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MAGYARORSZÁG KATOLIKUS HETILAPJA

Tudatos hittel,
hálatelt szívvel
Beszélgetés Erdő Péter bíboros,
prímással hetvenedik
születésnapja alkalmából
Az ember ajándékba kapja az életét, a neveltetését, s bár a hitét és a katolicizmusát is, az
utóbbiakat tudatosan el kell fogadni – vallja
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. A főpásztorral 70. születésnapja alkalmából beszélgettünk, melyet június 25-én
ünnepel.
– Hatgyermekes családból jön. Milyen örökséget hozott magával?
– Szeretetteljes, katolikus családban nőttem fel. Öt
testvérem közül elsősorban a két fiúval volt közelebbi a
kapcsolatom, a lányok ugyanis jó néhány évvel később
születtek. Nem éltünk könnyen, már csak azért sem,
mert szüleim nem dolgozhattak a tanult hivatásukban.
Mégsem panaszkodtak, érezhető volt, hogy számukra
a hit a legfontosabb az életben. Nem mondták, hogy
emiatt le kellett mondaniuk valamiről, sőt, derűsen élték meg a hitüket. Vasárnap együtt jártunk misére, egy
idő után elkezdtem ministrálni is.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Isten vonzásában
a keresztény nép
javára
Esztergomban szentelnek
papokat június 18-án
3. oldal

Hóvirágtorta
a bakonyszücsi
otthon lakóinak
Riportunk a 7. oldalon

Ahol nem a világ
diktálja a ritmust
Beszélgetés a Magyar
Cserkészszövetség
új elnökével
11. oldal

Magyar állami kitüntetéseket
adtak át Rómában
Magyar állami kitüntetéseket adtak át június 8-án Rómában, a Pápai Magyar Intézetben (PMI) mások mellett
Pietro Parolin szentszéki bíboros államtitkár és Paul
Richard Gallagher, a szentszéki államközi kapcsolatok
titkára részére. Az érdemrendeket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át. Az ünnepi alkalmon jelen volt
Erdő Péter bíboros, Habsburg Eduard szentszéki nagykövet és a PMI közössége.

Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak
előmozdítása, valamint az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus budapesti zárómiséjén Ferenc pápa részvételének elősegítése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként Pietro Parolin bíboros, a
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Orbán Viktor mi- Szentatya államtitkára részére
niszterelnök előterjesztésére az Áder János köztársasági a Magyar Érdemrend nagykeelnök által adományozott alábbi állami kitüntetéseket resztje polgári tagozata.
(Folytatás a 2. oldalon)
adta át Rómában.

Katolikus Karitász

Letelepedőket segítő
integrációs központ nyílt

Találkozás Csiszér László
dicsőítő zenésszel
A színpad örök játékosa:
Venczel Vera
Fotó: Árki Kristóf
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„Saját erőnkből
semmit nem tudunk
tenni”
Egy nyolcgyermekes házaspár
az imáról és a táncról
Olykor erős ﬁgyelmeztetést kapunk arról, hogy törékenyek vagyunk, és hogy a magunk erejéből semmit sem
tehetünk. Az Amoris laetitia-családév végéhez (június
26.) közeledve tesszük közzé a Nényei Lászlóval és Noémivel készített interjút. A nyolcgyermekes házaspár átélte, hogy az imádságnak óriási ereje van, életet ment.
Azt is megtudhattuk tőlük, hogy a tánc miként erősíti a
házastársi kapcsolatot, és hogy a munkánkkal is van
terve a Teremtőnknek.
– Hogyan indult a házassá- kal. A mi találkozásunk idején
azonban ezt még nem hangguk?
súlyozták ennyire a házassági
Noémi: Sokszor nagyon tá- felkészítés során. Lackó Budavolról érkeznek egymáshoz pesten, a második kerületben
azok, akik házastársak lesz- nőtt fel hat testvérével. Ne-

A Katolikus Karitász Integrációs Köz- van egy fogadószoba, benne a gyerekeknek jápontja a Magyarországon letelepedő me- téksarok – ide érkeznek a segítséget igénylő
nekültek beilleszkedését és önálló élet- családok.
(Folytatás a 6. oldalon)
kezdését kívánja hosszú távú segítségnyújtással, valamint lakhatást, munkavállalást támogató komplex programmal
előmozdítani. A központot
június 8-án Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök, a Katolikus Karitász elnöke áldotta meg Budapesten.
nek. Mi is szembesültünk azzal, hogy máshogyan gondol22025
A Katolikus Karitász
kodunk dolgokról, hiszen küországos központjában
lönbözőképpen voltunk szocialakították ki az integráalizálva. Manapság sokszor
ciós központ helyiségeit.
mondják: meg kell ismerni a
A két munkatársat fogcsaládi hátteret ahhoz, hogy
lalkoztató iroda mellett
lássuk, mit hozunk magunk-

kem egy bátyám van. Csak
két kilométerre laktunk egymástól Budán, mégis szinte
egy évszázad választott el
minket, mert a szívem mindig
Jászapátira húzott, ahol a
nagyszüleim éltek.
(Folytatás a 8. oldalon)
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A Szentatya
az idősek bölcsességéről és humoráról
Május 25-én a Szentatya a tizenegyedik katekézisét tartotta az öregkorról az általános
kihallgatás keretében. A Prédikátor könyve alapján az értelemvesztés, a mindent hasztalannak érzés, a teljes fásultság
általános tapasztalatáról elmélkedett, és kiemelte, milyen
fontos szerepet játszhatnak az
idősek mások megsegítésében
ebben a helyzetben. Ferenc pápa teljes katekézisének fordítását közreadjuk.
„Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Az öregkorról való eszmefuttatásaink sorában – tehát az öregkorról
való töprengéseinket folytatjuk –,
ma a Prédikátor könyvével, a Szentírás
egy újabb gyöngyszemével foglalkozunk. Első olvasásra ez a rövid
könyv megdöbbenti, híres refrénje
zavarba ejti az embert: »Minden hiábavalóság.« Minden hiábavalóság –
ez a refrén, mely újra és újra elhangzik; minden hiábavalóság, minden
»köd«, minden »füst«, minden
»üresség«. Meglepő, hogy a Szentírásban ilyen mondatokat találunk,
melyek a létezés értelmét kérdőjelezik meg. Valójában a Prédikátor folyamatos ingadozása értelem és értelmetlenség között annak az életről
való tudásnak az ironikus megjelenítése, amelyet szenvedély fűt az igazságosság iránt, melynek Isten ítélete
a biztosítéka. És a könyv zárómondata megmutatja a próbatételből kivezető utat: »Féld az Istent, és tartsd
meg a parancsait, mert ez minden
embernek a kötelessége« (Préd
12,13). Ez a tanács a probléma megoldására.
Egy olyan valósággal szembesülve, mely időnként szemlátomást
minden ellentétnek helyet ad, mégis
ugyanazt a sorsot szánja mindegyiküknek, azt, hogy a semmiben vég-

ződnek, a közömbösség útja tűnhet
számunkra az egyetlen gyógyírnak a
fájdalmas csalódásra. Ilyen kérdések
merülnek fel bennünk: Erőfeszítéseink talán megváltoztatták a világot?
Képes-e valaki érvényt szerezni az
igazságos és igazságtalan közötti különbségnek? Úgy tűnik, mindez értelmetlen: minek ennyi erőfeszítés?
Ez egyfajta negatív felismerés,
mely az élet bármelyik időszakában
megtörténhet, de kétségtelen, hogy
az öregkor szinte elkerülhetetlenné
teszi ezt a találkozást a kiábrándulással. Öregkorban a kiábrándulás
megérkezik. Így döntő fontosságú,
hogy öreg korunkban ellen tudunke állni e kiábrándulás elkedvetlenítő
hatásainak: ha az idősek, akik már
mindent láttak, megőrzik az igazságosság iránti szenvedélyüket, akkor
van remény a szeretetre és van remény a hitre is. A mai világ számára
döntő fontosságúvá vált, hogy átjutunk-e ezen a válságon, ezen az üdvös válságon. Miért? Mert az a kultúra, amely az hiszi, hogy mindent
megszabhat és mindent manipulálhat, az élet értelmének kollektív elvesztésével, a szeretetből való kiábrándulással, sőt a jóságot érintő elkedvetlenedéssel végzi.
Ez az elkedvetlenedés elveszi a
tenni akarásunkat. Az a feltételezett
»igazság«, mely csupán regisztrálja a
világot, az ellentétek iránti közömbösségét is regisztrálja, melyeket
megváltás nélkül az idő folyásának
és a semmiben való végződésnek ad
át. Ebben a formájában – a tudományosság köntösébe bújva, egyúttal
rendkívül érzéketlenül és nagyon erkölcstelenül – a modern igazságkeresés abba a kísértésbe esett, hogy
teljesen búcsút vegyen az igazságosság iránti szenvedélytől. Már nem
hisz a sorsában, az ígéretében, a
megváltásában.
Modern kultúránk számára, mely
gyakorlatilag mindent feláldozna a

dolgok egzakt megismerése érdekében, ennek az új cinikus észnek a
megjelenése – mely összekapcsolja a
tudást a felelőtlenséggel – kemény
válaszcsapást jelent. Az erkölcsiség
alól felmentő tudás ugyanis eleinte a
szabadság, az energia forrásának tűnik, de hamarosan a lélek bénulásává válik.
A Prédikátor a maga iróniájával
már leleplezi a tudás mindenhatóságának ezt a végzetes kísértését, a
»mindentudás tébolyát«, mely az
akarat teljes erővesztését eredményezi. A legkorábbi keresztény hagyomány szerzetesei pontosan azonosították a léleknek ezt a betegségét, mely hirtelen felfedezi a hit és
erkölcs nélküli tudás hiábavalóságát,
az igazságosság nélküli igazság ábrándját. Akédiának nevezték. Olyan
kísértés ez, amely mindenkire leselkedik, az öregekre is, de mindenki ki
van téve neki. Ez nem egyszerűen
lustaság: nem, annál több. Nem egyszerűen depresszió: nem. Az akédia
inkább a világ megismerése előtti behódolás, amelyben nincs többé szenvedély az igazságosság és a belőle
következő cselekvés iránt.
Az értelemvesztés és az erőhiány,
melyet ez a tudás okoz, amely elutasít minden etikai felelősséget és minden szeretetet a valódi jó iránt, nem
ártalmatlan. Nem pusztán a jóra irányuló akarat erőit veszi el: visszahatásképpen megnyitja az utat a gonosz erőinek agresszivitása előtt.
Ezek annak a megőrült észnek az
erői, amelyet ideológiai túltengés tett
cinikussá. Minden fejlődésünkkel,
minden jólétünkkel együtt voltaképpen a „megfáradás társadalmává”
váltunk. Gondoljatok csak bele:
megfáradt társadalom vagyunk! Széleskörű jólétet kellett volna teremtenünk, és eltűrjük az egészségügy tudományosan szelektív piacát. Áthághatatlan határt kellett volna
szabnunk a békének, és védtelen

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Magyar állami kitüntetéseket
adtak át Rómában

emberek elleni, egyre kíméletlenebb
háborúknak vagyunk szemtanúi. A
tudomány persze fejlődik, és ez jó.
De az élet bölcsessége valami egészen más, és úgy tűnik, hogy az
megrekedt.
Végül ez az érzelemmentes és felelőtlen ész értelmet és erőt vesz el
az igazság megismerésétől is. Nem
véletlen, hogy korunk az álhírek, a
kollektív babonák és az áltudományos igazságok kora. Érdekes: a tudásnak, a mindentudásnak, sőt a
tudás pontosságának ebben a kultúrájában sok boszorkányság, de művelt boszorkányság terjedt el. Bizonyos kultúrával rendelkező boszorkányság ez, de babonás élethez vezet: egyfelől értelmünkkel haladunk
előre a dolgok gyökerekig hatoló
megismerésében; másrészt a lélek,
melynek valami másra van szüksége, a babonák útját választja, és a
boszorkányságnál köt ki. Az idősek
megtanulhatják a Prédikátor ironikus bölcsességéből annak művészetét, hogy fényt derítsenek az igazságosság iránti szeretet nélküli elme
igazságának tébolyában rejlő csalásra. A bölcsességben és humorban
gazdag idősek nagyon jó hatással

(Folytatás az 1. oldalról)
Magyarország és az Apostoli Szentszék
kapcsolatainak előmozdítása, valamint az
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus budapesti zárómiséjén Ferenc pápa
részvételének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Paul
Richard Gallagher érsek, az Apostoli
Szentszék államközi kapcsolatainak titkára részére a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata.
Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak előmozdítása, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus budapesti zárómiséjén Ferenc pápa részvételének elősegítése érde-

kében végzett tevékenysége elismeréseként Mirosław Stanisław Wachowski, az
Apostoli Szentszék államközi kapcsolatainak titkárhelyettese részére a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata.
Magyarország és az Apostoli Szentszék
kapcsolatainak előmozdítása, valamint az
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszus budapesti zárómiséjén Ferenc pápa
részvételének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Daniel
Pacho, a vatikáni Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős részlegének magyar referense részére a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést.
Forrás és fotó: Pápai Magyar Intézet

Fordította: Tőzsér Endre SP
Fotó: Vatican.va

A RÉV megújult központja Szekszárdon
2017-ben kezdődtek az előkészítő munkálatai
annak a beruházásnak, melynek eredményeként június 9-én ünnepélyesen megnyitották a
RÉV (Remény, Élet, Változás) szenvedélybetegeket segítő szolgálat új konzultációs központját Szekszárdon, a Szent-Györgyi Albert
utcában. A felújított épületet Felföldi László
pécsi megyéspüspök áldotta meg.
Statisztikák hazánkban körülbelül egymillió főre
becsülik az alkoholfüggők számát, ami azt jelenti,
hogy megközelítőleg minden tizedik magyar embernek alkoholproblémája van, és akkor még nem
beszéltünk a drogfüggőkről, illetve azokról, akik
rendszeresen szednek antidepresszáns szereket.
Számukra jelenthet kapaszkodót a RÉV, azaz a Remény, Élet, Változás háza Szekszárdon.
Felföldi László püspök beszédében kifejtette: Mi,
emberek mindig elégedetlenek vagyunk, kicsit

Fotó: Bókay László

vannak a fiatalokra! Megmentik
őket a szomorú és életbölcsességet
nélkülöző világ tudásának kísértésétől. És ezek az idős emberek viszszavezetik a fiatalokat Jézus ígéretéhez: »Boldogok, akik éheznek és
szomjaznak az igazságra, mert
majd eltelnek vele« (Mt 5,6). Ők
azok, akik éhezést és szomjazást
fognak ébreszteni a fiatalokban az
igazság iránt. Bátorság, mi, mindannyian, idősek: bátorság és hajrá!
Rendkívül nagy küldetésünk van a
világban! De kérem, ne keressünk
menedéket ebben a nem konkrét,
nem valóságos, gyökértelen idealizmusban – mondjuk ki világosan –,
az élet boszorkányságaiban!”
A Szentatya felhívása az általános
kihallgatás végén: „Megszakad a szívem a texasi általános iskolában történt mészárlás miatt. Imádkozom a
megölt gyermekekért, felnőttekért és
családjaikért. Itt az ideje, hogy nemet
mondjunk a korlátlan fegyverkereskedelemre. Mindannyian kötelezzük
el magunkat, hogy ilyen tragédiák
soha többé ne fordulhassanak elő!”

többre, szebbre, jobbra vágyakozunk, pedig valójában a szeretet hiányzik az életünkből. Elkezdünk
keresni valamit, amiről úgy gondoljuk, segíthet a
szeretethiányos érzés csillapításán, de amit a szeretet helyett találunk, az magával ránt minket, lefelé.
Önmagunkat csak a másikkal való kapcsolatban
tudjuk megtalálni – hangsúlyozta Feldöldi László. –
Ha nincsenek értékes kapcsolataink, akkor nem találjuk meg önmagunkat, és akkor úgy érezzük,
hogy minden kicsúszott a kezünkből, hogy magunkra maradtunk az út szélén, emberi, családi,
krisztusi közösség nélkül, mint ahogy a rablók által
kifosztott ember az irgalmas szamaritánusról szóló
példabeszédben (vö. Lk 10,25–37). Ilyenkor meg kell
találnunk azokat, akik segítenek nekünk, és nem
kell félni a segítségkéréstől. Így tud segíteni a RÉV,
és mi magunk is így tudunk segíteni másoknak.
A rendezvényen egy szenvedélybeteg és egy
hozzátartozó személyes tanúságtételének is részesei lehettek a megjelentek.
Mindkettőjük életében jelentős szerepet tölt be a
RÉV munkatársainak önzetlen jelenléte.
Az esemény Hódi Kata
A menedék című meséjének
a szolgálat munkatársai által árnyjátékkal kísért előadásával folytatódott, mely
szimbolikusan a RÉV-házat
mutatja be, ahol mindenki
menedéket talál. Az ünnepélyes megnyitó a szenvedélybeteg-segítő szolgálat
új épületének püspöki megáldásával és közös imádsággal zárult.
Forrás:
Pécsi Egyházmegye
Fotó: Hegyi László
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Isten vonzásában a keresztény nép javára
Esztergomban szentelnek papokat június 18-án
zös istenkeresés, imádság szép és bátorító tapasztalat volt.” Ferenc egy
olyan plébánián ismerkedhetett meg
a lelkipásztori élet mindennapjaival,
ahol a plébánossal és a káplánnal papi közösséget alkottak. „Hárman
egymás munkáját támogató és kiegészítő szolgálatot végeztünk. Sokat tanultam tőlük, jó volt együtt
Éjszakánkban a fény
munkálkodni. Hálás vagyok azért,
„És az éjszaka fénylik, mint a hogy megismerhettem a lelkipásztonappal” (Zsolt 138) – Farkas Ferenc ri élet sokrétűségét. Feladatot kappapi jelmondata hitünk középpont- tam a liturgiákban, a keresztelésben,
a temetésben, az óvodai, iskolai és
felnőtt hittanoktatásban, de jártam
idősek otthonába és kórházba is. Az
élet nagyon széles spektrumával találkoztam. Megerősödött bennem,
hogy papként mindig Jézus Krisztusból kell kiindulnia a szolgálatomnak, és az ő személyében való cselekvésre szól a hivatásom. Az a feladatom, hogy Jézus halálon aratott
győzelmét közel vigyem az emberekhez.”
Erdő Péter bíboros, prímás
Esztergomban pappá szenteli
Farkas Ferencet, Szűcs Bálint
Gézát és Bársony Árpádot. A
velük készült beszélgetések
alapján mutatjuk be őket olvasóinknak.

