkal egy szövegrészre, azután pedig olvassák el együtt
az Úr válaszát. A lelkigyakorlat záró
szentmiséjén a házaspárok átadhatják az életüket az Oltáriszentségben
jelen lévő Jézusnak. Óriási lépés, ha
a házastársak úgy döntenek, időt és
energiát szánnak egy lelkigyakorlatra, ráadásul azért, hogy a párkapcsolatukért, a lelki épülésükért dolgozzanak. Adja Isten, hogy megnyíljon a szívük a Jóistenre, hogy
alázatosak legyenek, beismerjék a
gyengeségeiket, legyen erejük bocsánatot kérni egymástól, és együtt
haladjanak Jézus felé, és végigmenjenek ezen a folyamaton. Ez nagy
álom, de sokan vannak, akiknek sikerül valóra váltaniuk.
Bodnár Dániel
Fotó: Merényi Zita
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ZARÁNDOKLAT

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 5 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 rózsafüzér-imádságra, 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-főplébánia-templomban (Budapest, V. kerület, Március 15. tér 2.). A szentmise után tematikus beszélgetésre hívják a
résztvevőket.
Csobánka – Szentkúton a régi hagyományokhoz híven folytatódnak a nagy múltú elsőszombati szentmisék. Mindenkit szeretettel várnak a festői szépségű Mária-kegyhelyen 2022. május 7-től
október hónapig minden első szombaton a szentkúti kápolnában fél
11 órakor kezdődő ünnepélyes engesztelő rózsafüzér-imádságra
és a 11 órakor kezdődő szentmisére.

Bodajkra, a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhelyére közös
zarándoklatra hívja Spányi Antal megyés püspök az egyházmegye
papságát, a szerzeteseket, a fiatalokat, a családokat, a Prohászka
Imaszövetség tagjait 2022. június 4-én, szombaton a papi és szerzetesi hivatásokért. 10 órakor szabadtéri szentmise, utána szentségimádás és körmenet. 11.30 óra körül bemutatkoznak az egyházmegye szerzetesrendjei és papnövendékei. 13 óra körül litánia.
„Kérjétek az aratás urát…” (Mt 9,38) – Imádkozzunk együtt a hivatásokért Bodajkon! Bővebben: www.szfvar.katolikus.hu

MEGEMLÉKEZÉS
Forsthoffer Máté bencés atya halálának 32. évfordulóján szentmisét mondanak érte a budapest-belvárosi Ferences templomban (1053
Budapest, Ferenciek tere 9.) június 8-án, szerdán este fél 7-kor.

MŰSORAJÁNLÓ
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról készült, 57
perces dokumentumfilmet tűzi műsorára a Duna Televízió június 6-án
pünkösdhétfőn 18:55 órától, „Ahol az Ég összeér a Földdel” címmel.

KIÁLLÍTÁS
Covid-19: büntetés vagy kegyelem…? címmel különleges és
elgondolkodtató tárlatot nyitottak meg április 2-án, szombaton délután a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom altemplomi kiállítótermében (1065 Budapest, Pethő Sándor u. 2., a
Nagymező és a Király utca sarkán.). Topor Márta, Kecskés Viktor
és Kiss György fotókkal, installációkkal mutatják be azt, ami az emberiséget és szűkebb környezetüket érte az elmúlt két évben. A tárlat megtekinthető hétköznapokon 07.30-12 óra és 15-19 óra között,
vasárnap és ünnepnapon 08.30-13, valamint 16.30-19.30 óra között. Mindenkit szeretettel várnak.

MEGHÍVÓ
Pünkösdvasárnapi vesperás. Ünnepi, énekes zsolozsmára
várjuk a kedves testvéreket június 5-én, pünkösdvasárnap a budapest-felsővízivárosi Szent Anna-templomba (Budapest, I. kerület,
Batthyány tér 7.) 17.20 órás kezdettel, a 18 órás szentmise előtt!
Mindenkit várunk szeretettel, aki szeretne megtanulni zsolozsmázni. Orgonás vesperásunkon a hivatalos pünkösdi papi zsolozsmát
énekeljük. Imádkozzunk együtt! A Felsővízivárosi Egyházközség.
A Műegyetemi Katolikus Közösség (MKK) idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját (1992-2022). Ebből az alkalomból
2022. június 11-én, szombaton 11 órakor ünnepi hálaadó szentmisét mondanak a Magyar Szentek Templomában (Budapest, XI. kerület, Magyar tudósok krt. 1.).
Szentségimádás az Imperfectum Együttessel – hálaadás a
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson kapott kegyelmekért a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban (Budapest, VI. kerület, Pethő S. u. 1.) 2022. június 18-án,
szombaton 17.30 órától.

(TEL.: 317-3933/173; ujember.hu/aprohirdetes-feladasa)
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TÁJÉKOZTATÁS
Az Esztergomi Bazilikában 2022. május 1-jétől a tíz főt elérő
csoportok látogatása esetén kötelező az audio-guide használata,
hogy a Bazilikában az egy időben látogató csoportok ne zavarják
egymást. Kérik, hogy a csoportok ezután már audio-guide-dal érkezzenek. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen készülékkel, előzetes bejelentés esetén tudnak bérelni a helyszínen, költségtérítés
mellett.