„Jó úton járok”
„Amikor hitoktató voltam, egyszer órára készülve szíven ütött egy
szentírási szakasz: »Mert aki meg

jára, Jézus halálon aratott győzelmére hívja fel a figyelmet. Ferenc
arról számol be, milyen mélyen
megszólította őt ez a valóság: „A Jézussal való találkozás képes átalakítani az ember életét, sötétségeinkbe
is fényt tud hozni. Ha Istennel járjuk az utat, közelsége átformálja a
mindennapjainkat, még a nehézségeinkben, a szenvedéseinkben is fel
tudjuk fedezni a jelenlétét. Megérinti az embert, hogy ennyire közel lép
hozzánk. Ennek a közelségnek leszek a szolgája papként Isten népének körében” – fogalmazta meg
küldetését.
Ferenc gyakorló katolikus családban nőtt fel, ministránsként sokszor
ott volt az oltár körül. „Vonzott a
szentmise és annak misztériuma.
Láttam magam körül olyan atyákat,
akik teljes szívvel és odaadással végezték a szolgálatukat. Követendő
volt számomra a példájuk, rávezetett
arra, hogy én is ezt az utat szeretném járni, így tapasztaltam meg Isten hívását. Nem tudok nagy fordulópontot megnevezni az utamon, fokozatosan formálódott a hitem, a hivatásom.” A papságra való hívás
már kisgyermekként jelentkezett Ferenc életében, s ez a megérzés azután fokozatosan letisztázódott benne, és meggyőződéssé vált. Így jutott
el az igen kimondásáig, és a budapesti Piarista Gimnáziumban tett
érettségi után jelentkezett az esztergomi szemináriumba.
Két évet, a filozófia ciklust Esztergomban végezte, teológiát pedig Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen.
Az Örök Város izgalmas kihívás, a
világlátás lehetősége volt a fiatalember számára. Az Egyház életének középpontjába került. „Valamennyi
földrészről voltak társaim, barátokat
szereztem, emellett pedig rengeteg
gazdagító élményt és tapasztalatot.
Ez az időszak nagyban segítette az
Istennel, az Egyházzal és az önmagammal való kapcsolatom alakulását, fejlődését.” Ferenc a diakónusi
szolgálatát Pestszentlőrincen végezte. „Öröm volt bekapcsolódni egy
élő közösségbe, a plébániai élet mindennapjaiba, és jó volt megtapasztalni, hogy vannak őszinte, istenkereső
emberek, akikkel együtt haladhatunk a Jóisten felé, segíthetjük egymást ezen az úton. Lelkileg sokat adtak nekem a pestszentlőrinci hívek,
remélem, én is segítettem őket. A kö-

akarja menteni életét, elveszíti azt,
aki pedig elveszíti életét énértem és
az evangéliumért, megmenti azt.«
Nagy istenélmény volt ez számomra. Azt jelentette nekem, hogy Isten a
papságra hív. Akkoriban nagyon kerestem az utamat, és voltak bizonyos
elképzeléseim az életem felől, élt
bennem egy saját magam által meghatározott énkép. Ezt kellett elengednem, mert Isten ezzel a mondattal arra hívott, hogy fogadjam el a
rólam alkotott tervét, és engedjem át
neki az életem feletti irányítást. A

velem kapcsolatos isteni terv életem
kiteljesedését jelenti. Komolyan gondolkodni kezdtem a papságon: egy
évig még vártam, hogy jól értem-e a
hívást, s közben sokat beszélgettem
a lelki atyámmal. Azután jelentkeztem a szemináriumba” – vall elhívásáról Szűcs Bálint Géza. A hivatása
felismerésében nagy szerepet játszó
evangéliumi szakasz lett a papi jelmondata.
Bálint hitét gyakorló katolikus
nagycsaládban nőtt fel. A Budapesti
Ward Mária Általános Iskolában
kezdte a tanulmányait, majd a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban folytatta, ott érettségizett.
Mindkét intézmény nagyon jó közösséget adott neki. A gimnáziumban az ő osztálya volt az utolsó fiúosztály. „Sok barátot szereztem,
mind a mai napig fontosak számomra ezek a kapcsolatok.” A teológia
iránti érdeklődése vitte a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemre, de
ahogy mondja, „ekkor még sodródtam, kerestem az utam”. Tanulmányai mellett érdekelte az orgonaművészet, de nem volt határozott képe
a jövőről. A budapesti Avilai Nagy
Szent Teréz Plébánia közösségéhez
tartozó fiatalembernek Horváth Zoltán atya vetette fel, hogy volna-e
kedve hittant oktatni. „Így kerültem
a gyerekekhez, és három éven át hittant tanítottam, de volt valami hiányérzetem. Szerettem a feladataimat, ám amikor elképzeltem, milyen
lesz majd az életem húsz-harminc év
múlva, úgy éreztem, nem teljesen ez
az én utam.” Amikor végül a papság
mellett döntött, egészen bizonyos
volt abban, hogy „Istennek tökéletes
terve van az életéről, és ez a terv az
igazi élet. Jó volt kimondani az
igent”. Az esztergomi szemináriumba jelentkezett. Úgy fogalmaz, az ott
töltött évek „lehetőséget adtak arra,
hogy a korábbi életemből kiszakadva letisztázzak dolgokat. Átrendeződtek a kapcsolataim, lehetőségem
nyílt arra, hogy jobban figyeljek Istenre, hogy valóban rá figyeljek, és
jobban megismerjem magam”. Az
esztergomi évekből a közösség jelentőségét emeli ki: „A szemináriumban fontos volt nekem, hogy azokkal
tanulhattam együtt, akikkel papként
majd együtt szolgálok. Bensőséges
és baráti közösséget tapasztaltam
meg. A koronavírus-járvány bezártságában még inkább összeforrt a közösségünk, csak egymásra számíthattunk. Meghatározó élmény számomra, hogy olyan emberekkel fogok együtt dolgozni, akiket ismerek,

akikben megbízom, akikkel kölcsönösen segítünk egymásnak.”
A diakónusi gyakorlatát Budapesten, a Béke téri Szent László Plébánián töltötte, Kálmán Antal atyánál. Itt ismerkedett meg a lelkipásztorkodás mindennapjaival. „Nyitott
és szeretetteljes közösség vett körül.
Könnyű volt beilleszkednem, örömmel végeztem a feladatokat, akár a
keresztelést, esketést, akár a temetést, a hittanórákat. Antal atya nagyon sokat segített, valóban kísért a
pappá válás folyamatában. Most
úgy érzem, a helyemen vagyok, a Jóisten irányítja a pályámat, és ez egyfelől az életem kibontását jelenti,
másfelől közeledést Isten felé. Jó
úton járok.”

Árpád, Árpád!
Hát a papsággal mi lesz?
„Semmi” – válaszolta Istennek a
középiskolát befejezve Bársony Árpád. Nagycsaládban nőtt fel, gyerek-

és fiatalkorát a cserkészetben töltötte. „Katolikus család vagyunk, de az,
hogy valaki pap legyen, nem volt terítéken nálunk. Megküzdöttem a kamaszságommal, a sebeimmel, volt
néhány kanyar a hitéletemben is,
nem akartam a papságra gondolni.”
Molekuláris bionikát kezdett tanulni
az egyetemen, és családos életre készült. De a Jóisten csak nem hagyta
nyugodni, Árpád idővel úgy érezte,
a papi hivatás kérdésével mindenképpen foglalkoznia kell. „Nézzük
meg közelebbről, gondoltam, és felkerestem az összes pap ismerősömet, hogy megkérdezzem tőlük, ők
hogyan indultak el az útjukon. Úgy
éreztem, ha találok köztük valakit,
aki hasonló cipőben járt, mint én, és

tetszik, ahová eljutott, akkor talán én
is belevágok. Nagyon jókat beszélgettünk a környezetemben élő papokkal, de nem volt köztük olyan,
aki hasonló helyzetből indult volna,
mint én. Rádöbbentem, hogy ezen
nekem kell átvergődöm. Így azt kértem Istentől: Ha tényleg erre hívsz,
induljunk el együtt. Hálás vagyok,
hogy ez az együtt neki is fontos, sőt
sokszor fontosabb neki, mint nekem.
Azóta minden reggel úgy kelek fel,
hogy arra kérem Istent, együtt menjünk, mert máshogy nem érdemes.”
A bionikától így elköszönt Árpád, a
tanévet betegszállítóként a Budai Irgalmasrendi Kórházban fejezte be,
szeptemberben pedig elkezdte a szemináriumot. Lelki formálódását ez a
kórházi szolgálat jelentősen befolyásolta: „Ott erősödött meg bennem,
hogy az élet nem arról szól, milyen
kocsink, milyen házunk van, milyen
jól megy a sorunk.” A szemináriumban mindjárt az elején az volt a benyomása, hogy a helyén van, és ez
az érzés a papság felé vezető úton
egyre inkább megerősödött benne.
„Hálás vagyok a Jóistennek, hogy a
Központi Szemináriumban barátokra, testvérekre találtam.” A kórházban megélt tapasztalatok megérintették a lelkét, így később is a betegek mellett maradt. Önkéntesként
dolgozik a Gyógyító Jószándék Alapítványnál, amely Duchenne-féle
izomsorvadásban szenvedő gyermekekkel foglalkozik. „Ha közülük valaki megéri a felnőttkort, az már
nagy ajándék. Együtt vagyunk ezekkel a srácokkal és a családjukkal, az
egyik évben még együtt futkározunk, a másik évben már toljuk a
kerekesszéküket. Itt elkerülhetetlen,
hogy az ember szembesüljön a saját
sebezhetőségével, a korlátaival. De
Isten ezt a törékeny önmagunkat kéri.” A szentelés előtt álló, huszonöt
éves fiatalember számot vet az eddigi életével, sorra veszi, mit hozott
magával a gyerek- és fiatalkorából.
Mindenekelőtt a katolikus nagycsaládban és a cserkészetben szerzett
tapasztalatai, élményei határozzák
meg, ezek alakították az életszemléletét. Négy testvérével mély barátság köti össze, igazi testvérközösséget alkotnak. Mind a négyen másmás élethelyzetben vannak. „Az
egyikük családos, a másikuk most
fejezte be a tanulmányait, és jött haza Szibériából, a harmadik még
egyetemista, a negyedik szalézi novícia. Jó, hogy ilyen közelről láthatok rá az életükre, ez nyitva tartja a
szemem. Nagyon örülök, hogy vannak testvéreim, akikhez bármikor
fordulhatok, akár nehézség, akár
öröm ér.”
„Vidám és mélyen hívő pap szeretnék lenni” – fogalmaz. Egyik
erősségének érzi, hogy tud nevetni
magán, ami szerinte segít abban,
hogy felszabadultabb lehessen. Nehezen fogadja el önmagát, de segít
neki ebben az a gondolat, hogy „Isten elfogad engem, és így küld szolgálatra, még ha ezt nehéz is megélni”. Szentelési jelmondata is ehhez a
belső tapasztalatához kapcsolódik.
Így vall erről: „Én sem ítéllek el.
Menj, és többé ne vétkezzél! – mondja Jézus. Nem alkuszik meg a bűnnel, nem állítja, hogy nincs semmi
baj. De lényeges a sorrend! Nem azt
kéri az embertől, hogy először bizonyítson, aztán majd meglátjuk. Nem
ítéli el a bűnöst, hanem felemeli, így
küldi vissza az életbe. Én is ezt tapasztalom Isten részéről. És szeretném ehhez szabni az életemet: mindig ítélkezésmentesnek lenni önmagammal és másokkal is.”
Trauttwein Éva
Fotó: Lambert Attila
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Az Úr kenyere

Az Eucharisztia ünneplése (133.)

Lk 9,11b–17
Az evangéliumi szakasz egyik rejtett, mégis
megkapó eleme Jézus természetessége és közvetlensége. Elvonul az apostolokkal egy magányos helyre. A fáradtság, a nyugodt közös
időtöltés utáni vágy ennek az oka? Nem tudjuk, ám azt igen, hogy amikor „megzavarják”
őket, szívesen fogadja az embereket, nem morog vagy méltatlankodik. Teljesen magától értetődően, zokszó nélkül elkezd gyógyítani.
Majd amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy elszaladt az idő, s kérdésessé válik a hazatérés, az
ehhez szükséges megerősítő étkezés, ugyanilyen spontaneitással válaszol a látszólag lehetetlen helyzetre: leülteti a tömeget, s kézbe veszi a végtelenül keveset. Mintha az ő szemében a csoda éppen olyan hétköznapi lenne,
mint a lélegzés.
Jézus életének integritása, személyének beteljesültsége, a szó legigazabb értelmében
vett szentsége ezen a ponton válik kitapinthatóvá. Számára az Atya jelenlétében időzés,
a Lélek erőterében való cselekvés nem rendkívüli, hanem éppen ellenkezőleg: olyasmi,
ami nélkül egy pillanatot sem tudna elképzelni. Benne, általa és körülötte ezért a legmegrendítőbb közvetlenséggel történnek
meg azok a dolgok, amelyekre mi, a mindennapok világában elveszett lelkek azt mondanánk: ez képtelenség, ez felfoghatatlan és elképzelhetetlen!

Az Eucharisztia Krisztus testének és vérének, valóságos és hatékony jelenlétének a
szentsége. A Titokünneplése úrnapján mégsem válhat egy távoli dicsfény előtti külsődleges hódolattá (és távolságtartó tisztelgéssé). A
jelenlét lényege éppen a közvetlenség magától
értetődőségében tárul fel. Az Eucharisztia legigazabb ünneplése az, ha magunkhoz vesszük
a Misztériumot. Az evés hétköznapiságában a
minden értelmet meghaladó tárulhat fel, méghozzá nem elidegenítő, hanem épp ellenkezőleg: bevonzó, beemelő, megerősítő és ezáltal
minden mást meghaladóan vigasztaló módon.
Íme, úrnapjának evangéliumi tónusú ünneplése: világszerte letelepedünk kisebb-nagyobb
csoportokban. Várjuk Jézus tekintetét, szavát,
gesztusát, amellyel érinti a kenyeret; a hálaimát, a megtörés jelét. És ezt követően elérnek
hozzánk az apostolok, osztva a megtörésében
sem fogyatkozó kenyeret, amelyen egymással
osztozunk, irigység és féltékenység nélkül, Isten otthonos és egyszerű jelenlétének megingathatatlan bizonyosságában. Ekkor és ekként
születik meg a kenyér testvérisége, az osztozás
közössége, amely elhozhatja számunkra a békét
és az áldást. Szükségünk van az Úr kenyerére,
a kenyér-Úrra. Szükségünk van arra, hogy
megtanuljuk tőle, mit jelent egyszerűen, csöndesen és szünet nélkül a jelenlétben élni.
Török Csaba

Lukács, aki „mindennek
elejétől fogva gondosan” (vö.
Lk 1,3) a végére járt, minthogy
görög műveltséggel bírt, és
görög ajkú közösség számára
szerkesztette evangéliumát, az
Ószövetség görög nyelvű, úgynevezett hetvenes fordítását
használta fel a Magniﬁcat lejegyzéséhez és közléséhez, de
igyekezett lefordítani a semitizmusokat is. A szerző olyan
közegben talált rá az élő szövegre, amely szoros kapcsolatban állt Máriával, így a gyűjtés
nagy valószínűséggel palesztin területen élő keresztény
közösségben történhetett.
Magasztalja az én lelkem
az Urat! – a görög nyelvű szöveg első szava a megalünó,
amelynek jelentése: nagyít,
felnagyít. Az Újszövetségi
Szentírás héber nyelvű fordításában talán a hilél et (magasztal) igei forma is megfelelő
lenne, ennek ellenére a romamah et (felemel, emel) igét
használják.

JÚNIUS 19., VASÁRNAP – KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA (Évközi 12. vasárnap, Szent
Romuald apát, Gyárfás, Julianna) – Ter 14–18–20 (Ábrahám kenyeret és bort ajánlott fel.) – 1Kor 11,23–26 (Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.) – Lk 9,11b–17 (Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből.) – Énekrend: Ho 106 – ÉE
575, 419, Ho 106 – ÉE 167, Ho 134 – ÉE 540, Ho 280B –
ÉE 132.
JÚNIUS 20., HÉTFŐ (Rafael, Florencia) – 2Kir 17,5–8.13–
15a.18 – Mt 7,1–5.
JÚNIUS 21., KEDD – Gonzága Szent Alajos szerzetes emléknapja (Lujza, Leila) – 2Kir 19,9b–11.14–21.31–35a.36 – Mt
7,6.12–14.
JÚNIUS 22., SZERDA – Nolai Szent Paulinusz püspök vagy Fisher Szent János püspök és vértanú és Morus Szent Tamás vértanú,
az államfők és politikusok védőszentje emléknapja) – 2Kir 22,8–13;
23,1–3 – Mt 7,15–20.

Sztankó Attila

Gonzaga Szent Alajos
Június 21.

A Szent Liturgiáról (77.)
Az első antifóna második
verse – igaz, még mindig előkép gyanánt – ezt erősíti meg:
„Mert az Úr fölséges, rettenetes, nagy király az egész földön” (Zsolt 46,3). Jézus Krisztus feltámadt, aztán feltámadása után még negyven napon keresztül bizonyította,
hogy él (ApCsel 1,3), a negyvenedik napon pedig a
mennybe emelkedett. Így
nemcsak a földnek, hanem az
egész világnak is királya lett!
A második antifóna első
verse továbbviszi a gondolatot: „Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünk városában, az ő szent hegyén.”
Azt lehet mondani, hogy a
zsoltáros még itt is előképben
beszél. Ezért a második antifóna második verse is hasonlóképpen fogalmaz: „Sion hegye északi oldalán a nagy Király városa” (Zsolt 47,3). A
keresztény nép viszont már a
beteljesedés teljességét látja
ezekben. Jézus Krisztus végbevitte a megváltás művét, és
ezzel a világ fölött uralkodó
Istennek bizonyult, tehát nem
is csak városában (Jeruzsálemben), és nem is csak az ő
szent hegyén (Sionon), hanem az egész világ fölött dicsőséges Úr ő. Ezért kérhet-

Hasonlóképpen fogalmaz Asti-i Brúnó: „A lelkem, az
eszem, erőm, minden értelmem, lelkiismeretem áldja az
Urat, dicsérje, áldja és hirdesse. Az is magasztalja az Urat,
akinek a jóságában az Urat
kell magasztalni és dicsérni.
Így dicsérjük ugyanis a tanítványokban a mestert, műveiben a művészt.” (KR 15., 220.
o.) De Luther Márton is ennek megfelelően fűz magyarázatot Mária hálaénekéhez:
„Nem a magam ura vagyok,
hanem felemeltetem lélekben. Nem én emelkedem Isten dicséretére”. (LVM 5,
220.)
Az eucharisztikus lelkiség
szempontjából fontos számunkra Mária ujjongó megnyilvánulása és szavai, melyek akkor hangzottak el, miközben szívében az élet forrását hordozva meglátogatta
idős rokonát, Erzsébetet.

A HÉT SZENTJE

GÖRÖGKATOLIKUS LELKISÉG

A húsvét utáni negyvenedik napon a Görögkatolikus
Egyház nagy ünnepet tart: Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepét (régi nevén
áldozócsütörtököt). Ez a nap
az üdvtörténet beteljesedésének ideje. Jézus Krisztus végbevitte megváltói művét, már
csak annyi maradt hátra, hogy
az általa megígért Szentlelket
pünkösdkor
elküldje. A
mennybemenetel ünnepére liturgikonunk – mint nagy ünnepre – külön antifónákat ír
elő a Szent Liturgiában. A válogatott zsoltárversek itt is,
mint húsvétkor, áradnak az
örvendezéstől, örömtől.
Az első antifóna első verse
így szól: „Minden nemzetek,
tapsoljatok kézzel, örvendezzetek az Úrnak vigasság szavával” (Zsolt 46,2). A zsoltáros
eredetileg akkor énekelte ezt,
amikor a frigyládát ünnepélyesen körbehordozták, illetve később a királyok trónralépésénél. A keresztény nép viszont
már úgy értelmezheti, hogy az
Úr nem a szövetség ládájával
marad velünk, hanem ígérete
alapján: „Veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig”
(Mt 28,20). És mennybemenetelével mutatkozik az egész világ királyának.

Az ószövetségi párhuzamok közül, amelyek hatással
lehettek a kantikum kialakulására és lejegyzésére, egyrészt
a 34. zsoltár említendő – „Az
Úrban dicsekszik lelkem (héb.
bajahvé tithalél nafsi), hallják
meg a szelídek és örvendezzenek” (Zsolt 34,3; vö. 2Sám
7,18) –, de legfőképpen Hanna
énekének sorai: „Ujjongóvá vált
az én szívem az Úrban (héb.
alac libí bajahvé; gör. esztereóté
hé kardía mu en küriu), Istenem
révén felemelkedett a szarvam.” (1Sám 2,1)
Mária egyes szám harmadik személyben énekel lelkének Istent magasztaló öröméről. Lelkének életerejével
(héb. nefes, gör. pszüché) átadja magát Istennek, aki élőlénnyé teszi az embert, mert
ő az élet forrása. Ilyen értelemben Mária ujjongásában
egész testi valója, érzései, érzékelése részt vesz. A magasba emelkedett lélek valójában
Mária önátadó imádsága.

jük tőle a refrénben: „Üdvözíts minket, Isten Fia, ki dicsőségben fölemelkedtél, énekelünk néked: Alleluja, alleluja, alleluja!”
A harmadik antifónában a
zsoltáros az élet mulandóságáról tanít. Ámde az ünnepre
szóló antifónában a zsoltár első verse mélyebb értelmezést
kap: „Halljátok ezt minden
népek, vegyétek ezt füleitekbe
mindnyájan, kik a föld kerekségén laktok” (Zsolt 48,2). Jézus Krisztusnak a mennybemenetelét – ami megváltói
művének beteljesítése volt –
minden népnek, minden embernek tudomásul kellene
vennie. Szent Péter apostol a
pünkösdi beszédében még a
választott néphez szól: „Tudja
meg tehát Izrael egész háza
teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt
a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (ApCsel 2,36). Az
Egyház azonban már folyamatosan hirdeti Jézus Krisztus húsvéti misztériumának
beteljesedését. Ő értünk élt,
szenvedett, meghalt, feltámadt, újra él, hogy ebben az
új és immár örök életben részesítsen bennünket.
Ivancsó István

Alajos (*Castiglione, 1568.
március 9. – †Róma, 1591. június 21.) Castiglione őrgrófja,
Ferrante Gonzaga elsőszülöttje volt. Tízéves korában a
toszkán nagyherceg udvarába került apródnak. Az udvar
világiassága, léhasága nem
tetszett neki. A ﬁrenzei Angyali üdvözlet-templomban
fogadalmat tett, hogy más
életet él, mint környezete, és
elköteleződött Isten mellett.
Firenzéből 1579-ben a
mantovai herceg udvarába
ment, aki a Gonzaga-ház feje
volt. 1581-ben Alajost apródként Máriának, II.
Miksa feleségének udvarába rendelték, aki
Spanyolországba utazott. Természetesen Alajos is vele tartott.
Alajos Spanyolországban döntött a hivatásáról: be akart lépni a jezsuita rendbe. Apjának
nem tetszett e terv. Abba beleegyezett volna,
hogy ﬁa egyházi szolgálatot vállaljon, és idővel
főpap legyen, a szerzetességet azonban túl szerénynek találta elsőszülöttje számára. Amikor
megkérdezte tőle, miért éppen a jezsuitákhoz
akar menni, Alajos így válaszolt: ,,Azért választottam a jezsuita rendet, mert abban senki sem
vállalhat kitüntető tisztséget. Ha ilyesmire törekednék, a világban maradnék, ahol mint elsőszülött megkapnám az őrgrófságot.”
1584 nyarán visszatért hazájába. 1585-ben,
halottak napján lemondott összes jogáról,
rangját és örökségét Rudolf öccsére ruházva.
Azért ezt a napot választotta, hogy kifejezze:
meghal a világ számára. Két nap múlva már
úton volt Róma felé, hogy megkezdje a noviciátust.

A hét liturgiája
C év
JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE FŐÜNNEPE (Zoltán, Etel) – Vigilia-mise:
Jer 1,4–10 (Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek.)
– 1Pét 1,8–12 (Az üdvösséget keresték és kutatták a próféták.) – Lk
1,5–17 (Keresztelő János születésének hírüladása.) – Ünnepi mise:
– Iz 49,1–6 (Íme, a nemzetek világosságává tettelek.) – ApCsel
13,22–26 (Jézus eljövetele előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette.) – Lk 1,57–66.80 (Keresztelő Szent János születése.). – Énekrend: Ho 232 – ÉE 679, Ho 232 – ÉE 270, Ho 140 – ÉE 779, Ho
274 – ÉE 270.

Apja nemsokára meghalt,
és a családnak szüksége volt
a legidősebb testvér segítségére. Rudolf ugyanis, akinek
átadta az őrgrófságot, nagy
bonyodalmakat okozott. Nem
akarta elvenni a neki szánt
lányt, egy másikat pedig
megszöktetett, és titokban feleségül vette. Alajos meggyőzte, hogy hozza nyilvánosságra házasságát. Rudolf
ráadásul Solferino birtoklásáért pereskedett a mantovai
herceggel. A herceg anyja azt
javasolta, hogy a húszéves
Alajos legyen a döntőbíró. A jezsuiták rendfőnöke megengedte, hogy hazatérjen és intézkedjék.
1590–91 tele éhínséget és pestist hozott Itáliára. A Római Kollégium növendékei beálltak az önkéntes ápolók közé. Így életének
utolsó heteiben Alajos a járvány áldozatait segítette. Amikor egy földön heverő beteget
vett észre az utcán, vállára vette és a kórházba vitte. Ekkor ő is megfertőződött.
Mély hitéről tanúskodik, ahogyan anyjának
írt egyik levelében a betegségéről fogalmaz:
„Isten, a mi Urunk adjon nekem jobb egészséget, jobbat, mint amit az orvosok adni képesek. És tulajdonképpen boldog vagyok, mert
remélem, hogy Isten, a mi Urunk néhány hónapon belül a holtak országából az élők birodalmába fog hívni.”
Egyik látogatóját ezzel fogadta az utolsó
napokban: „Jó hírt kaptam: nyolc napon belül
meghalok. Énekeld velem a Te Deumot!” Huszonhárom évesen hunyt el.
L. K.

JÚNIUS 24., PÉNTEK – JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE – FŐÜNNEP – (Iván, Levente) ) – Ez 34,11–16 (Az
Úr gondot visel híveire: mint igazi jó pásztornak szívügye
a nyáj és minden bárány.) – Róm 5,5b–11 (Isten szeretete
kiárad szívünkbe.) – Lk 15,3–7 (Az elveszett után megy,
amíg meg nem találja.) – Énekrend: Ho 155 – ÉE 580,
Ho 155 – ÉE 133, Ho 154 – ÉE 540, Ho 152, ÉE 189.
JÚNIUS 25., SZOMBAT – A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen Szívének emléknapja (Vilmos, Vilma, Viola)
– Iz 61,9–11– Lk 2,41–51a.
JÚNIUS 26., ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP (Alexandriai Szent
Cirill püspök és egyháztanító, Szent Josemaría Escrivá de Balaguer, János és Pál) – 1Kir 19,1b.,19–21 (Illés próféta tanítványául választja Eliziust.) – Gal 5,1.13–18 (Isten gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk.) – Lk 9,51–62 (Az Emberﬁának nincs hová fejét lehajtania: Jézus követése áldozatot kíván.) –
Zsolozsma: I. zsoltárhét – Énekrend: Ho 257 – ÉE 587, Ho 257
– ÉE 148, Ho 109 – ÉE 597, Ho 293 – ÉE 258.
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Újfajta gazdasági és jogrendre lenne szükség
Befejeződött az Átfogó ökológia című fórumsorozat a Párbeszéd Házában
A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia Átfogó ökológia című
fórumsorozata utolsó alkalmán, június 9-én a társadalmi
igazságosságról tartott előadást Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának elnöke és Péti
Márton településfejlesztő szakember, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökhelyettese a budapesti Párbeszéd Házában.
„A teremtésvédelem elképzelhetetlen anélkül, hogy a
haszonelvű gazdasági rendből kitörnénk. A legfőbb akadálya a teremtett világ megóvásának egy nagyon hamis
és rossz életszemlélet, mely
mindenek fölé teszi a magántulajdont, a mennyiségi növekedést” – kezdte előadását
Székely János püspök. – De
mi a társadalmi igazságosság?
Ulpianus azt mondta, hogy
„add meg mindenkinek, ami
jár”. Később emberi jogokról
is beszéltek. De ki mondja
meg, mi az, ami jár, mit jelentenek az emberi jogok?
A Szentírás azt tanítja, hogy
létezik egy objektív harmónia,
nekünk pedig ezt kell megtalálnunk. A Biblia másik üzenete, hogy a szeretet és az igazság elválaszthatatlan.
Gyakran kirándulok, s mikor felérek a hegy csúcsára,
mindig megállapítom, hogy
az, amit az Úristen teremtett,
gyönyörű. A patakok, a sziklák, az erdők olyanok, mint
egy kristálytiszta szimfónia
egy-egy hangja. Sokszor lehet
az az érzésünk, hogy ebben a
szimfóniában az egyetlen hamis hang az ember” – fogalmazott a főpásztor. A Teremtés
könyvében tízszer olvassuk,
hogy „Isten szólt”. A zsidó
rabbik szerint az Úr tíz igével
teremtette a világot. Így kötik
össze a teremtést a tízparancsolattal. Azt is mondják,
hogy az erkölcs nem esetleges
kulturális melléktermék, hanem ugyanannak a rendnek a
része.
Isten törvénye bele lett írva
a molekulákba és a lelkünkbe.
Ezért lehetséges, hogy a tudomány és a hit összhangban lehet, amint azt Szent II. János
Pál pápa mondta: mint a madár két szárnya, egyensúlyban tartja az ember életét. Az
ökológia terén kezdi az embeJúnius a Szent Szív hónapja. IX. Piusz pápa
1856-ban terjesztette ki
az egész Egyházra a
Szent Szív tiszteletét,
melyet mindig a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken ünneplünk, idén június 24-én.
XVI. Benedek pápa szerint
a Szent Szív a jele annak,
hogy Jézus valóban emberré
lett értünk: „Isten szeretetének határtalan horizontján
belépett a történelem és az
emberi állapot korlátai közé,
testet és szívet vett magára, a
végtelen, láthatatlan és megkülönböztethetetlen Titokzatosság a Názáreti Jézus emberi szívében.”
Már a középkortól vannak
nyomai a 13. századi német
misztikusoknál a Szent Szívet
övező rendkívüli tiszteletnek.
A 16. században a jezsuiták és
a karthauziak szenteltek kü-

riség megsejteni ezt az objektív törvényt” – hangsúlyozta
a püspök.
Még a vallástalan ember is
képes arra, hogy éles helyzetben belássa, mi az objektív erkölcsi törvény. A Rómaiaknak
írt levél (2,14–15) így fogalmaz: „Amikor ugyanis a pogányok, kiknek nincs törvényük, természettől vezérelve
megteszik a törvényben foglaltakat, noha törvényük nincsen, ők maguk a törvény maguknak, és így megmutatják,
hogy a törvény követése a szívükbe van írva. Lelkiismeretük tesz nekik erről tanúságot.” Értelmes, emberi nyelven nem lehet kimondani azt,
hogy objektív igazság nincs,
hiszen ezzel a kimondott
mondatunkat cáfolnánk meg.
Az isteni törvény és igazság lényege a szeretet, melyet
az Isten felkentje, a Messiás
hoz el a földre. Jézus egy igazabb világot tárt fel előttünk –
emelte ki Székely János püspök. – Az Újszövetség szerint a
teremtés rendjét akkor értjük
meg igazán, ha Jézusra nézünk, mert benne tárul fel az
univerzum végső értelme.
Az igazi fejlődés az lenne,
ha megtanulnánk szeretni. Ez
lenne az igazi profit, az igazi
haszon. Erről beszélnek az Is-

ten országáról szóló szentírási
helyek. A világ ősforrása a
Szentháromság, ebből a titokból van a világ. Mi, emberek
akkor élünk helyesen, ha ráeszmélünk erre a titokra. A
férfi és a nő egymáshoz rendelt egysége is egy gyönyörű
isteni rend eredménye, nem
véletlen, hogy az isteni terv
szerint az életnek a házastársi
szeretetből kell kisarjadnia. Ez
a rend, az isteni törvény nem
korlát, még akkor sem, ha betartása néha embert próbáló
feladat.
Az Egyház egyértelműen
tanítja, hogy a gazdasági élet
célja nem a haszon, hanem a
teljes ember – mutatott rá Székely János püspök. – Van, aki
szerint a keresztény elvek szépek, de nem lehet azokat megvalósítani. Ám az evolúció
esetében is azt látjuk, hogy a
színtiszta öncél végzetessé válik, hiszen a legerőszakosabb
állatfajok kihaltak. Így van ez
az emberi társadalom esetében is, az önző, saját érdekeikért küzdő gazdasági csoportok harcából soha nem lesz
szeretetteljes, boldog nemzet.
Az egyházi megnyilatkozások
arról írnak, hogy „a szabad piacot az igazságosság elvei szerint kell irányítani”, mert „a
piac nem etikailag semleges
terület”. A piramisszerűen felépülő társadalom az erősek, a
gátlástalanok világa, mely
nincs tekintettel a gyengékre,
az elesettekre. De az ember
nem uralkodásra, hanem alkotásra, szeretetre született.
Az ember társadalmi és
történelmi lény. Ez azt is jelenti, hogy történelmileg kialakult kultúrákban, nagyközösségekben valósítjuk meg
az emberségünket. Ezt nevezzük nemzetnek. Ezért beszél
oly gyakran az Egyház a nemzetek jogairól. Mindenkinek
joga, hogy őrizze, ápolja saját
kultúráját. Ugyanakkor léteznek nemzetek feletti szempontok is. A Földért, mely
mindannyiunké, az egész emberiségnek felelősséget kell
vállalnia. Emellett azt is láthatjuk, az emberiség leggazdagabb 20 százaléka a Föld javainak több mint 80 százalékát fogyasztja el, a legszegé-

nyebb 20 százaléknak alig 1
százalék jut. A Föld nyolc leggazdagabb emberének annyi
a vagyona, mint a három és
fél milliárd legszegényebb
emberé együttvéve. Ha a világ egy százfős falu lenne, akkor 30 lakna jól, 50 már gyakran éhes lenne, 20-an kifejezetten éheznének, és egy ember állandóan az éhhalál küszöbén állna. Az Egyház mindig védte a magántulajdont,
ám soha nem tekintette mindenek felett álló jognak. Az
ember csak rövid ideig kezeli
a javakat, a Föld igazi birtokosa a Teremtő. A javak egyetemes rendeltetése, mindenkinek az emberhez méltó megélhetéshez való joga erősebb,
mint a magántulajdonhoz való jog. Székely János püspök
szerint szükség lenne olyan
szakemberekre, akik ezt az elvet képesek átültetni a gyakorlatba. Ehhez egy újfajta

szoruló körmendi családot támogatott hosszú távon. Élete
nem attól lett teljes, boldog és
ragyogó, mert birtokolt, hanem azért, mert önzetlenül
adott” – zárta előadását Székely János püspök.
Péti Márton településfejlesztő, környezetkutató szakember, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnökhelyettese
előadása elején Robert B. Gibson elgondolását ismertette. A
kanadai professzor szerint a
fenntartható fejlődés kritériumai közé tartozik az emberhez méltó élet, az egyenlő
esély, a mindenki számára elérhető javak körének bővítése
is. Az ENSZ Agenda 2030 című
dokumentumának 17 célja közül tíz közvetlenül kapcsolódik a társadalmi igazságosság
témaköréhez. A szegénység
felszámolása, az egészséges
élelmiszerhez, az ivóvízhez, a
munkalehetőséghez és az ok-

jogrendre és gazdasági szisztémára lenne szükség.
Ehhez a pénzügyeket nyilvánossá kellene tenni, mert a
banktitok csak a gazdagokat
védi. A püspök szerint egy
olyan világtekintélyre is szükség lenne, mely a globális kérdésekben képes igazságos
döntéseket hozni. A boldogságparadoxon azt jelenti,
hogy a mennyiségi növekedés, a gazdagság nem növeli a
boldogságot.
„Boldog Batthyány-Strattmann László minden télen tűzifát osztott a szegényeknek,
vagyona felét pedig a saját
kórházára költötte. Ötven rá-

tatáshoz való jog egyaránt
megtalálható ezek között. A
társadalmi igazságosság három fő elemre irányítja a figyelmet: a javak milyen módon oszlanak meg; a természeti erőforrásokhoz ki milyen
mértékben fér hozzá; emellett
arra is, hogy a gazdasági szereplők méltányos módon járnak-e el tevékenységük során.
A fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság összefüggéseit különféle példákon
keresztül mutatta be az előadó. Érdekes ebből a szempontból a Groningen városa,
ahol évtizedek óta fejlesztik a
kerékpáros közlekedést, mára

már a bicikli lett a holland település elsődleges közlekedési
eszköze. Ennek következménye volt az is, hogy a tömegközlekedést visszaszorították.
Az intézkedés eredményeként
az idősebbek utazását lehetetlenítették el, azok a városrészek, ahol ők élnek, elszigetelődtek.
A szén-dioxid-kibocsátás
túlnyomó részéért a fejlett
gazdaságok felelősek. Ám ha
azt is figyelembe vesszük,
hogy egy bizonyos országban
termelt árucikket hol használnak fel, a kép sokat változik.
Sok alacsony kibocsátásért
felelős nyugati ország másokkal fizetteti meg jólétének az
árát. A klímaigazságtalanság
nem csak globálisan jelentkezik – egy-egy ország vagy város esetében is azt lehet látni,
hogy bizonyos régiók lakói
jobban szenvednek a környezetszennyezés miatt.
Az is igaz, hogyha egy ország változtat, vagyis kevesebb szén-dioxidot bocsát ki,
akkor annak globális hatása is
lesz.
Azt is meg lehet vizsgálni,
hogy a fejlett gazdaságok mit
tesznek azért, hogy más, fejletlenebb régiók lépéseket
tudjanak tenni a fenntartható
gazdaság felé. Ebből a szempontból például az Európai
Unió nem teljesít jól, az itt elfogyasztott termékek máshol
szennyezik a környezetet. A
gyarmatosítás idején ökológiai imperializmus is történt,
ennek ma is tanúi lehetünk.
Példa erre, amikor egy fejlett
gazdaság a fejletlenebbnek
adja át a hulladékát. „Stabilitást és fejlődést csak úgy lehet
elérni, ha figyelemmel vagyunk a társadalmi igazságosság kérdéseire, máskülönben
feszültségek keletkeznek, és
megbomlik a struktúrák között fennálló harmónia” – fejezte be előadását Péti Márton.
Az előadások után kerekasztal-beszélgetésre
került
sor, amelyben Székely János
püspök, Péti Márton, Benedek
József földrajztudós és Nevelős Gábor SJ vett részt.
Baranyai Béla
Fotó: Merényi Zita

Jézus Szentséges Szívének tisztelete
Alacoque Szent Margit-Mária gondolatainak tükrében
lönös figyelmet Jézus Szívének tiszteletére. A 17. század
szülötte Alacoque Szent Margit-Mária, aki Jézus Szent Szíve tiszteletének apostola lett,
neki köszönhetően terjedt el
széles körben a lángoló szív
szeretetének tisztelete.
Mit is jelent a Szent Szív
tisztelete? Mi Jézus Szívének
üzenete? Aki szeretne választ
kapni ezekre a kérdésekre,
annak érdemes elolvasnia P.
Gérard Dufournak az Új Ember kiadványok sorozatbanidén májusban megjelent Egy
eucharisztikus élet című kötetét, amely Alacoque Szent
Margit-Mária vizitációs nővér
gondolatain és életszentségén
keresztül közelebb hozza az
olvasóhoz a Szent Szív misztikus szeretetének mélységeit.