LELKIGYAKORLAT
A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban (2016 Leányfalu,
Móricz Zsigmond út 141.) 2022. június 3-án 18 órától 6-án 13 óráig
pünkösdi lelkigyakorlat Lukovits Milán ferences atyával. Június 16án 18 órától 19-én 13 óráig Kardos Csongor ferences atya lelkigyakorlata „A művészetek által közelebb Istenhez” címmel. Június 23án 18 órától 26-án 13 óráig Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata:
„A szeretetről”. Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30-466-0749
A Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház (2100 Gödöllő,
Kapucinusok tere 3.) 2022-es lelkigyakorlatai:
2022. június 20–22. (hétfő vacsorától - szerda ebédig) lélektánc – elsősorban nyugdíjasok részére. Könnyű liturgikus
sor- és körtáncok. Feledékenység, bánat, magány oldására.
Vezeti: Szabó Csabáné zene- és táncpedagógus.
2022. június 23–25. (csütörtök vacsorától – szombat ebédig) reménykedve várjuk – lelkigyakorlat egyházzenészek, kántorok, kórustagok részére. Vezeti: Dr. Sztankó Attila atya.
2022. július 3. vasárnap (ebéd) Cor-Way® LelkesTest kurzus-lelkigyakorlat nordic walkinggal – házaspároknak. Résztvevők száma: 8 házaspár. Vezeti: Molnár Renáta Cor-Way® alapító, személyi edző, lelkigyakorlat-vezető, élménypedagógus.
Bővebb információ: https://jezusigyaloglas.hu/lelkigyakorlatok
Jelentkezési lap: https://bit.ly/37vJrmW
2022. július 13–16. (szerda vacsorától - szombat ebédig) –
lelkigyakorlat látássérült és látó felnőttek részére. Vezeti: Bieber
József plébániai kormányzó. Jelentkezés: bieber.m@freemail.hu
2022. augusztus 26–28. (péntek vacsorától - vasárnap ebédig) maradjunk együtt - házasságerősítő, -gazdagító lelkigyakorlat házaspároknak. Vezeti: Torma Joel atya.
2022. augusztus 1–3. (hétfő ebédtől - szerda ebédig) - lelkigyakorlat özvegyek számára. Vezeti: Kármán János atya.
2022. szeptember 29 – október 1. (csütörtök vacsorától szombat ebédig) Szent Pió és az angyalok - lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Szpisják Péter Pál kapucinus
atya.
2022. október 6–8. (csütörtök vacsora - szombat ebédig) a Magyarországon élő lengyelek lelkigyakorlata. Vezetik: Salvator atyák és nővérek.
2022. november 4–5. (péntek vacsorától - szombat ebédig)
visszatalálás a bennünk élő Gyógyítóhoz – lelkigyakorlat orvosoknak, ápolóknak, egészségügyben dolgozóknak. Vezeti: Dr.
Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház Főigazgatója és
munkatársai.
2022. november 17–19. (csütörtök vacsorától - szombat
ebédig) megszentelődésünk forrása az Eucharisztia – lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Hugyecz János atya.
2022. december 2–3. (péntek vacsorától - szombat ebédig)
– adventi lelkigyakorlat minden korosztály számára. Vezeti: Ullmann Péter Ágoston OPraem nyugalmazott perjel és plébános.
Ne félj, nem ítéllek el...! – Lelkigyakorlat Leányfalun magzatvesztés, abortusz, vetélés okozta lelki fájdalmak feldolgozása témában, a Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban (Leányfalu, Móricz
Zs. u. 141.) 2022. július 7. csütörtöktől július 10. vasárnapig. Vezetők: Kovács Ferenc diakónus és K. Treer Mária lelkigondozó. Megkeresését bizalmasan kezelik. A részvételnek nem feltétele a rendszeres vallásgyakorlás. További információk: www.magzatlap.hu T.:
+36/20-823-2201 K. Treer Mária, e-mail: nefeljnemitellekel@gmail.com

ADÁSVÉTEL
KÖNYVEKET vásárolok, szentképeket elfogadok gyűjteményembe. T.: 06/20-341-9106

ALBÉRLET
HOSSZÚ TÁVRA kiadó Budapesten, a Nyugati pályaudvar közelében, 36 nm-es, egyszobás,
álló galériás, bútorozott, gépészetileg is felszerelt lakás, liftes ház 3. emeletén. Érdeklődni:
06/20-373-7090

ÁLLÁS
MAGYAR-HITTAN szakos tanárt keres XI. kerületi katolikus iskola. T.: 70/265-9419

ELTARTÁS
ELTARTÁSI, életjáradéki szerződést kötnék budapesti vagy egri ingatlanért, ottlakás nélkül,
akár plébánosi ajánlással. T: 06/70-300-4988

FELHÍVÁS
EGYKORI SVETITSISTÁK! Kordia nővér (Puskely Mária Kordia) életéért szeretnénk hálaadó szentmisét mondatni. Keressük egykori iskolatársainkat, hogy értesíteni tudjuk a
szentmise idejéről és helyszínéről. Jelentkezéseteket várom: laszloildikoanna@gmail.com

RÉGISÉG
A VISNYEI GALÉRIA régiséget vásárol. Budapest, VII. ker., Dózsa György út 44. T.: 06/1-321-7000
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. MÁJUS 30.