Szent Margit-Mária nővér
apáca, látnok, Jézus Szent Szívének apostola, a járványos
gyermekbénulásban szenvedők és az árvák védőszentje.
Az eredeti mű francia nyelven jelent meg. Írója, P. Gérard Dufour francia pap
(1927–2018), aki hosszú időn
át karmelita és bencés nővérek mellett végzett lelkészi
szolgálatot, majd a clunyi Miasszonyunkról nevezett konfraternitás vezetője lett. Szent
Margit-Mária és La Colombire Szent Kolos (Szent MargitMária lelkivezetője) írásainak
köszönhetően mélyült el a
Szent Szív tiszteletében, Margit-Mária élettörténetében, és
papként a Szent Szív tiszteletének terjesztésében ismerte
fel küldetését. A könyv Méz-

ner Mariann fordításában olvasható magyarul.
Az Egy eucharisztikus élet
című kötet bevezetőjében Alacoque Szent Margit-Mária
életének kiemelkedően fontos
dátumait és az azokhoz kapcsolódó életeseményeket sorolja fel az író.
Szent Margit-Mária terjesztette el a Szent Szívnek a műalkotásokon gyakran látható
képét: a megnyitott, lángoló
szívet, melyből kereszt nő ki a
szeretetből vállalt halál jelképeként. Jézus Margit-Máriát
választotta
bizalmasának,
hogy az emberek iránti szeretettől lángoló szívének hírnöke legyen; mert ő mindenkit
üdvözíteni akar.
A kötet végén a szerző külön fejezetet szentel a Szűz

Mária Látogatásáról Nevezett
(Vizitációs) Rendnek. Bemutatja a szemlélődő apácák közösségét.
A 21. századi hívő katolikusok talán egyik legnehezebb feladata alkalmat találni
a szemlélődésre. A könyv olvasása óta a templomokba betérve óhatatlanul keresni kezdem Jézus Szívének ábrázolásait a festményeken, szobrokon, oltárképeken, és örömmel fedezem fel Alacoque
Szent Margit-Mária Jézus
iránti szeretetének több év- rolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület,
századdal későbbi nyomait.
Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás:
P. Gérard Dufour Egy eu- hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–
charisztikus élet – Alacoque 17 óráig; szerda 10–18 óráig)
Szent Margit Mária, Jézus vagy megrendelhető az Új EmSzent Szíve tiszteletének ber online könyváruházban.
Bencze Zsuzsanna
apostola című kötete megvásá-
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Együttműködés a ﬁatalokért
Katolikus egyetemi lelkészek találkoztak Leányfalun
Hagyományteremtő céllal a
hazánkban szolgáló katolikus
egyetemi lelkészek találkoztak egymással május 31-én és
június 1-jén Leányfalun, a
Szent Gellért Lelkigyakorlatos
Házban.
Az ország területén működő
egyetemekhez az illetékes ordináriusok egyetemi lelkészeket neveznek
ki, akik feladatul kapják, hogy a felsőoktatási intézményekben jelenvalóvá tegyék a Krisztussal való élő
kapcsolatot, az Egyházat, illetve
megszólíthatóak legyenek a diákok,
oktatók és dolgozók számára. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) 2021-es őszi ülésén Törő
Andrást, a Debreceni Egyetem római
katolikus lelkészét bízta meg, hogy
országos szinten koordinálja a kinevezett lelkészek munkáját. Ennek első lépéseként 2022 februárjában személyes találkozásra, kapcsolatfelvételre került sor, melynek keretében
az újonnan kinevezett országos katolikus egyetemi lelkészi referens ellá-

togatott a paptestvérekhez, hogy a
szolgálati helyüket és személyes tapasztalataikat megismerve együtt
alapozzák meg a jövőbeni közös
munkát és élénk kapcsolattartást.
A lelkészek együttműködésének
második lépéseként valósult meg az
országban szolgáló katolikus egyetemi lelkészek találkozója, amelyet az
MKPK Ifjúsági Bizottságának segítségével rendeztek meg. A bizottság
ügyei között fontos feladatként szerepel, hogy támogassák az egyetemi
lelkészek munkáját, akik az ifjúság
egy kiemelt szeletének pasztorációját tűzik ki célul napról napra.
A találkozó alkalmával lehetőség
nyílt arra, hogy a szolgálatot teljesítő
atyák egymással is megismerkedjenek, illetve közösen gondolkodjanak
az egyetemi lelkészi hivatásról, hogy
ebből táplálkozva és erőt merítve
tudják folytatni mindennapi tevékenységeiket. A találkozó folyamán
a résztvevők többek között arra keresték a válaszokat, hogy mi a szerepe egy egyetemi lelkésznek, hogyan
lehet ezt a szolgálatot beemelni a pa-

pi hivatás feladatköreibe, milyen belső és külső motivációk, illetve körülmények határozzák meg az egyetemi lelkészek munkáját, és milyen
örömökkel és kudarcokkal találkoznak, milyen sajátosságokat látnak az
egyetemista korosztály körében.
A válaszok megtalálását Berényi
András klinikai addiktológiai szakpszichológus, szupervizor segítette,
aki jelenleg a Debreceni Egyetem
Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi
Központjának vezetője. A szakember munkája során számos egyetemi
hallgató életét segíti és kíséri, ezért
széles spektrumon látja a ﬁatalok
lelki szükségleteit, mindemellett pedig a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye életében is aktív szerepet
vállal – többek között akolitusként is
szolgál –, így az Egyház dinamikáját
is ismeri.
A közös alkalmon lehetőség nyílt
megismerni a lelkészmunkatársak
által végzett feladatokat és tevékenységeket. Összegyűjtötték azon kezdeményezéseket, amelyek egy-egy
helyen beváltak, jól működnek, köz-

Letelepedőket segítő
integrációs központ nyílt
(Folytatás az 1. oldalról)
A központ híre szájról szájra terjed, egymásnak adják a menekültek a kilincset. Az amerikai karitász a Catholic Relief Service (CRS)
nemzetközi katolikus humanitárius szervetet
együttműködésével és támogatásával alakította ki a komplex programot azzal a céllal, hogy
az itt állandó vagy átmeneti
letelepedést választó családok el tudják kezdeni életüket, és megtegyék a beilleszkedés első lépéseit.
A központot Spányi Antal
püspök, a Katolikus Karitász
elnöke áldotta meg. Kiemelte, mindig alkalmasabb,
mindig magasabb színvonalú és mindig megfelelőbb segítségnyújtásra kell törekedniük. „A karitász Isten szeretetét közvetíti, kérjük áldását
az ide tartozó emberekre és
a most elkészült épületre.”
Écsy Gábor, a Katolikus
Karitász igazgatója röviden
bemutatta az ukrajnai háború kitörése óta eltelt száz
nap segítségnyújtását Barabáson, a budapesti
BOK-csarnokban, határon innen és túl. Kiemelte az itt maradók támogatását – ezt kívánja előmozdítani az új központ. Jelenleg országosan hatvanhat család vesz részt a már elindult komplex programban. A központ Budapesten fogadja az érkezőket, de országosan is
létrehoznak információs pontokat, jellemzően
ott, ahol a legtöbb menekülő megfordul. Létrehoztak egy ingyenesen hívható zöld számot –
06-80-630179 – amelyen ukránul és oroszul beszélő munkatársak várják a hívásokat.
Nehsa Francis, a Catholic Releif Service
munkatársa elmondta, a CRS gazdag tapasztalatával segíti a magyar karitász munkáját. Az
egész világra kiterjedően részt vesznek menekültek támogatásában, együttműködve a helyi, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel. Az
ukrajnai háború kitörése óta tíz ország segítő
munkájába kapcsolódtak be, és Ukrajnában
egymillió menekültet támogatnak, életmentő,
életváltoztató segítséget nyújtva.
Zagyva Richárd kérdésünkre elmondta, az
amerikai karitász rögtön a háború kitörését
követően megkereste a magyar testvérszervezetet, kérdezték, miben tudnak segíteni. Azóta
két munkatársuk folyamatosan itt van, együtt
dolgozták ki a hosszú távú segítségnyújtás
programját, mely átfogó segítséget ad a letelepedéshez egy éven át. Az amerikai szervezet
anyagi támogatást is nyújt a program működtetéséhez kétmillió dollár értékben.

ben pedig igyekeztek felmérni a rájuk bízott ﬁatalok aktuális helyzetét.
Emellett a személyes beszélgetések, a közös szentmisék imádságai
és a spontán tanúságtételek abban is
segítettek, hogy az ország különböző részein szolgálatot teljesítő egyetemi lelkészek közösen, bizalommal
tudjanak a jövő felé tekinteni.
A résztvevők ahhoz is hozzáláttak, hogy megszervezzék szeptember utolsó vasárnapjára (szeptember
25.) az egyetemisták országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra,
amely Salgótarjánból indul a búcsút

megelőző napon, ahová az egyetemi
lelkészségek közösségeit várják.
Az együttműködés további tervei
között szerepel a Kárpát-medencei
Egyetemi Lelkészségek Találkozójának (KELET) megszervezése 2023
februárjában, valamint cél az országban szolgáló egyetemi lelkészek találkozójának hagyománnyá formálása is, hogy szolgálatukat évről évre
egy gyümölcsöző kapcsolódási pont
erősítse és segítse.
Forrás és fotó:
Debreceni Római Katolikus
Egyetemi Lelkészség

Péter hitével Krisztusra nézve
Tanévzáró az Egri Főegyházmegyében

Tanévzáró ünnepséget tartottak az Egri Főegyházmegye
Az új központ segítséget nyújt a megfelelő
fenntartásában működő köznevelési intézmények diáklakhatási körülmények megteremtésében (aljai és pedagógusai számára június 8-án a jászapáti Kisbérlet, bútor, rezsitámogatás), a munkakereboldogasszony-templomban.
sésben, az általános ügyintézésben, a gyerekek
iskoláztatásában. A központban két munkaAz ünnepség hálaadó Urunk és Istenünk – hangsútárs, a hosszabb ideje Magyarországon élő szentmisével
kezdődött, lyozta az érsek. Ternyák Csaba
Rácz-Goór Anna Anikó és az áprilisban érke- melynek főcelebránsa, Ter- a jelen levő, az iskolájukban a
zett Selever Éva fogadják az érkezőket.
nyák Csaba egri érsek a társa- legjobban teljesítő, legeredmédalom, a világ szabályait, elő- nyesebb diákokhoz szólt ezuírásait Jézus parancsaival állí- tán: „...ti törekedtek a jóra, szátotta
párhuzamba.
Mint motokra fontos Jézus Krisztus
mondta, a mai világban az barátsága is. Tanuljátok meg
emberek többsége autonómiá- azt, hogy Péter szemével tera törekszik és nem akar a tör- kintsetek Jézusra, és hogyha
vényeknek,
előírásoknak bármi történik is veletek az
megfelelni. Talán még a ke- életben, soha ne feledjétek,
resztények is válogatnak Jé- hogy ő mindig vár benneteket.
Szelíden arra szólít, ne sánzus tanításai között, és csak
azokat próbálják követni, tikáljatok kétfelé, térjetek
amelyek számukra szimpati- vissza hozzá és szeretetből
kusak. Rámutatott,
hogy az ószövetségi
törvény 613 előírást
tartalmazott, amelyet a zsidóknak
meg kellett tartaniuk, és 365 tilalmat
kellett ﬁgyelembe
Rácz-Goór Anna Anikó elmondta, folyama- kellett venniük életosan érkeznek a menekültek. A központ lehe- tük során. Jézus
tőséget ad arra, hogy jó légkörben tudjanak azért jött, hogy ezeegyszerre egy családdal foglalkozni, megte- ket tökéletesítse.
remtve a szükséges bizalom légkörét. SegíteSokan a büntenek a munka- és albérletkeresésben, szerző- téstől való félelem
déskötésben. A felajánlások folyamatosan ér- miatt tartják meg a
keznek, eddig nem volt olyan, hogy ne tudtak törvényeket, Jézus
volna egy kérést teljesíteni. „A menekültek azonban a szeretet
egymástól hallanak a karitászról. Elsősorban evangéliumát akarukrán családok a kérelmezőink. Átmenetileg ta elültetni a szímindenképpen le akarnak itt telepedni, alkal- vünkben. Azért jött,
mazkodnak, igyekeznek, munkát vállalnak, hogy megszabadítvan, aki tanulja a nyelvet, iskoláztatja gyere- son bennünket külső és belső teljesítsétek minden parankét. A többség arra vágyik, hogy valamikor félelmeinktől.
csát” – zárta szentbeszédét a
hazamenjen.”
„Ez az, amire a mai evan- főpásztor.
Selever Éva a kárpátaljai Técsőről érkezett gélium is felhívja a ﬁgyelmünA szentmisét követően Köáprilisban, s június eleje óta áll a Katolikus Ka- ket, hogy szeretetből teljesít- böl Zsolt, az egri Egyházmeritász alkalmazásában. „Átérzem az érkezők sük Krisztus parancsát. Nem gyei Katolikus Iskolai Főhatóhelyzetét, hiszen én is ugyanazt élem meg. félelemből, nem azért, mert az ság (EKIF) osztályvezető-heNagyon örülök a karitászban végzett mun- iskola előírja, hogy minden lyettese beszélt a Gárdonyi
kámnak. Hasznosnak érzem magam, segíteni vasárnap szentmisére kell Géza halálának 100. évfordutudok az ukrán-orosz nyelvtudásommal. Bará- menni, mert a katolikus isko- lója alkalmából kiírt irodalmi
tok és rokonok segítették a kezdeti lépésein- lában ez így illik. Nem azért, pályázat céljáról. „Gárdonyi
ket, ma már a gyerekem iskolába jár, van al- mert az egyház öt parancsá- megpróbált fölé nőni a népbérletünk, munkánk. Jó nekünk itt, biztonság- ban benne van, nem a parancs színművek sekélyes ábrázolában vagyunk. Itt szeretnénk letelepedni, hi- miatt, hanem szeretetből.”
sának. Nem derűs, optimista
szen nem tudjuk, mi vár ránk Kárpátalján.
Az idei tanév mottója az embereket ábrázolt, hanem
Nem szeretem a bizonytalant, eldöntöttem, ha volt, hogy „Péter hitével te- érző, lélegző, vétkező, szerető
kijövünk, itt maradunk.”
kintsünk Krisztusra”. Mi Péter embereket. Gárdonyi Géza saTrauttwein Éva hitével akarunk rá tekinteni, és játos »szeretettana« szerint
Fotó: Thaler Tamás el akarjuk ismerni, hogy ő a mi minden szép lehet, ha képe-

sek vagyunk egy percig szeretettel szemlélni.” Ezt a szemléletet próbálták színpadra állítani a főegyházmegye pályázatára jelentkező diákok.
A pályázaton az encsi
Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai érték el az
első helyezést. Az ünnepélyes
díjkiosztás után a jelenlévők
megtekinthették a győztes
színdarabot.
Lóczi Tamás EKIF-elnök
rövid köszöntőjében egyebek
mellett arról beszélt, hogy az
Ukrajnában zajló háború a régióban hogyan éreztette hatását. Háláját fejezte ki a katolikus intézmények felajánlásaiért, megmozdulásáért, amely-

lyel segítették a menekült családokat. „Köszönjük azt a
munkát, amellyel az iskolák
próbálták megoldani a nyelvi
nehézségeket, a tanulmányi
rendszer eltéréseit, hogy a
menekült ﬁatalok be tudjanak
kapcsolódni a kortárs közösségekbe és lelkileg minél kevesebb traumával éljék át ezt
az időszakot.”
Az ünnepség végén a főpásztor oklevél- és könyvjutalomban részesítette a tanévben kiemelkedő teljesítményt
nyújtó diákokat.
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Lénárt Márton
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Hóvirágtorta a bakonyszücsi otthon lakóinak
Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára készítette az ünnepi édességet
Tavaly jelent meg az Így főznek a magyar katolikusok.
52 hét – 52 recept című kiadvány, melyben Tóth Tamást,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát is láthatjuk az édesanyja által sokszor készített hóvirágtorta
„sütése” közben. Június 8-án Bakonyszücsre látogatott,
hogy a szakácskönyv bevételéből támogatott otthon lakóinak személyesen készítse el az idősebbek által jól ismert édességet.
Bakonyszücs a hegység lábánál fekszik, Bakonybéltől
nem messze. A festői környezetben található zsákfaluban
háromszázan élnek.
Bakos-Tóth Márta onkopszichológus, az intézmény
egyik alapítója a
budapesti Tűzoltó
utcai gyerekklinikán dolgozott. Fontosnak
tartotta,
hogy a rákbetegségből felgyógyult
gyerekek és családjuk fel tudják dolgozni az őket ért
traumát, visszataláljanak a szerepeikbe, és pozitív élményekkel töltődjenek a rengeteg
nehézség
után.
„Legyen egy olyan
hely, ahol a családi
funkciók
helyre
tudnak állni, hiszen az egymásfél éves kórházi kezelés
alatt az anya a beteg gyermekkel a kórházban tartózkodik,
hiányától és az aggodalomtól
a testvérek is sérülnek” – tudtuk meg az alapítás célját
Forsthoffer Erzsébettől, az intézmény igazgatójától.
Az otthon azóta már nemcsak a rákkal küzdő gyermekek családját várja a 8-10 napos terápiás ciklusokra, hanem felnőtteket is. Három célcsoportnak nyújtanak itt lelki
rehabilitációt: daganatos betegségen átesetteknek, súlyos
egészségkárosodásban és fogyatékosságban élőknek. 2020
januárjától a Katolikus Szeretetszolgálat vette át az intézmény fenntartását, ekkor lett
hivatalos neve a Katolikus
Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona.
Hogy miért éppen Bakonyszücsön van ez az intézmény,
annak érdekes története van.
Bakos-Tóth Márta a második
világháború alatt született,
családját az ötvenes években a
Rózsadombról ide telepítették
ki. Kislányként felfedezte a kis
településben rejlő békét, nyugalmat, szépséget. Amikor a
rendszerváltás után a plébániaépület majdnem hogy üresen állt, a kongó falak közé
Rajczi Pál plébánossal együtt
megálmodták a rákbetegségen átesett gyermekek nyaraltatását. Szendi József veszprémi érsek oda is adta nekik erre a célra a plébániaépületet,
valamint vállalta a nyári lelki
rehabilitációs hely fenntartását. Így született meg az országban ma is egyedülálló intézmény, akkor még Daganatos Gyermekek Lelki Rehabilitációs Központja néven, mely
azóta is szüntelenül, egyre bővebb terápiás lehetőségeket
nyújtva működik, és szolgálja
a lélek gyógyulását.
Idővel a plébániaépületszékhelyű otthon bővült a közeli kálváriával szemben található ingatlannal, melyet 2017től felújítottak és bővítettek.

Ennek 2019-es átadását, a
nagy álom létrejöttét BakosTóth Márta már nem érhette
meg, 2018. december végén

gatni a pápai termálfürdőbe,
vasárnaponként pedig nem
szalasztják el a lelki töltődést
sem, a helyi templomban
szentmisén vesznek részt vallási hovatartozástól függetlenül. A Szeretetszolgálat részéről Burányi Roland és Juhos
Imre atya gyakran meglátogatják az intézményt, ami sokat jelent a vendégeknek. A
településen kialakított fitneszpark kiváló lehetőség a moz-

elhunyt. A beruházást a Magyar Nemzeti Alapítvány, a
Magyar Villamos Művek, a
Magyar Nemzeti Bank és még
sokan mások támogatták.
Az új épületegyüttes udvarán virágzik a Szent Erzsébet
rózsája, de három éve elültettek egy életfát is, mely akármilyen kicsi, két madárfészeknek is otthont ad. Az udvar járólapjára a gondozók felfestettek egy ugróiskolához hasonló játékpályát, amit még a hetvenes korosztály is szívesen
kipróbál. A kertben van tűzrakóhely, trambulin, hintaágy.
Az új építésű és az ízlésesen felújított régi házakban
összesen 28 férőhely van hét
négyágyas szobában, melyekhez általában fürdőszoba is
tartozik. A kialakítás során
fontosnak tartották, hogy a
környezet kellemes és esztétikus legyen, a töltődést és a holisztikus szemléletű gyógyítást
szolgálja. Mint ahogy az intézményvezető fogalmazott, „a
test mellett a lélek egészsége
adja a teljes egészségünket. Ha
a lélek beteg, az előbb-utóbb
testi tüneteket produkál. Ha
jól vagyunk, stresszmentesen
tudunk élni, örömök és élmények érnek bennünket, akkor
az elveszített szerepeinket is
vissza tudjuk kapni. Az apró
kis célok megvalósítása lendületet ad ahhoz, hogy egyre nagyobbakat is ki tudjunk tűzni
magunk elé”. Nem kell magyarázni, hogy ez a rákbetegséggel megküzdőknek menynyire fontos.
Pszichológus, zeneterapeuta, gyógytestnevelő és kézműves szakember foglalkozik az
itt megpihenni vágyókkal
meghatározott program szerint, melynek összeállításakor
figyelnek arra is, hogy legyen
megfelelő mennyiségű énidő.
A környezet adta lehetőségeket is betervezik, hiszen a közelben van Pápa, Veszprém,
Pannonhalma, Tihany, Bakonybél, Zirc és a Balaton,
megannyi programot kínálva.
A vendégek szeretnek elláto-

gásra, de ki lehet sétálni a halastóhoz is, a családok pedig
kedvelik a közeli játszóteret.
Látogatásunk során betekinthettünk az éppen itt pihenő gyöngyösi rákellenes liga
24 fős csoportjának
terápiás
hétköznapjába, például a
gyógytornás foglalkozásba, sőt egy
műveltségi játékba
is, amelynek hangulata magával ragadó volt. A két
egymással vetélkedő csoport virtuálisan
végigutazta
Európát, de nem
akárhogyan, hiszen
Piroska, a játék öszszeállítója és vezetője különösen figyelt arra, hogy régi kedves emlékeket mozgósítson. A
játék hevében az
idősek
mintha
gyermekek lehettek
volna újra: ha valamilyen zene került sorra a kérdések között, bizony táncra perdültek,
legyen az akár sramli, akár
görög körtánc.
Az „élményfestésen” egy a
koránál jóval fiatalabbnak tűnő, hetvenhét éves hölgy hatalmas örömet élt át: nem
gondolta volna, hogy hatvan
év kihagyás után tud még festeni. De nem volt egyedül ezzel az érzéssel, mindenki
büszkén mutatta a színes tájképet, amit épp az imént készített. Összhang, gazdag
színvilág látható a festményeken, a „művészek” pedig boldogok, vidámak, csordultig
energiával, amit az alkotás
öröme adott nekik. Valóságos
csoda, hogy daganatos betegségen átesett embereknek ekkora pozitív kisugárzásuk és
életerejük legyen.
Általában folyamatosan ki
van használva a ház. A gyerekek az iskolai szünetekben látogatják az intézményt a családjukkal, hogy a tanítás alatt
ne hiányozzanak még többet

az iskolából, hiszen a kórházi
kezelések egyébként is sok
pótolnivalót hagynak maguk
után. A nagymamák és nagypapák pedig inkább akkor
jönnek ide, amikor az unokáik
iskolában vannak. Tavaly, a
járvány harmadik hulláma
után májusban tudták újrakezdeni a terápiákat, akkortól
kezdve év végéig 350-en látogatták meg az intézményt.
Forsthoffer Erzsébet három
éve vezeti az otthont. Érkezésekor
maga is rácsodálkozott a pozitív
légkörre, amit itt tapasztalt. „Az ide látogató családok értékrendje teljesen
átalakult. Az a fontos nekik, hogy
együtt
vannak,
mindenki egészséges, és nagyon szeretik egymást. Ez a
fajta mentalitás a
munkatársakban is
megvan. Egyszer a
hetvenöt-nyolcvan
éves nénikkel anynyit
nevettem,
hogy kicsordult a
könnyem. A betegségen
átesettek
tudják, hogy a megpróbáltatásuk által pluszdolgokat is
kaptak: megtapasztalják, milyen közösséghez tartozni, kipróbálhatnak új lehetőségeket, kirándulnak, tornáznak,

ahonnan Tamás atya származik. Mielőtt az új épület konyhájába betért volna, meglátogatta a csoportot az udvaron,
akik sok nevetés és vidámság
közepette idézték fel az itt
szerzett élményeiket.
Az intézményvezető aszszony, Forsthoffer Erzsébet,
Szabó Attila és Tóth Tamás
kötényt vettek, szétválasztották a három tojás sárgáját és
fehérjét, előkészítették a cukrot, lisztet, vizet, tejet és természetesen a kétszersültet. A
régi időkben a Hóvirág nevű
kétszersültből készítették a
süteményt a háziasszonyok,
hiszen nem lehetett kapni
mást a boltokban. A házi baracklekvárt a püspöki kar titkára különösen kedveli, de
friss gyümölccsel, főleg málnával szintén nagyon finom
ez az édesség. A kellékek közül nem maradhatott el a szakácskönyvből már jól ismert
kézi rugós habverő sem, hiszen Tóth Tamás meggyőződése, hogy ezzel akkor is fel
lehet verni a tojásfehérjét, ha
abba nemcsak kristálycukrot,
hanem lekvárt is teszünk. És
be kellett látnunk, hogy igaza
van. Ugyan hosszas munka
eredményeként, de a baracklekvártól opálos fényű tojáshab valóban annyira megkeményedett, hogy kiállta a régi
háziasszonyok próbáját is:
még fejjel lefelé fordítva sem
esett ki a vájlingból.

kézműves-foglalkozásokon
vesznek részt.”
Az otthonban térítésmentesen, adományokból valósítják
meg a terápiát. A beteg gyermeket nevelő családokban általában az édesanya táppénzre megy, és ez a betegséggel
járó rengeteg pluszköltséggel
hatalmas anyagi kiesést jelent
a családoknak. Forsthoffer Erzsébet beszámolt arról is,
mennyire örülnek az adományoknak és annak, hogy az
Így főznek a magyar katolikusok szakácskönyv bevételeiből az intézményüket is támogatják. „Igyekszünk a kapott
tallérokat megfelelően használni, hogy még jobb legyen a
terápián részt vevőknek, és
egészségesen
térhessenek
vissza az életükbe.”
*
Tóth Tamás június 8-án kora délután érkezett Szabó Attila séffel együtt, hogy az új
épület konyhájában elkészítsék a hóvirágtortát, amit inkább csak hóvirágnak neveznek Kecskemét környékén,

A sütés során az intézmény
jelentőségén kívül megtudtuk
azt is, hogy Tamás atyáéknál a
hóvirágtorta családi recept, elkészítésében sokszor segédkezett édesanyjának, és volt rá
példa, hogy a sütemény nem
érte meg az összeállítás fázisát, mert az összetevők időközben elfogytak.
„Fontos
hangsúlyozni,
hogy az Így főznek a magyar katolikusok nem csak egy szakácskönyv – mondta a recept
gazdája, az MKPK titkára. – A
célunk az volt, hogy recepteken keresztül bemutassuk a
katolikusok mindennapjait,
mindnyájunk életét. A könyvben szerepelnek püspökök,
művészek, de pedagógus, orvos, sportoló is, tehát különböző foglalkozású emberek,
akik a recept apropóján az
élethivatásukról, a gyermekkorukról, a kedvenceikről és
az ars poeticájukról is beszámolnak. Szerettük volna megmutatni azt, hogy mi, katolikusok az élet különböző területein jelen vagyunk, a társa-

dalom szövetét képezzük, részei vagyunk egy nagy egésznek, és mindannyian egy
szebb, jobb jövőért dolgozunk
Isten áldását kérve. A kötet
valódi célja azonban az volt,
hogy felhívjuk néhány intézményre a figyelmet, például a
bakonyszücsi otthonra is.”
Az angol és magyar nyelvű
recepteket tartalmazó, ajándéknak is kiváló kötetben a
határon túli magyarság, sőt a
diaszpóra magyarság is képviselteti magát; bemutatják a
kulturális sokféleséget, amit a
katolicizmus is jelent.
Szabó Attila volt pannonhalmi bencés diák, szakács szívesen segített most is Tamás
atyának, mint ahogyan segédkezett a szakácskönyv létrejöttekor is. Míg Tamás atya a leggyengébbnek tartott láncszemmel foglalatoskodott, a séf beáztatta a kétszersült felét vízbe,
majd alaposan kinyomkodva
tortaalapot formázott belőle
egy nagyobb lapos tányérra.
Ezalatt Forsthoffer Erzsébet a
tojások sárgáját hat kanál cukorral kikeverte, amihez később lisztet és tejet adott. Az
így kapott krémet főzőlapon
felforralták. Miután elkészült a
tortatöltelék, kihűtötték, hogy
mielőbb a tortaalapra tudják
kenni, és erre tegyék a beáztatott kétszersült másik felét. A
séf a felvert baracklekváros tojáshabbal gyakorlott mozdulatokkal bevonta a kész tortát,
amire egy gyertyát
is helyeztek, hogy
két születésnapot is
megünnepeljenek
vele. Egyet utólag: a
jelen lévő 71 éves
hölgyét, egyet pedig előre: az intézmény harmincéves
fennállását.
A főzés közben
kisütött a nap, így
az udvaron terítettek a majdnem
negyven főnek. A
születésnapi tortának óriási sikere
volt, az ünnepelt
nem akarta elhinni,
hogy az MKPK titkára készít neki
ilyet. A gyöngyösi
Rákellenes
Liga
tagjai egy palack Gyöngyös
város borával kedveskedtek
Tóth Tamásnak, aki a szakácskönyvből több példányt is
ajándékozott az intézménynek, amit a helyszínen Fritzné
Tőkés Évával, a szakácskönyv
szerkesztőjével, szöveggondozójával és Szabó Attila séffel
dedikáltak. A Szabó Attila által már otthon elkészített „hóvirágok” is mind elfogytak, de
nemcsak a testet, hanem a lelket is táplálták.
Az Így főznek a magyar katolikusok. 52 hét – 52 recept című kötet megvásárolható az Új
Ember könyvesboltban (Budapest,
V. kerület, Ferenciek tere 7–8.
Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda
10–18 óráig) vagy megrendelhető
az Új Ember online könyváruházban. A könyv megvásárlásával az
ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthont és a bakonyszücsi Lelki Rehabilitációs Otthont is támogatja.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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„Saját erőnkből semmit nem tudunk tenni”
Egy nyolcgyermekes házaspár az imáról és a táncról
(Folytatás az 1. oldalról)
– Mi segített az összecsiszolódásban?
Noémi: Gyakran egymásnak feszültünk, ezért sokat beszélgettünk arról, miről hogyan gondolkodunk, kit mi
zavar, és lassan megtanultunk
másképpen viselkedni egymással. Később nagyon jó közös élményünk lett a néptánc.
Hosszú ideig úgy éreztük,
nem megy ez nekünk, és magunkban a másikat okoltuk:
neked kell tartanod magad, feszesebben állj bele, legyen erő
a kezedben. Meg kellett tanulnunk az egyensúlyt, a harmóniát. A táncban mindig Lackó
irányít, én pedig igyekszem
teljesen ráhangolódni. Hálás
vagyok ezért a hat táncos
évért, de nemcsak azért, mert
elsajátítottunk táncrendeket,
hanem azért is, mert együtt
táncolni maga a mennyország.
Lackó: Mindig is szerettünk
volna táncolni, volt is egy jó
társastáncos stílusunk, mégis
elmúltam már negyvenéves,
amikor elkezdtünk végre néptáncolni. Addig azt gondoltuk,
ennyi gyerek mellett képtelenség, hogy saját hobbink legyen. Aztán amikor a hetedik
gyerekünk féléves volt, valahogy szembejött egy lehetőség, és a lovak közé csaptunk.

tak össze. 1945-ben már négy
gyerekük volt, de addigra
mindenüket elvesztették, földönfutók lettek. Ennek ellenére soha nem hallottam panaszkodni a nagymamát. Szolgálta
és vezette a nagycsaládot, soha
nem jutott eszembe, hogy szegény lenne. Hogyan tudta ezt
így megélni? Sok mindent tanultam tőle, nem csak azt, hogyan kell kalácsot sütni.
Lackó: Noémi úgy emlékszik, hogy nem szerettünk
volna hét gyereket, hanem hatot vagy nyolcat, hogy ne másoljuk az én családi mintámat.
De a valóságban mindig csak
a következő gyerekig láttunk
előre.
Noémi: Isten belehelyezte a
szívembe a gyermekek utáni

távolságba, amolyan jó ember
voltam. Húsz év telt el így a
házaséletünkből.
Noémi: Először Gyöngyvér
születésekor rendültem meg
abban a hitemben, hogy erős
vagyok. Később Eszter születése volt számomra az az élethelyzet, amikor megtapasztaltam, hogy egy pillanat alatt
semmivé válhat az erőm. Még
a saját életemet sem tudom a
kezemben tartani, nemhogy a
családomét. Abban sem vol– Milyen érzés elengedni a tam biztos, hogy lesz holnap,
és lesz nyár, amire érdemes
nagyokat?
programokat tervezni. Isten
Isten megmutatta,
Noémi: A két nagylányunk akkor megmutatta, hogy az ő
hogy az Ő kezében van
egyetemistaként költözött al- kezében van az életünk.
az életünk
bérletbe. Úgy éreztem, mintha
belőlem szakadnának ki. Ha – Mi hozta magával ezt a
nem fogom bírni a hét másik
hagyományosabb utat követ- szemléletváltozást?
gyerek mellett.
Jóval később jöttem rá: az
Úr azért várja meg, hogy kérjünk tőle valamit, mert így belátjuk, a saját erőnkből semmit
sem tudunk tenni, és hogy legyen bennünk alázat. Megtapasztaltam, hogy gyenge vagyok, esendő, és teljesen bizonytalan abban, hogy el tudom-e látni ezt a családot.
Éreztem, az Úr meg akarja adni, hogy képes legyek elvégezni a feladataimat, de azt is
szeretné, hogy tudjam, ebben
ő is benne van, ott áll mellettem. Minden reggel odavonszoltam magam elé, és átadtam neki a napomat.
varázslat, a saját életünkből
ilyenkor átkerülhetünk egy
másik világba. Fontos nekem,
hogy mindenkiről tudjam, kivel mi van, így esténként – ha
lehet – körbejárok a szobákban, és megkérdezem tőlük.
Egyébként is igyekszem sokat
beszélgetni a gyerekeimmel.
Hét közben a munka, az iskola, a különórák töltik ki az életünket, de a hétvége elsősorban a családé.