Ünnepi üzenetküldő
Köszöntse szeretteit az Új Ember
hasábjain!
Üzenjen névnap, születésnap, házassági évforduló alkalmából, küldje meg gratulációját
gyermek születéséhez, sikeres vizsgához
vagy más örömteli pillanathoz!
Rövid üzenetében küldje el az ünnepelt nevét és a települést, ahol él, az
aprohirdetes@ujember.hu címre.
Levelében, kérjük, adja meg a pontos nevet
és címet, melyre kiállíthatjuk számlánkat.
Egy üzenet díja 3000 Ft, amit átutalással vagy
csekken tud beﬁzetni,
a beﬁzetés beérkezése után sorait legközelebbi lapszámunkban megjelentetjük.

Ünnepeljen velünk – várjuk
jelentkezését!

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

TAKARÍTÁS

TRAD*CIONÁLIS
HARANGOK ÖNTÉSE
GOMBOS MIKLÓS ÉS FIA FERENC
Ref.:www.harangontes.hu

ABLAKTAKARÍTÁST VÁLLALOK Budapesten. T.: 06/70-633-2244

TÁRSKERESŐ
40 ÉVES, római katolikus vallású nő, aki természetkedvelő, kutyabarát, és érdeklődési körei
kulturális dolgok (tánc, zene, képek, filmek, könyvek, színdarab) keresi azonos érdeklődésű,
40-45 éves keresztény, nőtlen férfiban a párját, komoly kapcsolat céljából. Telefonszámos levelet Magyarország déli részéről várok a Kiadóba. Jelige: Nem jó egyedül lenni
176 CM, 85 kg, 51 éves, káros szenvedélyektől mentes, egyedülálló férfi, korban hozzá illő
hölgyet keres hosszú távú kapcsolat reményében, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területéről, Kecskemét környékiek előnyben. T. 06/30-492-2154

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

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: Mészáros Ákos
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100 • Tel.: +36/1–317–3933
www.ujember.hu • e–mail: ujember@ujember.hu

Cím: 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 134. Pf. 10.
Mobil: +36 30 9489575 | +36 30 7288161
Tel.: 6 28 360 170
Email:
gombosmi@harangontes.hV | info@harangontode.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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Sebző kapcsolatok
A boldogság nyomában a Sapientia Családteológiai Intézetének szakembereivel
Sebző kapcsolatok címmel tartott előadást Somogyiné
Petik Krisztina és Kézdy Anikó pszichológus, valamint
Papp Miklós görögkatolikus lelkész, morálteológus május 19-én a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskolán, a Családteológiai Intézet beszélgetős előadás-sorozata keretében.
A boldogság nyomában című,
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tavasszal
indult előadás-sorozat hatodik, s egyben évadzáró alkalma azokat a jelenségeket, folyamatokat érintette, amelyek
ellehetetlenítik az emberi kapcsolatokat, s a szakemberek
arra is igyekeztek választ adni, mit tehetünk kiküszöbölésükért.
A hallgatóságot Somogyiné
Petik Krisztina köszöntötte, aki
hangsúlyozta, bár drámainak
tűnhet az előadás címadása,
mindannyian érintettek vagyunk kisebb-nagyobb mértékben, hiszen a sebződés elkerülhetetlen bármely olyan közösségben – legyen szó barátságról, házasságról, családról,
világi vagy akár szerzetesközösségekről –, ahol szorosabb
érzelmi kapcsolatban élnek
együtt emberek. Ugyanakkor
azt is hangsúlyozta, ez a legnagyobb jó szándék mellett is elkerülhetetlen, hiszen a kapcsolati dinamikák természetes velejárója is egyben. Mindenki
boldog szeretne lenni, csak
nem mindig keressük jó irányban legmélyebb vágyaink, elvárásaink megvalósításának,
beteljesítésének a módját.
Papp Miklós e bevezető
gondolatokhoz kapcsolódva
hozzátette: a témáról való
gondolkodás és beszéd közben fontos, hogy elsősorban
ne másokra összpontosítsunk,
hiszen mindannyian bántunk,
sebzünk olykor másokat, aminek kiküszöbölésére, visszaszorítására a legtermészetesebb mód az önreflexió: tehát
legelőször is önmagunkra
igyekezzünk odafigyelni.
Az alaphelyzet az, hogy az
ember méltó társa a másik
ember, akinek az üdvösségre
vezetése a mi felelősségünk is,
ami egymás kölcsönös támogatása nélkül nem is működhet – hangsúlyozta Papp Miklós. – A kapcsolatok egyenlőségen kell hogy alapuljanak,
hiszen a másikat társnak és
szövetségesnek kaptuk, senki
nem használhat senkit tárgyként. A házasság, a család társasjáték, amelyben senki nem
uralhat senkit. Nem összetévesztendő ez a csapatjátékkal,
ugyanis a csapatnak is van kapitánya, aki a többiek fölött
valamilyen formában diszponál – magyarázta. Ha a családi
társasjátékban bárki csal, vagy
nem akar játszani, akkor elrontja a többiek játékát is” –
szemléltette. Hozzátette: kapcsolataiban mindenkit megillet a tisztelet, az elismerés, a
megbecsülés és értékelés, az
empátia, hogy kimutathassa
érzelmeit, megismerhesse a
mieinket, törődést, figyelmességet, kedves szavakat kapjon,
de ugyanilyen fontos a pontos
tájékoztatás, az őszinte kommunikáció, az egyenlőség
megvalósulása is.
Átvéve a szót Kézdy Anikó
leszögezte, hogy a konfliktus,
az egyet nem értés normális,
ám az asszertív konfliktuskezelés elengedhetetlen. Mint

mondta, a rosszul kezelt konfliktus az, amely végül súlyos
bántássá válhat.
Akár ha agresszív módon:
kritizálva, megvetően, lerohanással, akár passzív módszerekkel: falak építésével, elzárkózással igyekezünk kikényszeríteni a másikból valamit,
törekvésünk kudarcra van
ítélve.
A szeretet igenis vitázik –
tette hozzá Papp Miklós, emlékeztetve, hogy Jézus is sok
vitahelyzetbe beleállt, mégpedig azért, mert a szeretet képes küzdeni: a jóért, az igazért, ami azért nagyon fontos,
mert rendkívül sokszor értelmezzük félre a szeretetet oly
módon, hogy a szeretet jegyében nem merünk ellenkezni
valamivel, ami pedig nem jó,
nem helyes. A Szeretethimnusz
is úgy fogalmaz: a szeretet
„örömét az igazság győzelmében leli”. És ahol győzelem
van, ott sokszor harc is van.
A legtöbb bántási forma kiterjeszthető a családi kapcsolatokra, ezért érdemes elsőként ezeket megvizsgálnunk –
folytatta Somogyiné Petik
Krisztina. Nem is kell messzire nézni, mindennapjainkban
bőven találhatunk példát
ezekre.
Elég, ha egy szemrehányás,
kritika a megvetés élét hordozza, amely megkérdőjelezi
a másik értékét (pl. „olyan
vagy, mint anyád…” „kövér

„Némely stratégia célravezető lehet egy vállalat vezetése során, de ugyanaz a módszer egy család
esetében a lehető legrosszabb megoldási kísérlet”
mert ha a bezárkózás érzése
zárvánnyá alakul, az a kapcsolat halálához vezethet.
„A napi gyöngédség olyan,
mint a napi harmatcsepp a fűszálon” – fogalmazott Papp
Miklós, azt is megemlítve,
hogy nem csak a nők igénylik
a törődést, bizony a férfiaknak
ugyanúgy szükségük van rá,
még ha közülük sokan nem is
jelzik ezt a társuk felé. A kedvesség nem lehet fakultatív.
Az elhanyagolás pedig igenis
egy bántalmazási forma. Ezt
nem szabad elfelejteni” – hívta fel a figyelmet a görögkatolikus pap.
Kézdy Anikó ezzel kapcsolatban megjegyezte, ha nem
tudjuk, mi zajlik a másikban,
reflektálni sem tudunk rá, így

„Soha ne bagatellizáljuk el, ha úgy érezzük, hogy egy kapcsolatban
bántásban van részünk”
vagy/megint
elfelejtetted- az érzelmi bezáródás és be/megbízhatatlan vagy” stb.), zárkózás között fontos küvagy hitelteleníti a másik ér- lönbséget tenni. Nem mindzéseit, gondolatait, vélemé- egy, hogy valakiből kiváltja-e
nyét (például „ezt nem gon- ezt valami, vagy manipulációs
dolod komolyan/nem érez- stratégiaként alkalmazza.
Bántási forma a követelőhetsz így/neked ezt bírnod
kell/nem is fáj/miért foglalko- zés, a kényszerítés, a manizol vele?”). Mindennek súlyos pulációval operálás is, hikövetkezményei lehetnek: a szen ilyenkor a másikat a
fentihez hasonló élmények ér- szabadságától fosztjuk meg
zelmi bezárkózáshoz vezet- – mutatott rá Somogyiné Pehetnek, egy idő után pedig tik Krisztina –, ezek az eszközök mindössze arra jók,
sértett elvonuláshoz.
Ha azt érezzük, hogy a hogy elnyomjuk velük a mámondandónk, véleményünk, sikat. Nem zárhatjuk ki a
problémánk a másik számára döntésekből egymást, a tárnem érdekes, hogy nem ért sunkat nem állíthatjuk kénymeg minket, azt érzelmi elha- szerhelyzet elé, nem mondnyagolásként éljük meg, ami hatjuk meg, hogy számára
bennünket is elzár a másik mi volna a legjobb. Ugyanis
embertől. Olyankor pedig minden ilyen esetben a dönmegsérül a két fél közötti inti- tési szabadságát korlátozzuk. Mindkét felet érintő
mitás.
Nagyon sok minden múlik kérdésekben senki nem
a meghallgatás művészetén, dönthet egyedül.