– Mit tanultak meg a tánc által?
Lackó: A tánc tökéletes metafora arról, hogyan van jelen
Isten az életünkben. Ha lekvár
vagy lufi vagyok, akkor a vezetése az életemben semmit
nem ér. A nőben ott van a figyelem, a ritmusérzék, az izmaiban a tónus, a vágy arra,
hogy kövessen. A férfi vezet,
de a nő maga cselekszik, nem
rángatják, együtt mozdul a
másikkal. A férfiszerepben nekem az előregondolkodást volt
a legnehezebb elsajátítanom, a
vezető szerepet, ami nélkül
nem valósul meg a koreográfia. A magyar néptánc különösen alkalmas arra, hogy elsajátítsuk ezeket, és megértsük, mi
a hivatásunk nőként, férfiként.
Erősen más a két szerep, az
alávetettség gondolata mégsem merül fel, hiszen még a
férfitáncban is a nők énekelnek, és nincs értelme férfitáncot táncolni, ha nincs a nő, akinek imponálni lehet vele.
– Hogyan hatottak Önökre
azok a családmodellek, amelyeket gyermekként otthon
megismertek?
Noémi: Nekem egy testvérem van. Jászapátiban, a nagyszüleimnél éltem meg, milyen
is a nagy család, ott az ünnepeken mindannyian együtt voltunk. Édesanyámék négyen
voltak testvérek, mi kilencen
unokatestvérek. Ebből a közegből hoztam a nagycsaládos
életstílust. Már a házasságunk
előtt belefolytam a Nényei család életébe, eltanultam az
imádságos lelkületet. Nálunk
csak a nagymamám járt templomba. Csodálatos asszony
volt! Férjével mindketten földbirtokos családból származtak,
az egyikük árva volt, a másikuk félárva. 1935-ben házasod-

vágyat. Ha megláttam egy babát, mindig azt éreztem: „Ó,
ha nekünk még egy lehetne!”
A vágy mindig megelőzte az
újabb gyermek születését. Ha
az ember szeretne valamit,
örül, ha megkapja.

nek, ha a diploma vagy házasságkötés után lépnek ki az életünkből, az könnyebb lett volna, jobban fel tudtam volna
készülni rá.
Lackó: Hiába számítottunk
arra, hogy kirepülnek, ez nehéz. Belátjuk, hogy a mostani
– Felnőtt, kamasz és kisisko- korszak kevesebb támaszt
lás gyerekeik vannak. Milyen nyújt a fiataloknak a hagyoélmények fakadtak a köztük mányos utakhoz.
lévő korkülönbségből?
– Sokszor változik a szülők
Lackó: A legkisebb és a leg- hite, istenkapcsolata. Milyen
nagyobb között tizenhét év események alakították ezt az
van. A két kicsi koraszülött életük során?
volt, ez sok aggódást jelentett.
Gyakran úgy éreztük, mintha
Noémi: Az Ecclesia Kiadó
a gyerekeink szétszakadtak alsós hittankönyveinek voltam
volna két korosztályra. Régeb- a társszerzője, amit nagy ajánben fele-fele volt a korosztá- dékként éltem meg. Az ötödik
lyok közötti arány, most tulaj- gyerekünk féléves volt, amidonképpen két kicsink van. A kor – tisztán emlékszem – egy
két nagy már különköltözött, keddi napon felsóhajtottam:
a harmadik kollégista Szege- Istenem, annyira szeretnék vaden, a negyedik Pannonhal- lami mással is foglalkozni,
mára jár, az ötödik és a hato- mint „csak” a családdal. Két
dik kamasz. Azt remélem, napra rá felhívott egy volt hithogy a gyerekeink rengeteget tanosom anyukája, hogy begazdagodtak a köztük lévő kapcsolódnék-e egy óvodákorkülönbségnek köszönhető- soknak szóló hittankönyv íráen. A nagyok a kisebbekkel sába. Azonnal igent mondtam.
bolondozhattak, tanulhattak, Olyan felüdülés volt, hogy
megoszthattak velük életböl- szellemi munkát végezhetek!
csességeket, vicceket. De azt is Hát, az Úr cselekszik.
megélték, hogy milyen az,
Lackó: Sokan élünk a keamikor a fiatalabb nyújt tá- resztény világban úgy, hogy
maszt az idősebbnek.
Jézus egy távoli barát vagy
szövetséges az életünkben,
– Milyen közös szokásaik akire mindig számíthatunk a
határhelyzetekben. Nem vavannak?
gyunk vele intenzív kapcsoLackó: Hétköznap igyek- latban, nem kérdezzük meg
szünk együtt vacsorázni, hét- tőle rendszeresen, hogy mik a
végén pedig minden étkezés tervei. Jó ideig rám is ez volt
közös. Minden este imádko- jellemző. Pedig az én hívő élezunk. A tizenéves korosztály- temnek is volt egy világos inban ez nem nagyon népszerű, dítópontja, amikor kimondnem is erőltetjük náluk, de tam, hogy az ő útjai szerint
azért hetente többször benéz- szeretném berendezni az élenek. Szerencsére a kicsiknek temet. Utána azonban elkémég lehet mesélni. Ez maga a nyelmesedtem, visszatértem a

– Hogyan sikerült meggyógyulnia, lelkileg is felépülLackó: Eszterke születése nie a traumából?
után egy nagy megpróbáltatás
során megtapasztaltuk, menyLackó: Eszterke másfél
nyire törékeny az ember, mi- éves koráig elég sok volt a
lyen ijesztően könnyű meg- szorongás Noémiben. Marik
halni. Noémi egy nagy műtét Jóska és Erzsi, az Emmánuel
után lélegeztetőgépre került, közösség magyarországi alarengeteg vért kapott. Kritikus pítói imádkoztak Noémiért.
állapotban volt, nem tudtuk,
Noémi: Akkor egy pillanat
hogy megéri-e az estét, feléb- alatt múlt el minden félelred-e még, és ha igen, mire. mem. Kipróbáltam, hogy féSzámomra ezekben az órák- lek-e még, de ehelyett könyban vált újra nyilvánvalóvá és nyebbséget éreztem. Eszterrel
világossá az, hogy az életünk akkorra már nagyon összebármikor véget érhet, és min- nőttem. Amikor egyéves volt,
denünket, amink van, kaptuk. véletlenül leesett az ágyról,
Csak Isten kegyelméből léte- emiatt egy hétig kórházban
zem. Hosszú évek után akkor voltam vele szeptember első
kezdtem először intenzíven, hetében. Miközben anyuka
komolyan, őszintén, az Úrhoz bent „nyaralt” a kórházban,
kiáltva, hittel imádkozni.
otthon hat iskolás és egy óvodás gyerekkel el kellett kezde– Noémi, hogyan élte meg ni a tanévet. Talán pont ez az
öt nap pótolta azt, ami Eszter
mindezt?
születésekor kimaradt.
Noémi: Ha utólag nem mesélik el, milyen trauma ért, – A munka világában is átélnem is tudok róla. Elvesztet- ték a kegyelem működését?
tem az eszméletemet, harminc
órával később ébredtem fel az
Lackó: Eszterke születése
intenzív osztályon, ott tudtam után három évvel rövid idő
meg, mi történt velem. Na- leforgása alatt munkanélküligyon hiányzott a szoros vé váltam. A történetemet el
együttlét a babával, más kór- lehet mondani úgy, hogy kiházban voltunk. Eszter hétfőn tettek egy jól fizető, biztonsászületett, és csak pénteken lát- gosnak tűnő állásból, de úgy
tam először, így az első öt nap is, hogy az Úristen kijelölt szákimaradt a közös életünkből. momra három évet, amikor
Egy éven át azt éreztem, hogy megtanított arra, hogy a munaz anyai érzések, amelyek au- ka, amit végzek, fontos neki.
tomatikusan
kialakulnak, Nem azt akarja, hogy legyen
amikor az anya a szülés után egy keresztény életem, és attól
megkapja a gyermekét, nem elzárva egy munkám a világjönnek maguktól. A régi emlé- ban. Terve van azzal, hogy hol
kekből sem épült fel bennem és hogyan dolgozom, és terve
ez az érzés, meg kellett küz- van az emberekkel, akikkel
denem érte, még úgy is, hogy együtt dolgozom. A munka
előtte már hétszer sikerült. nélkül telt időszak gyümölcse
Eszter születése után – bár az is, hogy elindultunk az
már tudtam, milyen egy kora- Emmánuel közösség felé.
szülött gyermeket életben tar2020 januárjában mondtuk
tani – úgy éreztem, ezt most a gyerekeknek, hogy imád-

Hosszú évek után kezdtem
először intenzíven, őszintén,
az Úrhoz kiáltva, hittel imádkozni
kozzanak ők is, mert ha január 31-ig nem kapok munkát,
akkor nem mehetünk síelni.
(Nem ez volt a legnagyobb
gondunk, de ezzel jól be tudtuk vonni őket az imádságba.)
Akkor már négy hónapja kerestem munkát eredménytelenül, és két és fél év telt el úgy,
hogy nem volt normális állásom. Egy héten keresztül minden este rózsafüzért mondtunk a gyerekekkel. Január 31én délután négy órakor már
volt egy állásajánlatom, este
kilenckor pedig kettő. Az Úristen kivárta, hogy megértsem
a tervét, majd azt is, hogy milyen nagylelkű: jobbat ad,
mint amit kérni merünk. Fél
évvel később elhívtak vezetőnek egy céghez, ahová korábban szakértőnek jelentkeztem.
Noémi: A tanításról eleinte
azt gondoltam, hogy zseniális
módszerekkel lenyűgözöm a
gyerekeket az órán. De rá kellett jönnöm, nem az változtatja meg a gyerekeket, amit én a
hittanórákon teszek, mert az
ember az emberrel csak emberi dolgokat tud tenni. Egyedül
Isten képes isteni dolgokat
cselekedni, ő változtatja meg a
szíveket, a gyerekek szívét is.
Ezt is rá kell bízni!
– Mindeközben hogyan tapasztalták meg a közösség
erejét?
Lackó: Tinédzserként egy
nemzet- és felekezetközi ifjúsági táborban döntöttem az Úr
mellett. Az ott megélt ökumené hatalmas élményt jelentett
számomra, de később alig-alig
ápoltam ezeket a kapcsolatokat. Eszter születésekor újra
átéltük az Egyház egységét és
erejét. Sokan imádkoztak akkor Noémiért: az egyházközségünk, az Emmánuel közösség, a városmajori Szentlélekszeminárium résztvevői, egy
evangélikus gimnázium tanári
kara, két bencés szerzetesközösség Franciaországban és
Magyarországon, továbbá református, evangéliumi keresztény és anglikán barátaink.
Azt tapasztaltuk meg, hogy Isten a hívők egész közösségén
keresztül gondoskodik rólunk.
Noémi egyik orvosa egyházi
iskolás öregdiák, a másikkal
évekkel később egy zsinagógában találkoztam. Isten az elmúlt nyolc év eseményei révén új elköteleződésre hívott
minket, és hálásak vagyunk,
hogy igent mondhattunk a hívására.
Vámossy Erzsébet
Fotó: Merényi Zita
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Tudatos hittel, hálatelt szívvel
Beszélgetés Erdő Péter bíboros, prímással hetvenedik születésnapja alkalmából
(Folytatás az 1. oldalról)
Mi nem egy elegáns, de
nem is rossz általános iskolába
jártunk, és még a régi pedagógusnemzedék tanított bennünket. Volt köztük olyan tanár is, akivel nagyapám együtt
dolgozott a háború előtt.
– Milyen szempontból voltak
meghatározóak az életében a
gyermekévei?

is lakott. Hatott esetleg Önre
– A világegyházban abban
az időben sok volt a bizonytaa lakókörnyezete?
lanság a joggal kapcsolatban,
– Igen, meghatározó az éle- akárcsak manapság. Egyfajta
temben. Nagyon sokszínű jogellenesség is jellemző volt,
volt abban az időben a VIII. és ma már nem tapasztalok ilyet.
a IX. kerület lakossága, élt itt Persze az igazi teológusok akszínész, rendőr, de persze na- kor is jól tudták, hogy az Egygyon sok egyszerű munkás- ház egyszerre látható és láthaember is. A Belső-Ferencvá- tatlan valóság, intézmény perosnak volt némi értelmiségi dig jog nélkül nem működhet
jól, sőt nem is létezhet. A jog
atmoszférája.

Ebben különleges szerepük
van azoknak a közvetítőknek,
akik a mai nyelveken is el tudják mondani, milyen válaszokat adtak a latin nyelvű gondolkodók egy-egy problémára. Jómagam a Pápai Gergely
Egyetemen tanárként éltem
meg a nyelvi váltást. A hetvenes évek második felében a
Lateráni Egyetemen az egyházjogot már olaszul tanítot-

– Milyen kihívások várták dői. Mit jelent az életében
még az oktatás területén?
Róma?
– Amikor 1988-ban megkaptam a Hittudományi Akadémián a kánonjogi tanszéket,
nagy felelősségét vállaltam,
hiszen a magyar nyelvterületnek ez volt az egyetlen kánonjogi egyetemi katedrája. Kézikönyvet kellett írni, elindítani
egy szakfolyóiratot, és idegen

– A személyes hitünk
szempontjából nagyon fontos
korszak volt ez. Megtanultunk imádkozni, és a közösséget is megtapasztalhattuk,
szüleim ugyanis tagjai voltak
egy katolikus családközösségnek. Ezt egy pap vezette, az
első időben Mihalik Imre. Miközben ő lelkigyakorlatot tartott a felnőtteknek, minket elvittek sétálni, később pedig
már hittanfoglalkozáson vehettünk részt. Az iskolában
csak az első két évben volt hittanóra, azután beszüntették.
Abban az időben még az sem
volt biztos, hogy a templomi
hittanoktatást engedélyezni
fogják-e. Édesapám nem bízta
a véletlenre a nevelésünket, ő
kezdett hittanra tanítani bennünket; emlékszem, Hamvas
Endre hittankönyvéből tanultunk. Alapos volt ez az otthoni hitoktatás, mert amikor jelentkeztünk a piaristákhoz, a
felvételi dolgozatunk meglehetősen jól sikerült.

– Mit jelent Önnek a püspökszentelése, amely a nagy
jubileum évében történt, vízkereszt ünnepén?

– Mit jelentett önnek a piarista iskola?
– A rend a háború előtti tanárgeneráció legjobbjait gyűjtötte össze, ennek megfelelően
nagyon sok jó tanárom volt.
Köztük egy fiatal pap tanár,
akit úgy hívnak, hogy Jelenits
István. De Kovács Mihály fizikaszakkörére is jól emlékszem. A gimnáziumban olyan
papokat ismerhettem meg,
akik tanárként is kiválóak voltak. Nekik köszönhetem,
hogy kialakult bennem a
meggyőződés: nincs az a modern tudományos eredmény,
ami ellenkezne a hittel. Akkoriban az volt a hivatalos álláspont, hogy a vallás tudománytalan, sőt, sokszor ezzel
indokolták, hogy az egyetemeken bizonyos szakokra
nem lehetett bekerülni egyházi iskolából.
– A gimnázium után egyből
jelentkezett papnak.
– Akkoriban nem volt sok
idő a mérlegelésre, vívódásra.
Harmadikban felmérték, ki
hova menne tovább, negyedikre már tudtuk, mit szeretnénk.
– Volt esetleg olyan papi példaképe, aki segítette a döntésben?
– Elsősorban Futó Karcsi
bácsi. Bár soha nem mondta,
hogy legyek pap, egyszer
megkérdezte, hogy gondoltam-e a papi hivatásra, amire
rögtön azt feleltem, hogy igen.
Ő tanított meg a Szentírásról
elmélkedni.
– Gyerekkorában a Józsefvárosban és a Ferencvárosban

– Elsősorban vallási élményt. Azt, ami miatt egy zarándok felkeresi az Egyház
szívét. Róma tehát mindenekelőtt Szent Péter sírját, Szent
Pál emlékezetét jelenti számomra. A San Pietro in Vincoli különösen kedves nekem
Michelangelo Mózes-szobrával és Cusanus sírjával. De a
többi nagy bazilika, a régi
templomok is fontosak nekem, köztük különösen a
Szent Kelemen-bazilika, ahol
megtaláljuk a pogány időszak
kultikus helyét, melyhez kapcsolódva megépült az őskeresztény bazilika.
Fiatalkoromban még a
Szent Péter-bazilikába is
könnyebb volt bejutni, Boldog
XI. Ince pápa sírjánál sokszor
imádkoztam Magyarországért. De emlékszem arra is,
hogy az utcákon kommunisták tüntettek, abban az időben
ölték meg Aldo Moro olasz
miniszterelnököt. Azt is átéltem, hogy a papi civil miatt
ért atrocitás az utcán.

– Kik voltak hatással az ifjú- szeretete ugyanakkor édesapámra és a baráti körére is
ságára?
visszavezethető az életemben.
– Nagy példaképeim nem
voltak, igazából még a szen- – Hogyan indult el a kánontek közül sem tudnék említeni jog útján?
olyat, akinek az életét kifejezetten mintának tekintettem
– Mivel kedveltem a latin
volna, bár Szalézi Szent Fe- nyelvet, végigolvastam az
rencet különösen tiszteltem. 1917-es kánonjogi kódexet.
Az esztergomi szeminárium- Bánk József kétkötetes Kánoni
ban a prefektusunk Dékány jog című könyvét is elolvastam,
Vilmos volt, egy kiegyensú- ez a mű a történeti dimenziót is
lyozott, kedves ember, akinek jól érzékeltette. A licenciátusi
sokat köszönhettünk. Engem dolgozatomat az egyházjog fifél év után elküldtek a Köz- lozófiai és teológiai megalapoponti Szemináriumba, ezért zásáról írtam, ebben Nyíri proinkább az ott tanító professzo- fesszor úr segített sokat. Dokrok voltak rám hatással. Fé- tori disszertációmban Nicolaus
legyházy József egyháztörté- Cusanus munkásságát vizsgálnész szakmailag precíz ember tam, azt, hogy a filozófiai gonvolt, igen informatív órákat dolkodása hogyan hatott egytartott. Zemplén György se- házjogi szemléletére. A Bázeli
gédpüspök tanította az er- Zsinaton és az azt követő
kölcsteológiát, ő ismertette években mai szóval a szinodameg velünk a 20. századi litás kérdése került előtérbe, de
pszichológia irányzatait és a konciliarizmus mint heteropersze Aquinói Szent Tamás dox irányzat is a viták tárgyát
erkölcsteológiáját is. Halála képezte.
után Paskai László vette át a
morálist, ő még Dominic – Bíboros atya szereti a latint.
Prümmer latin nyelvű tan- Miért tartja fontosnak a latin
könyvéből tanított. Timkó Im- nyelv ismeretét?
re, aki jól ismerte a keleti teológiát, patrológiát, ókeresz– Azért, hogy európai kultény egyháztörténelmet taní- túránk tartalmi gazdagságával
tott. Nyíri Tamás filozófiaórái tisztában legyünk, és ne ejtrendkívül érdekesek voltak, sünk ki a tudatunkból kétezer
még az ELTE-ről is átjártak évet. Ma nem arról van szó,
hallgatni őt. De Kosztolányi hogy a latin nyelv ismerete elIstván tanár úrra is nagy sze- tűnik, sokkal inkább egyfajta
retettel emlékszem, valamint polarizálódást figyelhetünk
Tarjányi Bélára, aki akkor meg. Az érettségiző korosztály
kezdte tanítani az Ószövetsé- már nem tud latinul, de egy
get. Gál Ferenc pedig a dog- szűk kör világszínvonalon ismatika rejtelmeibe vezetett be meri a nyelvet. A legjobb latin
minket.
szövegeket is el lehet már érni
az interneten. Arra kell vi– A kánonjog iránti szeretete gyázni, hogy a latin ne egy kis
csoport elitkultúrája legyen.
honnan ered?

ták, ám amikor a Gregorianán
elkezdtem a tanítást, még a latin volt az előadások nyelve.
Hat év után már nem találtak
elég latinos tanárt, így attól
kezdve nekem is olaszul kellett tanítanom. Csak a jogszabályok nyelve maradt latin.
– Hosszú ideig oktatott. Mit
jelentett Önnek a tanítás?
– Örömmel tanítottam az
egyházjogot. Mivel meg voltam győződve arról, hogy ez a
tudomány valami olyasmit
mond el az Egyház valóságáról, amit más ágazat nem tud,
volt bennem egyfajta küldetéstudat, hogy mindezt megismertessem a hallgatósággal.
Magyarországon a hetvenes
években nagyon keveset foglalkoztak az egyházjoggal,
nem lehetett tudni, mi hatályos, kevés publikáció jelent
meg ebben a témában, az új
egyházjogi fogalmaknak nem
is volt magyar megfelelőjük.
Amikor 1983-ban megjelent az
új Egyházi Törvénykönyv, Lékai
László bíboros engem kért fel
a lefordítására. Igyekeztem figyelembe venni a korábbi magyar nyelvű szakirodalom
szóhasználatát, de előfordult
olyan is, hogy nekem kellett
megalkotnom a kívánt kifejezést. Fontos, hogy az új szakirodalmi szövegek alapján lábjegyzetelt fordítás született.
Vagyis létre kellett hozni egy
új kánonjogi nyelvet, és egységes egészként kellett bemutatni az Egyház fegyelmét. Sokat
segített a Szentszék abban,
hogy be tudjuk szerezni a
megfelelő bibliapapírt, és
hogy ezer példányt Erdély
számára is nyomtassanak.

nyelvű publikációkra is szükség volt ahhoz, hogy benne legyünk a nemzetközi vérkeringésben. 2003-ig egyébként Rómában is tanítottam.
– Hogyan emlékszik vissza a
papszentelésére és az újmiséjére?
– A Bakács téri templomban szenteltek, azért, hogy az
emberek lássák, papi hivatások Budapesten is léteznek.
Újmisém a Mária utcai Jézus
Szíve-templomban, a Tömő
utcai kápolnában Futó Karcsi
bácsinál, és Berlinben, a karmelita nővéreknél volt. Élt ott
egy magyar nővér, Kerubina
Brümmer, akit a második világháború után mint németet
telepítettek ki Magyarországról. Ott ismertem meg Joachim
Meisnert is. Ez szellemi nyitást
is jelentett számomra, mert ott
meg tudtam szerezni nyugati,
német nyelvű könyveket.