Kézdy Anikó itt kiemelte az
alapszükségleteket is. „Ha
mondjuk az egyik fél takarékossági szempontokra hivatkozva nem hajlandó a másik
komfortérzetét kielégítő hőfokot beállítani a fűtésnél télen, és
az emiatt gyakrabban hűl meg,
bizony az is bántalmazás” – illusztrálta a pszichológus.
A másik szabadságában
való korlátozásának talán a
legszélsőségesebb formái, ha
például ellenőrizgetjük az emailjeit, telefonját, házasságon belül megszabjuk, redukáljuk az anyagiakhoz való
hozzáférését, idejét beosztjuk
(továbbtanulás, saját programok esetében például) – és sorolhatnánk.
A nagyon erős kontroll lényegében „fogva tartás” – jelezte Papp Miklós, visszautalva a bevezetőben is elhangzott gondolatra: nem
díszlet vagyunk egymás életében.
Felmerül a kérdés, hogy ki,
mikor és hogyan válik bántalmazóvá. Somogyiné Petik
Krisztina a szeretetre irányuló
frusztrált vágyat emelte ki, és
rámutatott, aki a másik bántására, gyermeki követelőzésre
hajlamos, annál sok esetben
bizonytalan kötődési minták
állnak ennek hátterében.
Az elhagyottság élménye,
a beégett üldöző-üldözött
mintázat bármilyen tanult
normát felül tud írni, főleg
ha mindez az önreflexió hiányával párosul.
Fontos ugyanakkor tudnunk, hogy a korábban már
sérült fél minden esetben – a
helytelen módszerek ellenére
– a szeretetért küzd, és leggyakrabban saját korábbi fel
nem dolgozott bántalmazottsága áll ennek hátterében.
Kézdy Anikó kiemelte: ezzel együtt egyáltalán nem törvényszerű, hogy ha valaki
bántalmazott kapcsolatokat
élt meg gyermekként, felnőtté
válva maga is bántalmazó személyiséggé váljon, de tény,
hogy oda kell figyelni.
Az önértékelési problémák,
a bemerevedett szerepekből
kilépni nem tudás (például a
szülők házasságában megélt
alá-fölé rendelő viszony) azonban mindenképpen olyan elemek egy kapcsolatban, amelyekre időt és figyelmet kell
szánni.

Somogyiné Petik Krisztina
egy másik, viszonylag rejtett
veszélyforrásra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, sok
esetben, miközben a legjobbra
törekszik valaki, hajlamos lehet mindig valakit vagy valamit hibáztatni az esetleges nehézségek, kudarcok miatt. Ez
a bűnbakképzés kényszere.
Papp Miklós arra figyelmeztetett, némely stratégia
célravezető lehet egy vállalat
vezetése során, de ugyanaz a
módszer egy család esetében
a lehető legrosszabb megoldási kísérletet jelentheti.
A sértett fél a legtöbb esetben kételkedik saját érzéseiben, észleléseiben, megzavarodik, azt hiszi, ő tesz rosszul
valamit, mert a bántó bagatellizálja vagy tagadja a bántást.
Ilyenkor önmagát okolja a
helyzetért. Nem szabad megengedni, hogy megszokjuk
ezeket a helyzeteket.
De bántalmazássá válhatnak egy kapcsolatban a pszichés problémákra visszavezethető állapotok is, mint amilyen a kóros kimerültség, a
depresszió, a szorongás vagy
az önkontrollgyengeség. Különböző függőségek (alkohol,
munka, internet, mobiltelefon,
kapcsolati függés) is megnehezíthetik az életünket, társas
kapcsolatainkat.
Az is nagyon fontos kérdés, hogy mi magunk miért
válunk bánthatóvá? „Nem a
másiktól kell várni azt, hogy
mi boldogok legyünk” – szögezte le Somogyiné Petik
Krisztina.
„Fel kell nőnünk, és a felnőttség legfontosabb kritériuma a felelősségvállalás önmagunkért és a környezetünkért
is” – fogalmazott. A bántó
kapcsolatok spektruma az
enyhe és a patológiás bántalmazási dinamikák között igen
széles, az pedig mindenkinek
a saját felelőssége, hogy felismerve saját szükségleteit és
nehézségeit dolgozzon azon,
hogy a lehető legnagyobb
mértékben leküzdje adott
esetben akár a „hozott, kapott
örökséget”.
„Minden esetben arra kell
törekednünk, hogy még az
enyhe bántást is igyekezzünk
kiszűrni a kapcsolatainkból” –
mutatott rá a szakember, azt
is hangsúlyozva, a tipikus
destruktív mintázatok felis-

merhetőek, és ezekben az esetekben a segítségkérés és segítségadás a legfontosabb.
Kézdy Anikó a másik
szemszög vizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte: soha ne bagatellizáljuk el, ha úgy érezzük, hogy
egy kapcsolatban bántásban
van részünk.
Ne mondjunk le az önvédelemről, mert esetleg félünk a
szeretet elvesztésétől, a társadalom megítélésétől, mások
haragjától. Somogyiné Petik
Krisztina szerint a „jó énünkről” alkotott kép elvesztésétől
sem szabad félnünk. A bűntudatunk, tartozásélményünk felülírható. Merjünk határt szabni. Nem kell azonosulnunk
más csalódásával, és nem szabad hinni annak a hangnak
sem, amely azt mondja: „Nem
érdemlek jobbat.”
Hogyan állítsuk meg a bántást? Erre Papp Miklós szerint
Ferenc pápa adja számunkra a
talán legfontosabb támpontot
Fratelli tutti kezdetű enciklikájában: „Kivétel nélkül mindenkit szeretnünk kell, de az
elnyomót szeretni nem azt jelenti, hogy egyetértünk azzal,
hogy továbbra is ilyen legyen,
vagy hogy azt gondolja, elfogadható, amit tesz.
Épp ellenkezőleg: a helyes
szeretet azt jelenti, hogy különféle módszerekkel megpróbáljuk rávenni, hogy
hagyjon fel az elnyomással,
és igyekszünk elvenni tőle
azt a hatalmat, amellyel bántani tud, és amely mint embert eltorzítja. A megbocsátás
nem azt jelenti, hogy megengedjük, hogy továbbra is lábbal tiporják a magunk és mások méltóságát, vagy hagyjuk, hogy egy bűnöző folytassa a bűncselekmények elkövetését. Akit igazságtalanság ér, annak határozottan
meg kell védenie a saját és
családja jogait, éppen azért,
mert őriznie kell az Isten szeretetéből ajándékba kapott
méltóságát. Ha egy bűnöző
nekem vagy szeretteimnek
kárt okoz, senki sem tilthatja
meg, hogy igazságot követeljek, és ne intézkedjem, hogy
az a személy (vagy bárki
más) ne árthasson ismét nekem vagy másoknak. A megbocsátás nemcsak hogy nem
törli el ezt a kötelezettségemet, hanem egyenesen megköveteli” (241).
A legfontosabb tehát az,
hogy önértékelésünk, önbecsülésünk megfelelő legyen.
A feladat a határaink kijelölése és önmagunk megvédése. Érzelmeink, értékrendünk,
viselkedésünk, döntéseink és
talentumaink is a mi hatáskörünkbe tartoznak. Ezekért
igenis mi magunk tartozunk
felelősséggel.
Tehetünk-e a bántás megállításáért? Mindenképpen! –
szögezte le Kézdy Anikó
is.Ehhez azonban fel kell ismerni a rossz működést, a
bántó viselkedési formákat. El
kell döntenünk, hogy mit fogadunk el, és mit nem, visszajelzéseket kell adnunk a társunk, környezetünk felé, és ha
szükséges, szakszerű segítséget kell kérnünk.
Horogszegi-Lenhardt Erika
Fotó: Lambert Attila
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Szerette Krisztust, és engedte,
hogy általa cselekedjen

HÍREK KÉPEKBEN

Pauline Jaricot a boldogok sorában
Ebben követte a lyoni egyház spirituális, missziós és társadalmi hagyományát.”
A helyi katolikus közösség lelkesedéssel és meghatottsággal fogadta Pauline
Jaricot boldoggá avatását.
Egy nő, aki egyszerre szemlélődő és
cselekvő, aki élete végére gazdagból szegény lett, megalázott; mindenki elfeledte, és nyomorgott” – mondta Olivier de
Germay lyoni érsek.
„Pauline – jegyezte meg Tagle bíboros
– elfogadta mindene elvesztését, hogy
A boldoggáavatási szertartáson Luis megnyerje Krisztust (Fil 3,8), végül nyoAntonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa –
aki az öt kontinensről érkezett ötszáz
pappal együtt mutatta be a szentmisét –
úgy fogalmazott: „Pauline Jaricot egy
olyan nő volt, aki szerette Jézus Krisztust, s hagyta, hogy Ő, Isten Igéje benne
és általa éljen, cselekedjen és szeressen. A
Jézus iránti szeretet erejének élő tanúságát látjuk benne, mely szeretet a Krisztussal való azonosulássá válik.”
Tagle bíboros Olivier de Germay lyoni érsekkel együtt fogadta a Pápai Miszsziós Művek százhúsz országos igazgatóját, akik azért érkeztek, hogy a Pápai
Missziós Művek Lyonban tartott éves általános gyűlésével egy időben kifejezzék
tiszteletüket az alapító előtt. Pauline
Jaricot az evangelizációnak szentelt élete
során pontosan kétszáz évvel ezelőtt morba sodródott, miután életét a közelémegalapított egy művet, mely – az „egy ben és a távolban élő rászoruló és kizsákima és egy érme a missziók javára” mot- mányolt emberek szolgálatának szentelte.
Pauline a kereszt tövében sem vesztettóját hűen követve – sorsdöntővé vált az
ázsiai, afrikai, latin-amerikai és óceániai te el szíve békéjét, sem reményét Istenrészegyházak növekedésében és fejlődé- ben: Jézust szolgálni az éhezőben, a
szomjúhozóban, az idegenben, a mezítesében.
Pauline Jaricot rendkívüli spirituális lenben, a betegben, a bebörtönzöttben: ez
és missziós intuícióira rámutatva Tagle visz el az örök boldogsághoz. Ez Jézus
bíboros úgy fogalmazott: „Pauline Jaricot békéje.
Krisztus békéje adott Pauline Jaricotengedelmeskedett a Szentléleknek, aki új
ötletekkel és kezdeményezésekkel ösztö- nak derűt, türelmet és bátorságot, hogy
nözte őt az evangélium terjesztésére és a szembe tudjon nézni a fizikai nehézségekkel, rágalmazásokkal és megaláztatászegények szolgálatára.
Pauline-Marie Jaricot-t (1799–
1862), lyoni polgárt, a Pápai Miszsziós Művek egyik szervezetének, a
Hitterjesztés Művének alapítóját
május 22-én avatták boldoggá a
lyoni Eurexpo konferencia-központban ünnepi szentmise keretében, melyet Luis Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja
Kongregációjának prefektusa mutatott be. Az eseményen több mint
tizenkétezer hívő vett részt.