– Szent II. János Pál szentelt, akinek volt egy sajátos
pozitív fizikai kisugárzása.
2000. január 6-án szenteltek tizenketted magammal, köztük
Veres Andrással és Anton
Coșával. A Szentatya legfőképpen azért vezette be a vízkereszti püspökszentelés szokását, hogy kifejezze, az új
püspökök mint az apostolok
utódai a világ népeihez kapnak küldetést az evangélium
hirdetésére. Az örömhír pedig
nem más, mint az, hogy
Krisztus a megdicsőülés reménye bennünk.
– Püspöki jelmondata: Initio
non erat nisi gratia (Kezdetben nem volt más, csak a
kegyelem). Miért ezt választotta?

– Lényeges, hogy az ember
ajándékba kapja az életét, a
neveltetését, s bár a hitét és a
katolicizmusát is, az utóbbiakat tudatosan el kell fogadni.
„Jó földre esett a mérőláncom,
és örökségem megtetszett nekem” – írja a zsoltár (Zsolt
16,6). De az elfogadás után
meg is kell felelni ennek,
vagyis a hit nem egy passzívan elfogadott kegyelem, ha– Hogyan teltek a lelkipász- nem egyúttal feladatot is jetorkodásban töltött első évei? lent.
– A dorogi plébánián, ahol
káplánként szolgáltam, szívesen tanítottam hittant, és
örültem annak is, amikor elsőáldozókat készíthettem fel.
Abban az időben már kötelékvédőként is működtem.
Így került a kezembe egy, a
húszas
években
kiadott
könyv, melyet Boldog Meszlényi Zoltán írt, így ismertem
meg őt. Papi közösség is volt
a környéken, közös programokat szerveztünk.

– Bíboros atya, hogyan tervezi ünnepelni a születésnapját?

– Hálatelt szívvel készülök,
szentmisét fogok bemutatni.
Istentől kaptam egy teljes életet és sok ajándékot. Az Úr segítségét kérem, hogy nagyobb
figyelemmel folytathassam a
szolgálatom, és hogy amit a
kegyelméből nem jól használtam fel, azt még pótolhassam,
különösen az egyes emberek
javára, üdvösségére.
Kuzmányi István
– Az Örök Városban tanult,
Baranyai Béla
tanított, és bíborosként ma
Fotó: Merényi Zita
gyakran oda szólítják a teen-
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KÖZLEMÉNYEK, APRÓHIRDETÉSEK
IMAÓRA

Kútvölgyi Szűz Mária-engesztelőkápolna: engesztelő virrasztás hazánk lelki megújulásáért minden csütörtökön 20 órától
pénteken 5 óráig az Oltáriszentség előtt. 22 órakor szentmise.
Cím: 1125 Budapest, Galgóczy u. 49. (BKK: a Széll Kálmán térről a 128-as busszal a végállomásig, a Regőczi István térig.)
Az Örökimádás-templom (Budapest, IX. kerület, Üllői út 75–
77.) szentségimádási rendje: hétköznap 8 órától 18 óráig, vasárnap 12 órától 18 óráig. 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
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 rózsafüzérimádságra és a 11 órakor kezdődő szentmisére.
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.

LELKIGYAKORLAT
A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban (2016 Leányfalu,
Móricz Zsigmond út 141.) Július 07-én 18 órától 10-én 13 óráig
„Ne félj, nem ítéllek el” – Kiút az abortusz okozta fájdalomból.
Vezetők: Kovács Ferenc diakónus és K. Treer Mária lelkigondozó. Megkeresését bizalmasan kezelik. Július 18-án 18 órától 21én 13 óráig a Máriás Papi Mozgalom lelkigyakorlata Sóti János
jezsuita atya vezetésével. Hívek jelentkezését is várjuk. Augusztus 25-én 18 órától 28-án 13 óráig Dr. Gál Péter atya lelkigyakorlata. Elérhetőség: 06/26-383-212, 06/30-466-0749
Csend-Túra – Lelki programok Csobánkán június 24-26.
között, péntektől vasárnap kora délutánig a Segítő Nővérek
Rendházában (2014 Csobánka, Templom köz 4.) Mottó: “Követlek, bárhová mégy.” (Lk 9,57) Kíséri: Mihály Mária SA, Czakó
Ágnes SA. Jelentkezés és információkérés: segitonoverekcsob@gmail.com Jelentkezési határidő: 2022. június 20., hétfő.
Idén 40 éves a szalóki lelkierőmű - az Egerszalóki Ifjúsági
Találkozó és Lelkigyakorlatra szeretettel hívnak és várnak
mindenkit 2022. július 14-től 17-ig. A szentmisék és lelki programok mellett ezúttal is lesznek kiscsoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek. Bővebb információ:
www.facebook.com/szalok, ifjusag@egriegyhazmegye.hu e-mail-címen.
Csoportos, hivatást tisztázó lelkigyakorlatot tartanak a pálos nővérek 2022. július 15. estétől 19-én délig szerzetesi hivatást érző, 18-38 év közötti lányok számára, „Jézus kiválasztotta
őket, hogy Vele legyenek.” címmel. A lelkigyakorlat költségeiről
tájékoztatás, illetve jelentkezés Mária Terézia nővérnél: noverek.palos@gmail.com Bővebb információ: www.palosnoverek.hu

BÚCSÚ
Országos roma búcsú Mátraverebély-Szentkúton július 2án, szombaton. 09.30 órától elmélkedés, tanúságtétel, gyónási
lehetőség és közös szentmise. Ebéd után a résztvevő csoportok
rövid műsorát tekinthetik meg. Jelentkezési határidő: 2022. június 27., hétfő. Az ebédről mindenki maga gondoskodik, a kegyhelyen előzetesen megrendelt és előre fizetett ebédet a foglalas@szentkut.hu címen lehet egyeztetni. További információ:
+36/30-199-2652

sek című sorozat következő alkalmaként, június 16-án, csütörtökön 19 órától. Előadó: Dr. Horváth Pál teológiatörténész. Az
előadás ingyenes.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ
A Pécsi Egyházmegye Ifjúsági Referatúrája június 30 - július
3. között tartja a komoly hagyományokra visszatekintő, idén 40.
alkalommal megrendezésre kerülő Máriagyűdi Ifjúsági találkozót
(MIT) 16-35 évesek számára a máriagyűdi kegyhelyen. Az előadók között köszönthetjük Fábry Kornélt és Lackfi János költőt.
A regisztráló jelentkezők számára a találkozó teljes időtartamára
étkezés igényelhető, ennek leadási (és egyben az étkezési díj
befizetésének) határideje: 2022. június 24. A találkozón való
részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az előadásokra és a szentmisékre a szervezők nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt, külön regisztráció nélkül. További információk kérhetők: Berecz Tibor ifjúsági referens: btatya16@
gmail.com, Dergez Dorottya önkéntes: pecsikatifi@gmail.com,
T.: +36/30-860-3353

2022. június 19.

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

veszünk. Budapest, VI. kerület, Andrássy út 16. T.: 06/1266-4154. Nyitva: hétfő–szerda 10-17, csütörtök 10-19 óra
KÖNYVEKET vásárolok, szentképeket elfogadok gyűjtemé- között.
nyembe. T.: 06/20-341-9106

ADÁSVÉTEL

ELTARTÁS

ALBÉRLET
HOSSZÚ TÁVRA kiadó Budapesten, a Nyugati pályaudvar
közelében, 36 nm-es, egyszobás, álló galériás, bútorozott,
gépészetileg is felszerelt lakás, liftes ház 3. emeletén. Egy
vagy két személynek, diáknak remek, kiváló közlekedéssel.
Dohányozni és állatot hozni nem lehet. Érdeklődni: 06/20373-7090

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

RÉGISÉG

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

TÁRSKERESŐ
162/48/62 ÉVES, diplomás, egyedülálló, széles érdeklődésű
(előadások, zene, kirándulás) nő hasonló adottságú férfi társát keresi Kelet-Budapest környékéről. E-mail: mabefa2@
gmail.com

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

A VISNYEI GALÉRIA régiséget vásárol. Budapest, VII. ker.,
Dózsa György út 44. T.: 06/1-321-7000
ÓLOMÜVEGABLAKOK restaurálását, tervezését, kivitelezését több évtizedes tapasztalattal vállaljuk. Tóth Erzsébet
Covid-19: büntetés vagy kegyelem...? címmel különleges és PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, bélyeget, képeslapot, papírrégiT.: 06/20-438-5993; www.uvegfestes-stainedglass.hu
séget
és
más
régiségeket
vásárolunk,
illetve
árverésre
átelgondolkodtató tárlatot nyitottak meg április 2-án, szombaton

KIÁLLÍTÁS

délután a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom
altemplomi kiállítótermében (Budapest, VI. kerület, 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.

AZ ÚJ EMBER KIADVÁNYOK
ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉGEI
Egypéldányos előﬁzetési áraink változatlanok:

MEGHÍVÓ
Lelki délutánt tart úrnapja előestéjén a Központi Oltáregyesület a budapesti Örökimádás-templomban (1091 Budapest, Üllői út 77.) 2022. június 18-án, szombaton 14.30-tól, amely során
szentségimádás, elmélkedés, beszélgetés, előadás, vesperás,
litánia, szentségi áldás és 18 órától szentmise lesz. Úrnapján 10
órakor fr. Sergio Tellan kapucinus atya mutatja be a templom búcsúi miséjét és vezeti a körmenetet. Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők.
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 18án, szombaton 17.30 órától.
Dicsőítő sziget Szigetmonostoron - 2022. június 19-én, vasárnap 24 órás dicsőítés: Úrnapi szentmise és istentisztelet, virághintő hagyományos körmenet, főzőverseny és szigeti étkek.
Az apák-napi programra és koncertsorozatra a belépés díjtalan.
Adományokat szívesen fogadnak a Regőczi Alapítvány javára.
Bővebb információ: https://dicsoitosziget.hu/
Kaposfüreden, Szűz Mária Efezusi Házában (7400 Kaposfüred, Állomás u 61/a.) 2022. június 25-én, szombaton a Múzeumok
éjszakáján 14 órától 24 óráig, színes programokkal várják az érdeklődőket. Többek között a kegyhely bemutatása, interaktív és
közösségi programok. Bővebb információ: www.mariahaza.hu

ÚJ EMBER hetilap
éves előﬁzetés: 16 200 forint (52 lapszám)
féléves előﬁzetés: 8100 forint (26 lapszám)
negyedéves előﬁzetés: 4050 forint (13 lapszám)

ADOREMUS havi liturgikus kiadvány
éves előﬁzetés: 10 440 forint (12 szám)
féléves előﬁzetés: 5220 forint (6 szám)
negyedéves előﬁzetés: 2600 forint (3 szám)

ÚJ EMBER hetilap és ADOREMUS együtt
éves előﬁzetés: 21 400 forint
féléves előﬁzetés: 11 300 forint

Az egyéni előﬁzetés részleteiről bővebb tájékoztatás kapható:
honlapunkon: http://ujember.hu/eloﬁzetes/
telefonon: +36 1 235-0484, +36 1 633-3790

Adoremus

NAGYBÚCSÚ
A sümegi kegytemplom tavaszi, Jézus Szíve-nagybúcsúja
június 26-án lesz. Az ünnepi 10 órai nagymisét bemutatja és a
beszédet tartja Tokár János ferences atya, szombathelyi ferences házfőnök. Ezen a napon reggel 8 órakor és déli 12 órakor,
vagyis a körmenet után is lesz szentmise a Sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplomban (8330 Sümeg, Szent István tér 7.).

RUBINMISE
Kerényi Lajos atya pappá szentelésének 70. évfordulóját
ünnepli 2022. június 25-én, vasárnap a 11 órakor kezdődő
szentmisén. Rubinmiséjére szeretettel vár mindenkit a budapest-külsőferencvárosi Szent Kereszt-templomban (1091 Budapest, IX. kerület, Üllői út 145.)

TÁJÉKOZTATÁS

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

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

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.

EGYHÁZMEGYEI CSALÁDI NAPOK
Veszprémben főegyházmegyei családi napokat tartanak
június 22., szerda és június 25., szombat között az Érseki Főiskolán (8200 Veszprém, Jutasi u. 18.). A programsorozat a vasárnap 10 órai ünnepi, érseki szentmisével zárul az Árpád-házi
Szent Margit-templomban. Jelen lesznek többek között: Süveges Gergő és felesége, Pál Feri atya, Mihalec Gábor. A gyerekeket bábelőadásra, kézműves és mozgásos foglalkozásokra, a
nagyobbakat pedig az őket érintő témákról való beszélgetésekre
várják szeretettel a szervezők. A rendezvények ingyenesek, de
regisztráció szükséges. Bővebb információ: https://veszprem.
csaladpasztoracio.hu
A Váci Egyházmegye családi napot tart Veresegyházon, a
Szentlélek-templomban (2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.)
július 2-án. Előadások, tanúságtételek, gyermekprogramok, közösségek, koncert, akolitus-találkozó, püspöki szentmise. A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció esetén térítésmentes ebédet
is biztosítanak. Bővebb információ: www.csaladtalalkozo.hu

A hirdetések tartalmáért
és azok valódiságáért
a hirdető vállal felelősséget.

Urnairoda nyitvatartásD
HétfőWęO péntekLJ:WyO 16.30LJ
Telefon:1/203–8912(PDLOXUQDLURGD#V]JSKX
PlébániaLiroda nyitvatartásD
Hétfőtől péntekig:WyO 16.30LJ
7HOHIRQ:1/203–8915(PDLOLURGD#V]JSKX
Templomunk miserendje
Vasárnap: 9.00, 11.00 és 18.00
Hétköznap:7.00 és 17.00 Szombaton 7.00pV 18.00

ELŐADÁS
Szent Bonaventura, a Szeráfi Doktor címmel előadást tartanak a Pasaréti Közösségi Házban (Budapest, II. kerület, Pasaréti út 102.) A Szó szimfóniája – kultúra, ferencesség, korkérdéKiadja 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
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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,
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+36/1-317-3933; aprohirdetes@ujember.hu; http://ujember.hu/aprohirdetes-feladasa/
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Ahol nem a világ diktálja a ritmust
Beszélgetés a Magyar Cserkészszövetség új elnökével
Tisztújító országos küldöttgyűlést tartott a Magyar Cserkészszövetség május 14-én, és
új országos elnökségnek szavaztak bizalmat a küldöttek. A
szolgálatát most megkezdő élcsapat vezetője, Kovács Adorján országos elnök válaszolt
kérdéseinkre.
– Milyen személyes élményeit osztaná meg legszívesebben a cserkészettel kapcsolatban?
– Idén szeptemberben lesz húsz
éve, hogy részt vettem az első őrsgyűlésen. Azóta rengeteg élményben
volt részem cserkészként. Tulajdonképpen kimondható, hogy ma nem
lennék az, aki vagyok, ha akkor nem
csatlakozom ehhez a közösséghez.
Nagyon sokat fejlődtem általa, rengeteget tanultam a társaimtól és magamról a cserkészetben rejlő lehetőségek kiaknázása révén. Az egyik
legmeghatározóbb élményem az
volt, amikor a közösségünk akkori
vezetőjeként saját, ﬁatalkori vezetőmet kísérhettem a cserkészfogadalma megújításában. Hatalmas erő a
cserkészetben ez a folytonosság,
melyben az állandóság és a változás
egyszerre van jelen.
Gyerekként a nyári táborok jelentették a cserkészév fénypontját, amikor a világból kiszakadva, nomád
környezetben egyszerre élhettük
meg Isten közelségét és a cserkésztestvériséget, az egymás iránt érzett
felelősséget és a bizalmat, valamint a
vagányságot. Az egyik tábor alkalmával a Mátrában kirándultunk,
ahol elkapott minket egy nagy eső.
Bár útba esett egy kulcsosház, én azzal a csapattal tartottam, amelyik felmászott a Mátra nyugati részén található meredek hegycsúcsra, Ágasvárra. Lefelé a sárban csúszkáltunk,
mert másképp nem lehetetett előre
jutni. Ott nem volt helye a félelemnek és a nyafogásnak: ha már fel-

mentünk, valahogy le is kellett
jönni. Vezetőink óvó szeme által kísérve jó sárosan, de minden baj nélkül lejutottunk, a táborban maradtak pedig jó meleg teával vártak bennünket.
Ekkor megtapasztaltam azt,
hogy a komfortzónánkból kimozdulva kezdődnek az izgalmas dolgok, ott lehet igazán
keresni a fejlődés útjait. A cserkészet számos ilyen utat tartogatott számomra. A szövetségben azon fogunk dolgozni,
hogy minden magyar ﬁatal átélhesse ezeket az élményeket,
és emberebb emberré, magyarabb magyarrá növekedhessen.