Május 22-én avatták boldoggá
Isten Szolgáját, Pauline Jaricot-t szülővárosában, Lyonban, a Hitterjesztés Műve
megalapításának bicentenáriumán, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa, Luis Antonio Tagle bíboros által bemutatott szentmise keretében. A boldoggá avatáshoz vezető csodát mutatjuk be.

sokkal” – fogalmazott a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa.
„Az új boldog – zárta beszédét Luis
Antonio Tagle bíboros – Jézus szerelmesévé, az Egyház misszionáriusává, a szegények nővérévé és az egyetemes testvériség eszközévé vált.” A szertartás során
egy fiatal lány, Mayline Tran az oltárhoz
vitte Pauline Jaricot szívereklyéjét.
Mayline tíz évvel ezelőtt, hároméves
korában egy félrenyelt falat miatt kómába esett. Egy imalánc és egy Pauline
Jaricot közbenjárását kérő kilenced után
az orvosok a kislány meglepetésszerű
felépülésének lehettek tanúi.
Az egyházmegyei kivizsgálást és a Szentek Ügyeinek
Kongregációja vizsgálatát
követően Ferenc pápa 2020ban elismerte az Isten Szolgája Pauline-Marie Jaricot
közbenjárására történt csodát, megnyitva ezzel a boldoggá avatása felé vezető
utat.
Egész Lyon ünnepelt és
tisztelgett az új boldog előtt,
akit a látogatók és a zarándokok jobban is megismerhetnek a fourvire-i bazilikában szervezett, Pauline életét
és az általa elindított lelkiségi mozgalmat bemutató kiállításnak köszönhetően.
Külön említésre méltóak a Hitterjesztés Műve évkönyveinek történelmi példányai, melyeket Pauline Jaricot azzal a
céllal adott közre, hogy a missziós hírek
eljussanak minden keresztény emberhez,
megérintse őket, ezáltal megnyissa szívüket, elméjüket és kezüket mindazok
konkrét megsegítésére, akik az evangéliumot hirdetik szerte a világon.
Forrás: Fides
Fotó: Diocèse de Lyon Facebook-oldala
Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

• A felújított, nyolcszáz éves bodrogkeresztúri temp-

lomot a március 15-i hivatalos átadás után május 28-án,
szombaton délben Ternyák Csaba egri érsek áldotta
meg, egyúttal felszentelte az oltárt. A szentmise kezdetén a főpásztort és a híveket Kertész Ferenc plébános
köszöntötte. Ternyák Csaba arról beszélt, hogy a templom legigazibb dísze, ha tele van hívekkel. Bodrogkeresztúr temploma 1220 körül épült, ez a település legrégebbi épülete.

• 2015 óta ítélik oda az Egri Érsek Bora elismerő címet

az Egri Főegyházmegye területén fekvő borvidékek kiváló pincészeteinek. A borok kiválasztása idén is
Ternyák Csaba egri érsek vezetésével és Gál Lajos borász
szakmai segítségével történt. Négy borvidék hegyközségei nyolc kategóriában jelölhettek borokat az elismerő
címre. Hagyományosan kiválasztották „Az egri érsek
miseborát” is, amely a Péter Pincészet 2017-es Tokaji
Kabar bora lett.

Mayline gyógyulása

aztán meghalt. És én mondtam,
hogy nem! Azok mi voltunk, Lyonban, Mayline volt az, és ő nem halt
meg! Azt hitte, Mayline már nem
él, mert nem ismerte a történet végét úgy, ahogy sokan mások, akik a
kilencedet végezték. Rádöbbent,
hogy ő érte imádkozott, személyesen is törődött vele, és életben van…! Nem tudta, hogy
az a kislány Mayline volt.
Nathalie: Ismeretlenül is imádkozott érte,
aztán öt éven keresztül foglalkozott vele az iskolában. Kértünk az iskolától egy segítőt, és a
tanév kezdete előtt két nappal felhívtak, hogy
találtak valakit, aki aztán dolgozott vele, majd
néhány héttel, vagy talán egy hónappal később elmesélte a férjemnek, hogy imádkozott
egy kislányért Lyonban. Mayline volt az.
Anélkül, hogy tudta volna, már korábban is
tett valami jót Mayline-nel.
Emmanuel: Csak jóval később ismertük meg
Pauline-t, mert a kilenced után hosszú útnak
néztünk elébe, Lyontól távol. Még nem tartozott a prioritásaink közé, mert amikor Cannesba költöztünk, Mayline sorsa az volt, hogy
meghaljon, de hosszú idő elteltével végre elkezdett beszélni és mozogni.
Nehéz időszakon mentünk keresztül vele,
egy másik kórházban kezelték… Elkezdte az
óvodát, majd két évvel később elgondolkoztunk azon, hogy lehet ilyen jól Mayline, akinél
minden rendben ment, iskolába járt, de mindez lehetetlennek tűnt a baleset utáni állapotából kiindulva…
Nathalie: És ekkor kérték ki az eljáráshoz
szükséges orvosi kartont a Vatikán számára.
Az első két évben Mayline jobban volt, de még
nem minősítették gyógyultnak. Igen, újra elkezdett járni, visszatért az óvodába, hihetetlen, amit csinált, de szükség volt a dokumentációra. Ekkor kezdtünk érdeklődni Pauline
élete iránt, ekkor kezdtük megismerni az ő
történetét.
Forrás: Fides
Fotó: Famille Chrétienne
Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

A csoda, ami Pauline Jaricot boldoggá avatásához vezetett

A Pauline Jaricot közbenjárásának tulajdonított csoda főszereplője Mayline Tran, aki a
történtek idején három és fél éves volt.
2012. május 29-én este a Tran családban az
édesapa, Emmanuel és az édesanya, Nathalie
éppen elfogyasztották az aperitifet, amikor
Mayline felkapott egy kisebb darab kolbászt,
s mielőtt a szülők bármit is tehettek volna, félrenyelte a falatot. Miután megérkeztek a mentők, szívmasszázst végeztek rajta, és az orvosoknak többször is sikerült feléleszteniük a
kislányt, de a szívműködése nem stabilizálódott. A mentőorvos közölte az első jelentést:
Mayline az úgynevezett glasgow-i kómaskála
harmadik fokozatában volt; többször is leállt
a szíve és a légzése; súlyos agyi oxigénhiány
lépett fel.
A sürgősségi osztály orvosa tudatta a szülőkkel, hogy mivel a kislány mély kómában
van, egy másik osztályra szállítják, ahol keringés- és légzéstámogató eszközökkel, mesterséges táplálást alkalmazva fogják őt életben tartani. Az osztály orvosprofesszora világossá tette: az N20 hullám, mely áthalad a
bazális törzsdúcokon és lehetővé teszi az agy
számára, hogy információkat közvetítsen a
test többi részének, s amely meghatározza,
hogy a páciens életben marad vagy meghal,
Mayline esetében az egyik oldalon megszűnt, a másikon alig maradt meg, vagyis a
helyzet csak romolhat, de soha többé nem
lesz egészséges, nem állhat vissza korábbi állapotába.
A vatikáni Fides hírügynökség egyedüliként jegyezhette le Mayline szülei, Emmanuel

és Nathalie Tran visszaemlékezését és tanúságtételét.
Emmanuel: Amikor a baleset történt, nem ismertük Pauline-t, mi nem lyoniak voltunk, Párizsban laktunk. Azért jöttünk Lyonba, hogy
éttermet nyissunk. A városon kívül, Beaujolais
közelében éltünk. Amikor elköltöztünk DélFranciaországból, Lyonba jöttünk éppen csak
egy hónapra, az iskola végéig, közel
Condrieu-höz, ahol a baleset történt. Egész végig a kórházban voltunk, hogy vigyázzunk
Mayline-re. Egy asszony volt az, aki a kilenceddel Pauline Jaricot közbenjárását kérte. Mi
egész nap a kórházban voltunk, egyáltalán
nem ismertük Pauline-t.
Nathalie: Valóban, amikor Mayline balesete
történt, nem ismertük Pauline-t, de ő belépett
az életünkbe.
Emmanuel: Mayline a lyoni Cours Diot katolikus magániskola óvodai tagozatába járt.
Amikor megtudták, mi történt vele, az igazgatónő, Mayline óvónője és mindenki megrendült. Még a gyerekek szüleit is sokkolta a hír,

főként a kisiskolás Alix szüleit, akik
korábban már elvesztették két gyermeküket. Ötletük támadt: Pauline
Jaricot jubileumi éve volt, végezzenek egy kilencedet az iskolával. Az
intézmény igazgatónője is beleegyezett, hogy Pauline Jaricot közbenjárását kérjék Mayline gyógyulásért.
A kilenced utolsó napja, 2012. június 23-a egybeesett az intézmény ünnepével.
Minden résztvevő együtt mondta
a kilenced imáját a szentmisén megjelent Emmanuellel és Nathalie-val.
Eközben az Élő Rózsafüzér Miszszionáriusai (Barbarin bíboros biztatására 2005-ben alapított, Pauline Jaricot intuícióit követő szervezet) is imádkoztak
Mayline-ért és sok más emberért.
Emmanuel: Mindennap a kórházban voltunk, és egy asszony azt mondta nekünk, szeretné felkérni az iskolát a kilenced elvégzésére,
nekünk szentelte a kilencedet, és azt kérdezte,
szeretnénk-e részt venni benne. Mi ezzel egy
időben a kórházban imádkoztunk, de nem
tudtuk, mi történik odakint.
Az egész iskola velünk együtt mondta az
imákat, aztán megtudtuk, milyen sokan csatlakoztak hozzá, még a nővérek is – akik korábban Cannes-ban voltak, most a lorette-i házzal
foglalkoznak – mind Mayline-ért fohászkodtak.
Amikor tanulmányok miatt Cannes-ba
utaztunk, volt valaki, aki segített nekünk
Mayline-nel. Ő imáiban Pauline-t kérte, hogy
vigyázzon a lányunkra. Egyszer aztán azt
mondta, nem tudja, mi történt Mayline-nel.
Ekkor elmeséltem a történetünket. Erre azt válaszolta, hogy ez emlékezteti egy kislány esetére, akiért imádkozott Lyonban, de a kislány