által vagyunk igazán ökumenikusak. Sőt, talán mi vagyunk
az a közösség, amelyben a legtöbbet imádkozik együtt katolikus és református vagy evangélikus és adventista. A közös
ima megtapasztalása mellett a
baráti kapcsolatok révén a cserkészetben van tér arra, hogy
megismerjük egymás hitét és
gondolkodásmódját a hittel
kapcsolatban. A megismerés által pedig képesek lehetünk jobban megérteni egymást, ami
elősegíti a közeledést, egy igazán erős, hiteles ökumenizmus
megélését.
– A határainkon túli magyarságra is ﬁgyelnek? Milyen külhoni programjaik vannak?

– A szövetség elnökeként hogyan határozná meg a cserkészet és a vallás, a hit kapcsolatát, annak jelentőségét?

– Szövetségünk tagja a Maja az a hit, amelyben gyermekkora gyar Cserkészszövetségek Fórumának, amely a Kárpát-medencében és
– A cserkészet egy vallásos ifjú- óta nevelkedett.
a szórványban élő, magyar nyelven
ságnevelő mozgalom, így a hit az
egyik fő alappillére. A fogadalmunk- – Milyen kapcsolatban van a Ma- beszélő cserkészeket fogja össze.
ban három kötelesség teljesítésére te- gyar Cserkészszövetség az egyhá- Anyaországiként felelősséget érzünk
szünk vállalást: Isten felé, hazánk fe- zakkal? Jellemző-e a szövetségre az a határon túli magyar cserkészekért.
lé és embertársaink felé. A cserkész- ökumenikus törekvés, a nyitottság Hála Istennek, szoros kapcsolatban
munka lényege kis, 8-10 fős közössé- a különféle keresztény felekezetek vagyunk velük. Sok programunkon
külhoniak is részt vesznek, illetve
gekben, őrsökben zajlik. Úgy gondo- felé?
számos program szervezésében
lom, ezek a közösségek a legalkalmasabbak arra, hogy a hit megélésé– A magyar cserkészek között ta- együttműködünk a külhoniakkal:
nek színterei legyenek. Őrsvezetőink lálunk katolikus, református, evan- összmagyar cserkészvetélkedő, reküldetése az, hogy olyan közössége- gélikus, adventista, baptista, meto- göscserkésztábor, vezetőképzések, a
ket formáljanak, melyek Istenre mint dista felekezetű testvéreket is. Mind- betlehemi békeláng szétosztása. Sok
kősziklára épülnek. Ez sokszor nem nyájan ugyanazt a Jézust követjük, csapatnak van külhoni testvércsapaegyszerű feladat, hiszen gyakran fo- ugyanazt a fogadalmat tettük le, és ta (vagy őrsnek testvérőrse), ezek akgadunk be olyan gyerekeket, ﬁatalo- ugyanazon törvényt tisztelve próbál- tív kapcsolatot ápolnak egymással,
kat, akiket elsősorban a cserkészélet- juk megélni a cserkészetünket. Nem időnként meglátogatják egymást,
forma vonz, és elfogadják a keresz- véletlen tehát, hogy a magyar cser- közös programokat szerveznek. Az
tény értékrendet, de a családjuk nem készet hagyományosan ökumenikus idei csíksomlyói búcsúba is több
aktív vallásgyakorló. Az ilyen hátte- szellemiségű. A táborban a reggeli cserkészcsapatból mentek delegácirű tagjaink megszólítása, hitre veze- vagy az esti imáknál, a programo- ók. A programok mellett számos
tése cserkészetünk belső missziója. kon, a lelki napokon közösen imád- más területen is együttműködünk a
Számos pozitív példát láttam erre a kozunk úgy, hogy tekintettel va- külhoni szövetségekkel. A nevelési
környezetemben. Nem kevés ember- gyunk a felekezeti különbségekből programjaink, a vezetőképzések fejrel találkoztam, aki a cserkészet ha- fakadó sajátosságokra. Tehát nem a lesztése kapcsán rendszeresen
tására, a cserkészközösségben átélt különbségek elfedésével, hanem egyeztetünk konferenciák, kerekaszélmények nyomán tért meg, vagy az azok ﬁgyelembevételével, egyben tal-beszélgetések formájában, és az
ott tapasztaltak által lett igazán saját- közös keresztény hitünk megélése utóbbi időben a lelkiségi munkacso-

Máriapócson köszöntötték
a pedagógusokat
Június 2-án zárult a Nyíregyházi Egyházmegye tízalkalmas TEA-képzése (Teológia alapfokon). A máriapócsi képzészáró találkozó a
közelgő pedagógusnap alkalmából egyúttal
arra is lehetőséget adott, hogy a fenntartó
megköszönje pedagógusainak az egész éves
kitartó munkát, és megbecsülését fejezze ki a
kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységet végző munkatársaknak.
A TEA (Teológia alapfokon) kurzust Szabó Tamás oktatási referens kezdeményezésére indították
útjára Máriapócson az idei köznevelési évben, azzal
a szándékkal, hogy az előadó atyák, katekéták, a terület szakemberei könnyen befogadható és érthető
ismereteket, tapasztalatokat osszanak meg a teológiáról, vallásgyakorlásról a Nyíregyházi Egyházmegye
köznevelési intézményeinek pedagógusai és munkatársai számára.
Az igényt többek között az hívta életre, hogy az
egyházmegye az utóbbi években több állami intézmény fenntartását vette át, s az ott dolgozó munkatársak számára szükséges az Egyházzal, teológiai ismeretekkel való találkozás a keresztény lelkület hiteles iskolai-óvodai képviselésében. A már korábban is egyházi iskolaként és óvodaként működő intézmények
pedagógusai pedig ismétlést, megerősítést kaphattak.
Emellett e két csoportba tartozók közös találkozási
pontjaként is szolgáltak az év során megrendezett
TEA-délutánok.
Az előadások után kérdésfeltevésre és kötetlen
együttlétre is lehetősége volt a jelenlévőknek. Munkájukat és vállalkozó kedvüket az utolsó találkozáson –
elszámolható kreditpontokon kívül – tanúsítvánnyal
jutalmazták.

– A Magyar Cserkészszövetség idén
ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. Mi az üzenete a cserkészetnek a mai világ, a mai ﬁatalok számára?
– Alapvető értékeink, az Isten, a
haza és az embertárs szolgálatára
tett fogadalmunk 110 év alatt nem
változott. A cserkészet lehetőséget
kínál egy igazi élet megélésére,
amelyben a valóságos kapcsolatok és
a valódi élmények számítanak.
Gyakran kilépünk a komfortzónánkból, ha kell, esőben és sárban túrázunk, nomád körülmények között, a
természetben töltve az időnket, ahol
ki lehet szakadni a hétköznapokból.
A cserkészetben nem a világ diktálja
a ritmust mesterségesen keltett ingerekkel és a virtuális térben kínált lehetőségekkel. Nálunk már a kiscserkészkorúak is megtapasztalhatják a
jól végzett munka gyümölcsét, a kitartással végigküzdött kirándulás
utáni jóleső, büszke fáradtságot, a felelősséggel ellátott feladat örömét, a
közösségben megélhető felhőtlen
boldogságot és vidámságot.
A mai világ számára az üzenetünk az, hogy az igazi erő az olyan
közösségekben rejlik, melyek tagjai
képesek félretenni a saját érdekeiket
a közös érdekekért, s elsődleges céljuk mások szolgálata, a közös és az
egyéni fejlődés, valamint a felelősségvállalás egymás és a környezetünk iránt. Hisszük, hogy a közösségeink akkor működnek igazán jól,
ha nemcsak önerőből, hanem a
Szentlélek erőforrásait is felhasználva törekednek céljaik megvalósítására. Elvégezzük a jó munkát, s kérjük
rá a Jóisten áldását, hogy valóban az
ő eszközei és munkatársai legyünk
az ifjúság nevelése által.
Körössy László
Fotó: Lambert Attila

Szent Erzsébet ünnepe
Sárospatakon
Az elmúlt hónapokban elkészült
a sárospataki bazilika új sekrestyéje, melyben egy szépen restaurált szekrény is helyet kapott a
máriapócsi Szűzanya kegyképével. Az épületet Ternyák Csaba
egri érsek áldotta meg és szentmisét mutatott
be Szent Erzsébet szentté avatásának
787.
évében június 6án, pünkösdhétfőn.

Az utolsó alkalom előadója Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök volt, aki a legbölcsebb pedagógusról, Krisztusról beszélt. Arról, hogyan van és lehet jelen a pedagógusok életében a tanító Krisztus.
Mind a közel száz munkatársnak személyesen adta
át a püspök a rendezvény támogatója, a Jótevő Alapítvány ajándékát, egy teásbögrét.
Erre a tárgyra reﬂektált Szabó Tamás atya beszédében. Mint mondta, az ember élete is ilyen üres csésze,
„ha nem töltjük fel hittel, Istentől tanult, kapott és viszonzott szeretettel, odaﬁgyeléssel, csak egy üres csésze marad”.
A rendezvényen tizenegy pedagógust tüntettek ki
püspöki dicsérettel, Egyházmegyei köznevelésért-díjjal, valamint a Szent Gellért-díj ezüst fokozatával. Ez
utóbbit Csűrös Józsefné kapta, aki éppen ötven éve tevékenykedik óvodapedagógusként.

portok is szorosabbra fűzték egymással a kapcsolatot.

A szentmise kezdetén Bereczkei Miklós, a bazilika plébánosa köszöntötte a főpásztort és a jelenlévőket s köszönetet
mondott a főegyházmegye támogatásáért,
mely lehetővé tette a
templom bővítését.
Az érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: A családokban legtöbbször
az asszonyok adják meg a lelkiséget,
szelíden irányítva szeretteiket a jó
úton. Ezt a szent küldetést fel kell vállalni, miként Árpád-házi Szent Erzsébet tette. Úgy tekintünk rá, mint hűséges asszonyra, aki szerelemmel szeretForrás: Nyíregyházi Egyházmegye te férjét, szeretettel nevelte gyermekeit.
Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra Szent Erzsébet életének főbb mozzana-

tait üvegablakok is megelevenítik a sárospataki bazilikában. A férﬁaknak segíteniük kell szeretetükkel, hogy a
szent asszonyok hivatásuknak éljenek.
Szentbeszédének zárásaként XVI.
Benedek pápa szavait idézte a főpásztor: „a mennyben van egy édesanyánk,

az ég nyitva áll, a mennyországnak
szíve van”.
A szentmise után Makláry Teréz helyi alkotó ikonját adták át a főpásztornak köszönetképpen a közösség tagjai.
A szertartást körmenet zárta Szent
Erzsébet ereklyéjével.
Forrás: Egri Főegyházmegye
Fotó: Hegyalja Televízió,
Szent István Televízió
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Szomjaztam, és innom adtatok

HÍREK KÉPEKBEN

Segítsünk együtt, hogy legyen ismét víz
a kongói gyermekkórházban!

• Az elmúlt tíz év közös
munkáját ünnepélyes keretek között erősítette
meg a Görögkatolikus
Roma Szakkollégium és a
Miskolci Egyetem június
7-én. Az ünnepélyes aláírás után Orosz Atanáz
megyéspüspök és Makkai László igazgató Boldog Romzsa Tódor-díjat
adott át Horváth Zitának,
az egyetem rektorának.

Balog Márta, a Nyolc Boldogság Közösség nővére, az afrikai rendtartomány
elöljárója Kongóban van, ahonnan segítségkérést küldött. Mivel olvasóink már
többször is tanúbizonyságot tettek
nagylelkűségükről, mely afrikai keresztény testvéreink segítését
célozta, a Magyar Kurír
és az Új Ember örömmel
társul a közösség felhívásához: Segítsünk együtt!

• A Pécsi Egyházmegyéhez
tartozó papok, állandó diakónusok és papnövendékek szülei találkoztak a pécsi Magtár Látogatóközpontban június 7-én. Az
összejövetelen részt vett
Felföldi László pécsi megyéspüspök is.

• A Jeunesse–Lumière (Ifjúság–
Világosság, rövidítve JL) Nemzetközi Katolikus Evangelizációs Iskola 1984-ben született
Franciaországban. 2021 óta Magyarországon is jelen van, öten
közülük missziós hetet tartottak
az egyeki katolikus iskolában.

2022. június 19.

Balog Márta az alábbiakat
osztotta meg közösségi oldalán:
A kongói Kabindába érkezve
nagyon szomorú hír várt minket, mert elromlott a vízszivatytyú, ami ellátja a kórházat és a
közösségi házat. A szivattyú
egy fúrt forrásból, egy völgyből
nyomta fel a vizet a kórháznak
és nekünk. Nappal 35 fok, éjszaka 22 fok volt.
Engem nem is annyira zavart, hanem a kórházban alakult ki tragikus helyzet, hiszen
nem volt víz. Megérkeztek pár hete az alultáplált, éhező gyerekek csoportjai, és már nem
tudtak nekik vizet adni arra sem, hogy a
gyógyszert bevegyék, és a speciális tápokat
sem tudták elkészíteni nekik víz nélkül.
A közösségi testvérek a városban a Karitásztól hozták a vizet, míg két nap múlva ott is
elromlott a vízszivattyú a túlterheltség miatt,
és az egész városban a két működő kút szivattyúja is elromlott. Három nappal az érkezésem után már csak 10 liter ivóvíz maradt a házban 25 embernek, és vasárnapra (négy nap
múlva) 350 vendéget vártunk ebédre.
A kabindai kórház szivattyúja már több
mint két hete nem működik, mert Kongóban
nem találnak hozzá alkatrészt. A betegek családtagjai gyalog elmennek a városon kívüli

forrásokhoz, hogy vizet hozzanak a betegeknek, és mi is kocsival hordjuk hordókban a vizet. Mária nővér, a missziónk és a kórház igazgatója mondta, hogy új szivattyút kellene szerezni, de nincs rá pénz. Ezért most új feladatot
vállaltam magamra, és megígértem neki, hogy

gyűjtök pénzt egy új szivattyúra. A szivattyú
közzel 3 millió forintba kerül (LOMBARDINI
11LD626-3 ).
A Nyolc Boldogság Alapítvány vállalta,
hogy fogadja az adományokat, és aztán megszervezi a pénz eljuttatását Kabindába, hogy
megrendelhessék a szivattyút, amit Európából
kell majd elszállítani hozzájuk.
Közösségünknek van egy közhasznú alapítványa, ahol várjuk a nagylelkű adományokat. A
Nyolc Boldogság Alapítvány folyószámlaszáma:
10918001-00000046-84530004. A közleménybe írják be: kabindai szivattyú.
Kuzmányi István
Fotó: Balog Márta CB közösségi oldala

Negyvenéves a szalóki „lelkierőmű”
Július 14. és 17. között tartják idén az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot, melyet először
1982-ben rendeztek meg. A 40. évforduló mellett Kerényi
Lajos SP, a lelkigyakorlat vezetője is jubileumokat ünnepel: június 1-jén betöltötte 95. életévét, és 70 esztendeje
szentelték pappá.

EGERSZALÓKI LEVÉL 2022

Ismét személyes találkozások helyszíne lehet a már negyven
esztendeje, 1982 óta megrendezett Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat. A részvevők számára a negyven évért való hálaadáson túl örömre ad okot az is, hogy a lelkigyakorlat
vezetője, Kerényi Lajos piarista szerzetes kettős jubileumot ünnepel, hiszen 95 éves, és 70 éve szolgál papként.
A szentmisék és lelki programok mellett ezúttal is lesznek
kiscsoportos beszélgetések, műhelyek, tanúságtételek és koncertek is.
A jelenlévők többek között találkozhatnak majd Ternyák
Csaba egri érsekkel, Marton Zsolt váci megyéspüspökkel,
Böjte Csaba ferences szerzetessel, Roska Péter atyával, Fodor
Rékával – Afrékával – és férjével, Greguss Sándorral is. Ezenkívül több lelkiségi mozgalom és szerzetesrend képviselői
lesznek jelen, de lesz lézershow, és fellép László Attila, valamint táncházat tart az Esztenás zenekar.

Hová küldesz, Uram?

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Idei témánk:
A hivatások – papi, szerzetesi, családos, szakmai...
Mottó: „Itt vagyok, engem küldj” (Iz 6,8)

Az emberek közé. Keresztény vagy, vedd észre, hogy milyen sok minden hiányzik a világból! Kilopták az Alkotót.
A nietzschei gondolatok nagy teret nyertek: „Megöltük az
Öregistent. Új isten áll a helyére, és az ÉN vagyok.” Ez az
übermenschi gondolat, mely hibásan azt hirdeti, hogy Isten
nélkül, papok és urak nélkül „szeptember májussá szépül”.
Keresztény ﬁatal! A helyeden vagy? Tudod, mi lett és
lesz ennek az eredménye? A féktelen szabadosság, aminek
akadály az Isten és a parancsolatok.
És íme: tömegesen jönnek az értelmetlen és reménytelen
életük miatt öngyilkosságot kísérlők, a depresszióssá vagy
kényszerképzetessé válók. Megjelennek a pénznek és hatalomvágynak, a háborúknak milliárd és milliárd elhervadt
virágai, az ösztönöktől való függés keserű áldozatai.
Egy nagylány, aki évekkel ezelőtt tanítványom volt, öngyilkosságot kísérelt meg, de megmentették. Kérdésemre,
miért tette ezt, így válaszolt: „Szabadelvű barátok közé keveredtem. Közöttük rabja lettem az alkoholnak, a drognak
és a szex minden csábításának. Egyszer csak megundorodtam magamtól. Nem tudok felnézni magamra. Nem akarok
élni. Mondogatták: »Ne törődj Istennel, papokkal, szülőkkel! Szabadítsd fel magad! Tarts velünk!« Becsaptak...”
Nos, keresztény ﬁatalok, akik válaszoltok az Úr hívására,
ugye sejtitek, hogy hová kell mennetek és mi a feladatotok?
Nyáron jöjjetek el Egerszalókra! Négy napon keresztül
felkészülünk arra, hogy okosan, lelkesen hogyan helyezzük
vissza sokszor vergődő ﬁatal szívetekbe a Jóistent. A küldetésünk, Mécs László után szabadon: vadócba rózsát oltani,
hogy egyre szebb legyen a Föld!
Szeretettel hívunk és várunk 2022. július 14-től 17-ig az
Egerszalóki Ifjúsági Találkozóra és Lelkigyakorlatra! Bővebb információt Facebook-oldalunkon, illetve az ifjusag@
egriegyhazmegye.hu e-mail-címen kaphattok.
Ternyák Csaba érsek atya, Kerényi Lajos atya,
Vízi János atya és a rendezői csapat

